
طان: كتاب  لشي ا لهفان من مصائد  ل ثة ا غا   إ
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي ظهر ألوليائه بنعوت جالله وأنار قلوهبم مبشاهدة صفات كماله وتعرف 
ه الواحد األحد الفرد الصمد الذي ال شريك له يف ذاته وال يف إليهم مبا أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أن

صفاته وال يف أفعاله بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه يف إكثاره وإقالله ال حيصي أحد 
يس ثناء عليه بل هو كما أثىن على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله األول الذي ليس قبله شيء واآلخر الذي ل

بعده شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وال حيجب املخلوق عنه تستره بسر باله احلي القيوم الواحد األحد الفرد 
الصمد املنفرد بالبقاء وكل خملوق منتهى إىل زواله السميع الذي يسمع ضجيج األصوات باختالف اللغات على 

 يتربم بإحلاح امللحني يف سؤاله البصري الذي يرى دبيب تفنن احلاجات فال يشغله مسع عن مسع وال تغلطه املسائل وال
النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته 

 لتقلب قلب عبده ومشاهدته الختالف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإمنا إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه مل
يكله إىل عدوه ومل يدعه يف إمهاله بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به يف محله ورضاعه وفصاله فإن تاب 

فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته اليت عليها طعامه وشرابه يف األرض الدوية املهلكة إذا وجدها وقد هتيأ ملوته 
  تعرض ألسباب الرمحة بل أصر على العصيان يف إدباره وإقباله وانقطاع أوصاله وإن أصر على اإلعراض ومل ي

وصاحل عدو اهللا وقاطع سيده فقد استحق اهلالك وال يهلك على اهللا إال الشقى اهلالك لعظيم رمحته وسعة إفضاله 
ن وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إهلا واحدا أحدا فردا صمدا جل عن األشباه واألمثال وتقدس ع
وإذا : األضداد واألنداد والشركاء واألشكال ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع وال راد حلكمه وال معقب ألمره 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله القائم له حبقه : ] الرعد [ أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له وماهلم من دونه من وال 
للعاملني إماما للمتقني وحسرة على الكافرين وحجة على العباد وأمينه على وحيه وخريته من خلقه أرسله رمحة 

أمجعني بعثه على حني فترة من الرسل فهدى به إىل أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وحمبته 
ع وتعظيمه وتوقريه والقيام حبقوقه وسد إىل جنته مجيع الطرق فلم يفتح ألحد إال من طريقه فشرح له صدره ووض

عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وأقسم حبياته يف كتابه املبني وقرن امسه بامسه فال 
يذكر إال ذكر معه كما يف التشهد واخلطب والتأذين فلم يزل صلى اهللا عليه و سلم قائما بأمر اهللا ال يرده عنه راد 

 أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا ودخل الناس يف دين اهللا مشمرا يف مرضاة اهللا ال يصده عن ذلك صاد إىل
أفواجا أفواجا وسارت دعوته مسري الشمس يف األقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار مث استأثر اهللا به لينجز 

 حق اجلهاد وأقام الدين له ما وعده به يف كتابه املبني بعد أن بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا
هذه سبيلي ادعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين : وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكني وقال 

  ]  ١٠٨: يوسف [ وسبحان اهللا وما أنا من املشركني 

مر والنهي وألزمهم فهم ما فإن اهللا سبحانه مل خيلق خلقه سدى مهال بل جعلهم موردا للتكليف وحمال لأل: أما بعد 
أرشدهم إليه جممال ومفصال وقسمهم إىل شقي وسعيد وجعل لكل واحد من الفريقني منزال وأعطاهم مواد العلم 

من القلب والسمع والبصر واجلوارح نعمة منه وتفضيال فمن استعمل ذلك يف طاعته وسلك به طريق : والعمل 



ال فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إىل مرضاة اهللا سبيال ومن معرفته على ما أرشد إليه ومل يبغ عنه عدو
استعمله يف إرادته وشهواته ومل يرع حق خالقه فيه خيسر إذا سئل عن ذلك وحيزن حزنا طويال فإنه البد من 

: راء االس[ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال : احلساب على حق هذه األعضاء لقوله تعاىل 
٣٦  [  

وملا كان القلب هلذه األعضاء كامللك املتصرف يف اجلنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها 
حتت عبوديته وقهره وتكتسب منه االستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو حيله قال النبيصلى اهللا عليه 

لح اجلسد كله فهو ملكها وهي املنفذة ملا يأمرها به القابلة ملا يأتيها أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت ص: وسلم 
من هديته وال يستقيم هلا شيء من أعماهلا حىت تصدر عن قصده ونيته وهو املسئول عنها كلها ألن كل راع مسئول 

الجها أهم ما كان االهتمام بتصحيحه وتسديده أوىل ما اعتمد عليه السالكون والنظر يف أمراضه وع: عن رعيته 
تنسك به الناسكون وملا علم عدو اهللا إبليس أن املدار على القلب واالعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل 

بوجوه الشهوات إليه وزين له من األحوال واألعمال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغى مبا يقطعه عن 
ما إن سلم من الوقوع فيها مل يسلم من أن حيصل له هبا التعويق فال  أسباب التوفيق ونصب له من املصايد واحلبائل

جناة من مصايده ومكايده إال بدوام االستعانة باهللا تعاىل والتعرض ألسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه 
خول ضمان إن عبادي يف حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أوىل ما تلبس به اإلنسان ليحصل له الد

فهذه اإلضافة هي القاطعة بني العبد وبني الشياطني وحصوهلا سبب حتقيق ]  ٤٢: احلجر [ ليس لك عليهم سلطان 
  مقام العبودية لرب العاملني وإشعار القلب 

إال  إخالص العمل ودوام اليقني فإذا أشرب القلب العبودية واإلخالص صار عند اهللا من املقربني ومشله استثناء
  ]  ٤٠: احلجر [ عبادك منهم املخلصني 

وملا من اهللا الكرمي بلطفه باالطالع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها وما يعرض هلا من وساوس 
الشياطني أعدائها وما تثمر تلك الوساوس من األعمال وما يكتسب القلب بعدها من األحوال فإن العمل السىيء 

القلب مث يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حىت ميوت ويبقى  مصدره عن فساد قصد
ال حياة فيه وال نور له وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إىل عدوه الذي ال يفلح إال من جاهره 

ولينتفع به من نظر فيه  أردت أن أقيد ذلك يف هذا الكتاب ألستذكره معترفا فيه هللا بالفضل واإلحسان: بالعصيان 
: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ورتبته على ثالثة عشر بابا : داعيا ملؤلفه باملغفرة والرمحة والرضوان ومسيته 

يف ذكر حقيقة مرض القلب الباب الثالث : يف انقسام القلوب إىل صحيح وسقيم وميت الباب الثاين : الباب األول 
يف أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خري فيه : القلب إىل طبيعية وشرعية الباب الرابع يف انقسام أدوية أمراض : 

يف أن حياة القلب وصحته ال حتصل إال بأن يكون مدركا للحق : وموته وظلمته كل شر وفتنة فيه الباب اخلامس 
صالح إال بأن يكون إهله وفاطره يف أنه ال سعادة للقلب وال نعيم وال : مريدا له مؤثرا له على غريه الباب السادس 

يف أن القرا ن الكرمي متضمن ألدوية : وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه الباب السابع 
يف طهارة القلب من أدرانه وأجناسه : يف زكاة القلب الباب التاسع : القلب وعالجه من مجيع أمراضه الباب الثامن 

  مات مرض القلب وصحته يف عال: الباب العاشر 



يف عالج مرض القلب : يف عالج مرض القلب من استيالء النفس عليه الباب الثاين عشر : الباب احلادي عشر 
يف مكايد الشيطان اليت يكيد هبا ابن ا دم وهو الباب الذي ألجله وضع الكتاب : بالشيطان الباب الثالث عشر 

 تعاىل جيعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة اخلاسرة وينفع به مصنفه وفيه فصول مجة الفوائد حسنة املقاصد واهللا
  وكاتبه والناظر فيه يف الدنيا واال خرة إنه مسيع عليم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

  الباب األول يف انقسام القلوب إىل صحيح وسقيم وميت ملا كان

هو القلب السليم :  هذه األحوال الثالثة فالقلب الصحيح القلب يوصف باحلياة وضدها انقسم حبسب ذلك إىل
[ يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم : الذي ال ينجو يوم القيامة إال من أتى اهللا به كما قال تعاىل 

فالسليم والسليم هو السامل وجاء على هذا املثال ألنه للصفات كالطويل والقصري والظريف ]  ٨٨: الشعراء 
  القلب الذي قد صارت السالمة صفة ثابتة له كالعليم والقدير وأيضا فإنه ضد املريض والسقيم والعليل 

أنه الذي قد سلم من كل شهوة ختالف : وقد اختلفت عبارات الناس يف معىن القلب السليم واألمر اجلامع لذلك 
سواه وسلم من حتكيم غري رسوله فسلم يف حمبة اهللا  أمر اهللا وهنيه ومن كل شبهة تعارض خربه فسلم من عبودية ما

مع حتكيمه لرسوله يف خوفه ورجائه والتوكل عليه واإلنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته يف كل حال والتباعد من 
هو الذي سلم من أن : سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية اليت ال تصلح إال هللا وحده قالقلب السليم 

إرادة وحمبة وتوكال وإنابة وإخباتا وخشية : ري اهللا فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته هللا تعاىل يكون لغ
  ورجاء وخلص عمله هللا 

فإن أحب أحب يف اهللا وإن أبغض أبغض يف اهللا وإن أعطى أعطى هللا وإن منع منع هللا وال يكفيه هذا حىت يسلم من 
اهللا عليه وسلم فيعقد قلبه معه عقدا حمكما على االئتمام واالقتداء به االنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوهلصلى 

وحده دون كل أحد يف األقوال واألعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي اخلرب عما يف القلب 
ك كله دقعه وأعمال القلب وهي اإلرادة واحملبة والكراهة وتوابعها وأعمال اجلوارح فيكون احلاكم عليه يف ذل

وجله هو ما جاء به الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم فال يتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل كما قال 
أي ال تقولوا حىت يقول وال تفعلوا ]  ١: احلجرات [ يأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدى اهللا ورسوله : تعاىل 

مل وكيف أى مل فعلت وكيف فعلت : وإن صغرت إال ينشر هلا ديوانان  ما من فعلة: حىت يأمر قال بعض السلف 
هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا يف : فاألول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه 

حمبة املدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجالب حمبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام 
  ق العبودية وطلب التودد والتقرب إىل الرب سبحانه وتعاىل وابتغاء الوسيلة إليه حب

  أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل ملوالك أم فعلته حلظك وهواك : وحمل هذا السؤال 
 سؤال عن متابعة الرسول عليه الصالة و السالم يف ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك: والثاين 

  على لسان رسويل أم كان عمال مل أشرعه ومل أرضه 
  فاألول سؤال عن اإلخالص والثاين عن املتابعة فإن اهللا سبحانه ال يقبل عمال إال هبما 

بتحقيق املتابعة وسالمة : بتجريد اإلخالص وطريق التخلص من السؤال الثاين : فطريق التخلص من السؤال األول 



ص وهوى يعارض االتباع فهذا حقيقة سالمة القلب الذي ضمنت له النجاة القلب من إرادة تعارض اإلخال
  والسعادة 

  فصل يف القلب امليت

ضد هذا وهو القلب امليت الذي ال حياة به فهو ال يعرف ربه وال يعبده بأمره وما حيبه ويرضاه بل : والقلب الثاين 
ال يبايل إذا فاز بشهوته وحظه رضى ربه أم هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو 

حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذال إن أحب أحب هلواه وإن أبغض أبغض : سخط فهو متعبد لغري اهللا 
هلواه وإن أعطى أعطى هلواه وإن منع منع هلواه فهواه ا ثر عنده وأحب إليه من رضا مواله فاهلوى إمامه والشهوة 

ئقه والغفلة مركبه فهو بالفكر يف حتصيل أغراضه الدنيوية مغمور وبسكرة اهلوى وحب العاجلة قائده واجلهل سا
خممور ينادى إىل اهللا وإىل الدار اال خرة من مكان بعيد وال يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد الدنيا تسخطه 

  : يلى وترضيه واهلوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه فهو يف الدنيا كما قيل يف ل
ومن قربت ليلى أحب وأقربا فمخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ... عدو ملن عادت وسلم ألهلها 

  وجمالسته هالك 

  فصل يف القلب املريض

قلب له حياة وبه علة فله مادتان متده هذه مرة وهذه أخرى وهو ملا غلب عليه منهما ففيه من حمبة : والقلب الثالث 
ما هو مادة حياته وفيه من حمبة الشهوات وإيثارها واحلرص على : ميان به واإلخالص له والتوكل عليه اهللا تعاىل واإل

ما هو مادة هالكه وعطبه وهو ممتحن : حتصيلها واحلسد والكرب والعجب وحب العلو والفساد يف األرض بالرياسة 
ه إىل العاجلة وهو إمنا جييب أقرهبما منه بابا داع يدعوه إىل اهللا ورسوله والدار اآلخرة وداع يدعو: بني داعبيني 

وأدنامها إليه جوارا قالقلب األول حى خمبت لني واع والثاين يابس ميت والثالث مريض فإما إىل السالمة أدىن وإما 
  إىل العطب أدىن 

ال إذا متىن ألقى وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إ: وقد مجع اهللا سبحانه بني هذه القلوب الثالثة يف قوله 
  الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان 

مث حيكم اهللا آياته واهللا عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم وإن الظاملني 
وإن اهللا هلاد الذين آمنوا إىل لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم 

  ]  ٥٤ ٥٢: احلج [ صراط مستقيم 
القلب الذي فيه : قلبني مفتونني وقلبا ناجيا فاملفتونان : فجعل اهللا سبحانه وتعاىل القلوب يف هذه اال يات ثالثة 

  سلم املنقاد القلب املؤمن املخبت إىل ربه وهو املطمئن إليه اخلاضع له املست: مرض والقلب القاسي والناجي 
أن القلب وغريه من األعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما ال ا فة به يتأتى منه ما هىيء له وخلق : وذلك 

ألجله وخروجه عن االستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأيت ملا يراد منه كاليد الشالء واللسان األخرس واألنف 
يئا وإما مبرض وآفة فيه متنعه من كمال هذه األفعال ووقوعها على األخشم وذكر العنني والعني اليت ال تبصر ش

  السداد فلذلك انقسمت القلوب إىل هذه األقسام الثالثة 



ليس بينه وبني قبول احلق وحمبته وإيثاره سوى إدراكه فهو صحيح اإلدراك للحق تام : فالقلب الصحيح السليم 
  االنقياد والقبول له 

   يقبله وال ينقاد له ال: والقلب امليت القاسي 
  إن غلب عليه مرضه التحق بامليت القاسي وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم : والقلب املريض 

فتنة هلذين القلبني وقوة للقلب احلي : فما يلقيه الشيطان يف األمساع من األلفاظ ويف القلوب من الشبه والشكوك 
احلق يف خالفه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطالن ما ألقاه  السليم ألنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن

الشيطان فيزداد إميانا باحلق وحمبة له وكفرا بالباطل وكراهة له فال يزال القلب املفتون يف مرية من إلقاء الشيطان 
  وأما القلب الصحيح السليم فال يضره ما يلقيه الشيطان أبدا 

قال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وا له وسلم تعرض الفنت على القلوب : عنه قال حذيفة بن اليمان رضي اهللا 
كعرض احلصري عودا عودا فأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حىت 

  قلب : تعود القلوب على قلبني 

 ما أشرب من هواه وقلب أبيض فال تضره فتنة ما أسود مربادزا كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال
  دامت السموات واألرض فشبه عرض الفنت على 

: القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان احلصري وهي طاقاهتا شيئا فشيئا وقسم القلوب عند عرضها عليها إىل قسمني 
فال يزال يشرب كل فتنة  قلب إذا عرضت عليه فتنة أشرهبا كما يشرب السفنج املاء فتنكت فيه نكتة سوداء

تعرض عليه حىت يسود وينتكس وهو معىن قوله كالكوز جمخيا أي مكبوبا منكوسا فإذا اسود وانتكس عرض له من 
اشتباه املعروف عليه باملنكر فال يعرف معروفا وال : أحدمها : هاتني اال فتني مرضان خطران متراميان به إىل اهلالك 

ه هذا املرض حىت يعتقد املعروف منكرا واملنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ينكر منكرا ورمبا استحكم علي
حتكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم وانقياده : واحلق باطال والباطل حقا الثاين 

  للهوى واتباعه له 
ضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وقلب أبيض قد أشرق فيه نور اإلميان وأزهر فيه مصباحه فإذا عر

وإشراقه وقوته والفنت اليت تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فنت الشهوات وفنت الشبهات فنت الغي 
والضالل فنت املعاصي والبدع فنت الظلم واجلهل فاألوىل توجب فساد القصد واإلرادة والثانية توجب فساد العلم 

  واالعتقاد 
قلب : القلوب أربعة : الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم القلوب إىل أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان وقد قسم 

أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب املؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب املنافق عرف 
   ١لب عليه منهما مادة إميان ومادة نفاق وهو ملا غ: مث أنكر وأبصر مث عمى وقلب متده مادتان 

قلب أجرد أي متجرد مما سوى اهللا ورسوله فقد جترد وسلم مما سوى احلق و فيه سراج يزهر وهو مصباح : فقوله 
  فأشار بتجرده إىل سالمته من شبهات : اإلميان 

ف إىل الباطل وشهوات الغى وحبصول السراج فيه إىل إشراقه واستنارته بنور العلم واإلميان وأشار بالقلب األغل
وقالوا : قلب الكافر ألنه داخل يف غالفه وغشائه فال يصل إليه نور العلم واإلميان كما قال تعاىل حاكيا عن اليهود 



وهو مجع أغلف وهو الداخل يف غالفه كقلف وأقلف وهذه الغشاوة هي األكنة اليت ]  ٨٨: البقره [ قلوبنا غلف 
والتكرب عن قبوله فهي أكنة على القلوب ووقر يف األمساع وعمى يف ضرهبا اهللا على قلوهبم عقوبة له على رد احلق 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون : األبصار وهي احلجاب املستور عن العيون يف قوله تعاىل 
كر هلذه فإذا ذ]  ٢٥: األنعام [ باآلخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا 

  القلوب جتريد التوحيد وجتريد املتابعة وىل أصحاهبا على أدبارهم نفورا 
فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا : وأشار بالقلب املنكوس وهو املكبوب إىل قلب املنافق كما قال تعاىل 

م وأعماهلم الباطلة وهذا شر أي نكسهم وردهم يف الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبه]  ٨٨: النساء [ كسبوا 
  القلوب وأخبثها فإنه يعتقد الباطل حقا ويوايل أصحابه واحلق باطال ويعادى أهله فاهللا املستعان 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إىل القلب الذي مل يتمكن فيه اإلميان ومل يزهر فيه سراجه حيث مل يتجرد للحق احملض 
ادة منه ومادة من خالفه فتارة يكون للكفر أقرب منه لإلميان وتارة يكون لإلميان الذي بعث اهللا به رسوله بل فيه م

  أقرب منه للكفر واحلكم للغالب وإليه يرجع 

  الباب الثاين يف ذكر حقيقة مرض القلب قال اهللا تعاىل عن املنافقني

الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم  ليجعل ما يلقي: وقال تعاىل ]  ١٠: البقره [ يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا : 
يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع الذي : وقال تعاىل ]  ٥٣: احلج [ مرض 

أمرهن أن ال يلن يف كالمهن كما تلني املرأة املعطية الليان يف منطقها فيطمع ]  ٣٢: األحزاب [ يف قلبه مرض 
: وة ومع ذلك فال خيشن يف القول حبيث يلتحق بالفحش بل يقلن قوال معروفا وقال تعاىل الذي يف قلبه مرض الشه

: وقال تعاىل ]  ٦٠: األحزاب [ لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة لنغر ينك هبم 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد  وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا

الذين آمنوا إميانا وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا أراد اهللا 
أخرب اهللا سبحانه عن احلكمة اليت جعل ألجلها عدة املالئكة املوكلني بالنار تسعة عشر ]  ٣١: املدثر [ هبذا مثال 
فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة يف كفرهم وضالهلم وقوة يقني أهل الكتاب فيقوى : سبحانه مخس حكم  فذكر

يقينهم مبوافقة اخلرب بذلك ملا عندهم عن أنبيائهم من غري تلق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عنهم فتقوم 
ادة إميان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك واإلقرار احلجة على معاندهم وينقاد لإلميان من يرد اهللا أن يهديه وزي

فتنة الكفار : به وانتفاء الريب عن أهل الكتاب جلزمهم بذلك وعن املؤمنني لكمال تصديقهم به فهذه أربعة حكم 
  ويقني أهل الكتاب وزيادة إميان املؤمنني وانتفاء الريب عن املؤمنني وأهل الكتاب 

: البقره [ ماذا أراد اهللا هبذا مثال : يف قلبه مرض وعمى قلبه عن املراد بذلك فيقول  حرية الكافر ومن: واخلامسة 
قلب يفتنت به كفرا وجحودا وقلب يزداد به إميانا : وهذا حال القلوب عند ورود احلق املنزل عليها ]  ٢٦

د به واليقني وعدم الريب وتصديقا وقلب يتيقنه فتقوم عليه به احلجة وقلب يوجب له حرية وعمى فال يدري ما يرا
يف هذا املوضع إن رجعا إىل شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقني ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضاده بوجه 
من الوجوه وإن رجعا إىل شيئني بأن يكون اليقني راجعا إىل اخلرب املذكور عن عدة املالئكة وعدم الريب عائدا إىل 

اللة هذا اخلرب الذي ال يعلم إال من جهة الرسل على صدقه فال يرتاب من قد عرف عموم ما أخرب الرسول به لد



ذكر مرض القلب : صحة هذا اخلرب بعد صدق الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ظهرت فائدة ذكره واملقصود 
[ ة للمؤمنني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمح: وحقيقته وقال تعاىل 

فهو شفاء ملا يف الصدور من مرض اجلهل والغى فإ ن اجلهل مرض شفاؤه العلم واهلدى والغي مرض ]  ٥٧: يونس 
[ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى : شفاؤه الرشد وقد نزه اهللا سبحانه نبيه عن هذين الداءين فقال 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء : وسلم خلفاءه بضدمها فقال  ووصف رسوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله]  ١: النجم 
الراشدين املهديني من بعدي وجعل كالمه سبحانه موعظة للناس عامة وهدى ورمحة ملن آمن به خاصة وشفاء تاما ملا 

  : يف الصدور فمن استشفى به صح وبرىء من مرضه ومن مل يستشف به فهو كما قيل 

  ا وبه الداء الذي هو قاتله جن... إذا بل من داء به ظن أنه 
واألظهر ]  ٨٢: اإلسراء [ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنن وال يزيد الظاملني إال خسارا : وقال تعاىل 

  أن من ههنا لبيان اجلنس فالقرآن مجيعه شفاء ورمحة للمؤمنني 

  فصل يف أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب

حته وصالحه وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وملا كان مرض البدن خالف ص
وحركته الطبيعية فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل وإما أن ينقص إداركه لضعف يف آالت 

بيث طيبا اإلدراك مع استقامة إدراكه وإما أن يدرك األشياء على خالف ما هي عليه كما يدرك احللو مرا واخل
  والطيب خبيثا 

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته اهلاضمة أو املاسكة أو الدافعة أو اجلاذبة فيحصل له من األمل 
  حبسب خروجه عن االعتدال ولكن مع ذلك مل يصل إىل حد املوت واهلالك بل فيه نوع قوة على اإلدراك واحلركة 

  ما فساد يف الكمية أو يف الكيفية إ: وسبب هذا اخلروج عن االعتدال 
  إما لنقص يف املادة فيحتاج إىل زيادهتا وإما لزيادة فيها فيحتاج إىل نقصاهنا : فاألول 
إما بزيادة احلرارة أو الربودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصاهنا عن القدر الطبيعي فيداوي مبقتضى ذلك : والثاين 

ية عن املؤذى واستفراغ املواد الفاسدة ونظر الطبيب دائر على هذه األصول ومدار الصحة على حفظ القوة واحلم
  الثالثة وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورمحة 

فإنه سبحانه أمر املسافر واملريض أن يفطرا يف رمضان ويقضي املسافر إذا قدم واملريض إذا برىء : فأما حفظ القوة 
يهما فإن الصوم يزيد املريض ضعفا واملسافر حيتاج إىل توفري قوته عليه ملشقة السفر والصوم حفظا لقوهتما عل

فإنه سبحانه محى املريض عن استعمال املاء البارد يف الوضوء والغسل إذا كان : يضعفها وأما احلمية عن املؤذي 
  دنه فكيف باملؤذي له يف باطنه يضره وأمره بالعدول إىل التيمم محية له عن ورود املؤذي عليه من ظاهر ب

فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن حيلقه فيستفرغ باحللق األخبرة : وأما استفراغ املادة الفاسدة 
  املؤذية له وهذا من أسهل أنواع االستفراغ وأخفها فنبه به على ما هو أحوج إليه منه 

واهللا لو سافرت إىل الغرب يف معرفة هذه الفائدة لكان سفرا :  وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب مبصر هبذا فقال
  قليال أو كما قال 

وإذا عرف هذا فالقلب حمتاج إىل ما حيفظ عليه قوته وهو اإلميان وأوراد الطاعات وإىل محية عن املؤذي الضار 



تعرض له وذلك بالتوبة وذلك باجتناب اال ثام واملعاصي وأنواع املخالفات وإىل استفراغه من كل مادة فاسدة 
النصوح واستغفار غافر اخلطيئات ومرضه هو نوع فساد حيصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له فال يرى احلق 

حقا أو يراه على خالف ما هو عليه أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته له فيبغض احلق النافع أو حيب الباطل 
ا يفسر املرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب كما قال جماهد وقتادة يف الضار أو جيتمعان له وهو الغالب وهلذ

فيطمع الذي يف : أي شك وتارة بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعاىل ]  ١٠: البقره [ قوله تعاىل يف قلوهبم مرض 
  قلبه 

  فاألول مرض الشبهة والثاين مرض الشهوة   مرض
ع بالضد واخلالف وهو يقوى مبثل سببه ويزول بضده والصحة حتفظ مبثل والصحة حتفظ باملثل والشبه واملرض يدف

من يسري احلر والربد واحلركة : سببها وتضعف أو تزول بضده وملا كان البدن املريض يؤذيه ما ال يؤذي الصحيح 
عهما من الشبهة أو الشهوة حيث ال يقوى على دف: وحنو ذلك فكذلك القلب إذا كان فيه مرض ا ذاه أدىن شيء 

  إذا وردا عليه والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته 
وباجلملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إىل التلف ما مل يتدارك ذلك بأن 

  حيصل له ما يقوى قوته ويزيل مرضه 
  طبيعية وشرعية :  الباب الثالث يف انقسام أدوية أمراض القلب إىل قسمني

وهو النوع املتقدم كمرض اجلهل ومرض الشبهات : نوع ال يتأمل به صاحبه يف احلال : مرض القلب نوعان 
والشكوك ومرض الشهوات وهذا النوع هو أعظم النوعني أملا ولكن لفساد القلب ال حيس باألمل وألن سكرة اجلهل 

حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده وهذا أخطر املرضني  واهلوى حتول بينه وبني إدراك األمل وإال فأمله
  وأصعبهما وعالجه إىل الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا املرض 

مرض مؤمل له يف احلال كاهلم والغم والغيظ وهذا املرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو : والنوع الثاين 
وما يدفع موجبها مع قيامها وهذا كما أن القلب قد يتأمل مبا يتأمل به البدن ويشقى مبا  باملداواة مبا يضاد تلك األسباب

  يشقى به البدن فكذلك البدن يتأمل كثريا مبا يتأمل به القلب ويشقيه ما يشقيه 

أمراض القلب اليت تزول باألدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن وهذه قد ال توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد 
ملوت وأما أمراضه اليت ال تزول إال باألدوية االميانية النبوية فهي اليت توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن مل ا

يتداركها بأدويتها املضادة هلا فإذا استعمل تلك األدوية حصل له الشفاء وهلذا يقال شفى غيظه فإذا استوىل عليه 
قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم : عاىل عدوه آمله ذلك فإذا انتصف منه اشتفى قلبه قال ت

فأمر بقتال عدوهم ]  ١٤: التوبه [ ويشف صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب اهللا على من يشاء 
  وأعلمهم أن فيه ست فوائد 

مرضا من حيث ظن أنه  فالغيظ يؤمل القلب ودواؤه يف شفاء غيظه فإن شفاه حبق اشتفى وإن شفاه بظلم وباطل زاده
يشفيه وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور باملعشوق فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخر أصعب من 

من : مرض العشق كما سيأتى إن شاء اهللا تعاىل وكذلك الغم واهلم واحلزن أمراض للقلب وشفاؤها بأضدادها 
ىء من مرضه وإن كان بباطل توارى ذلك واستتر ومل الفرح والسرور فإن كان ذلك حبق اشتفى القلب وصح وبر

  يزل وأعقب أمراضا هي أصعب وأخطر 



وكذلك اجلهل مرض يؤمل القلب فمن الناس من يداويه بعلوم ال تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم 
ن فيه بسبب جهله بالعلوم وهي يف احلقيقة إمنا تزيده مرضا إىل مرضه لكن اشتغل القلب هبا عن إدراك األمل الكام

النافعة اليت هي شرط يف صحته وبرئه قال النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم يف الذين أفتوا باجلهل فهلك 
قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال فجعل اجلهل مرضا وشفاءه سؤال : املستفيت بفتواهم 

  أهل العلم 
  ك يف الشيء املرتاب فيه يتأمل قلبه حىت حيصل له العلم واليقني وملا كان وكذلك الشا

ثلج صدره وحصل له برد اليقني وهو كذلك يضيق باجلهل : ذلك يوجب له حرارة قيل ملن حصل له اليقني 
من فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم و: والضالل عن طريق رشده وينشرح باهلدى والعلم قال تعاىل 
  ]  ١٢٥: األنعام [ يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء 

أن من أمراض القلوب ما يزول : وسيأيت ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعالجه إن شاء اهللا تعاىل واملقصود 
رض وشفاء وذلك أعظم باألدوية الطبيعية ومنها ماال يزول إال باألدوية الشرعية اإلميانية والقلب له حياة وموت وم

  مما للبدن 

  الباب الرابع يف أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خري فيه وموته وظلمته

  مادة كل شر فيه 
  كمال حياته ونوره فاحلياة : أصل كل خري وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق 

ا ميشي به يف الناس كمن مثله يف أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور: والنور مادة اخلري كله قال اهللا تعاىل 
احلياة والنور فباحلياة تكون قوته ومسعه وبصره : فجمع بني األصلني ]  ١٢٢: األنعام [ الظلمات ليس خبارج منها 

وحياؤه وعفته وشجاعته وصربه وسائر أخالقه الفاضلة وحمبته للحسن وبغضه للقبيح فكلما قويت حياته قويت فيه 
حياته ضعفت فيه هذه الصفات وحياؤه من القبائح هو حبسب حياته يف نفسه فالقلب  هذه الصفات وإذا ضعفت

الصحيح احلى إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ومل يلتفت إليها خبالف القلب امليت فإنه ال يفرق 
قلب يعرف به املعروف  بني احلسن والقبيح كما قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه هلك من مل يكن له

  وينكر به املنكر 

  وكذلك القلب املريض بالشهوة فإنه لضعفه مييل إىل ما يعرض له من ذلك حبسب قوة املرض وضعفه 
وكذلك إذا قوى نوره وإشراقه انكشفت له صور املعلومات وحقائقها على ما هي عليه فاستبان حسن احلسن 

: د ذكر سبحانه وتعاىل هذين األصلني يف مواضع من كتابه فقال تعاىل بنوره وآثره حبياته وكذلك قبح القبيح وق
وكذلك أو حينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء 

ور فجمع بني الروح الذي حيصل به احلياة والن]  ٥٢: الشورى [ من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم 
الذي حيصل به اإلضاءة واإلشراق وأخرب أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم متضمن 

أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا : لألمرين فهو روح حتيا به القلوب ونور تستضىء وتشرق به كما قال تعاىل 
أي أومن كان كافرا ميت القلب ]  ١٢٢: األنعام [  ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها

فهديناه لرشده ووفقناه لإلميان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنريا بعد ظلمته فجعل : مغمورا يف ظلمة اجلهل 



إىل الكافر النصرافه عن طاعته وجهله مبعرفته وتوحيده وشرائع دينه وترك األخذ بنصيبه من رضاه والعمل مبا يؤديه 
مبنزلة امليت الذي ال ينفع نفسه بنافعة وال يدفع عنها من مكروه فهديناه لإلسالم وأنعشناه به فصار : جناته وسعادته 

يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل يف خالصها من سخط اهللا تعاىل وعقابه فأبصر احلق بعد عماه عنه وعرفه بعد 
ضياء يستضىء به فيمشي بنوره بني الناس وهم يف سدف الظالم جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه وحصل له نور و

  : كما قيل 
  وظالمه يف الناس ساري ... ليلى بوجهك مشرق 

  وحنن يف ضوء النهار ... الناس يف سدف الظالم 
زل من أن: وهلذا يضرب اهللا سبحانه وتعاىل املثلني املائي والنارى لوحيه ولعباده أما األول فكما قال يف سورة الرعد 

السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله 
كذكلك يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب 

  اهللا األمثال 

به من احلياة وبالنار ملا حيصل هبا من االضاءة واإلشراق وأخرب سبحانه أن األودية  فضرب لوحيه املثل باملاء ملا حيصل
تسيل بقدرها فواد كبري يسع ماء كثريا وواد صغري يسع ماء قليال كذلك القلوب مشبهة باألودية فقلب كبري يسع 

بسبب خمالطة الوحي هلا  علما كثريا وقلب صغري إمنا يسع بقدره وشبه ما حتمله القلوب من الشبهات والشهوات
وإمازته ملا فيها من ذلك مبا حيتمله السيل من الزبد وشبه بطالن تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب 

يذهب اخلبث الذي : ذلك الزبد وإلقاء الوادى له وإمنا يستقر فيه املاء الذي به النفع وكذلك يف املثل الذي بعده 
مثلهم كمثل الذي : صفوه وأما ضرب هذين املثلني للعباد فكما قال يف سورة البقرة يف ذلك اجلوهر ويستقر 

استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمى فهم ال يرجعون 
يف آذاهنم من أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم : فهذا املثل الناري مث قال  ٢

  فهذا املثل املائي  ١الصواعق حذر املوت 
  وقد ذكرنا الكالم على أسرار هذين املثلني وبعض ما تضمناه من احلكم يف كتاب املعامل وغريه 

أن صالح القلب وسعادته وفالحه موقوف على هذين األصلني قال تعاىل إن هو إال ذكر وقرآن مبني : واملقصود 
فأخرب أن االنتفاع بالقرآن واإلنذار به إمنا حيصل ملن هو حي القلب كما قال يف موضع آخر  ٢لينذر من كان حيزا 

 ٤وقال تعاىل يأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم  ٣إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب 
اهللا والرسول من العلم واإلميان فعلم أن موت فأخرب سبحانه وتعاىل أن حياتنا إمنا هي باستجابتنا ملا يدعونا إليه 

  القلب وهالكه بفقد ذلك 
وشبه سبحانه من ال يستجيب لرسوله بأصحاب القبور وهذا من أحسن التشبيه فإن أبداهنم قبور لقلوهبم فقد ماتت 

ولقد أحسن القائل  ٥قلوهبم وقربت يف أبداهنم فقال اهللا تعاىل إن اهللا يسمع من يشاء وما أنت مبسمع من يف القبور 
 :  

  وأجسامهم قبل القبور قبور ... ويف اجلهل قبل املوت موت ألهله 
وليس هلم حىت النشور نشور وهلذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إىل ... وأرواحهم يف وحشة من جسومهم 

: من كتابه وقال يف موضعني  ١يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده : األنبياء روحا كما قال تعاىل 



ألن حياة األرواح والقلوب به وهذه احلياة الطيبة هي اليت خص هبا سبحانه  ٢وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم : من قبل وحيه وعمل به فقال 

وأن استغفروا ربكم : تعاىل باحلياة الطيبة يف الدارين ومثله قوله تعاىل فخصهم سبحانه و ٣بأحسن ما كانوا يعملون 
للذين أحسنوا يف : ومثله قوله تعاىل  ٤مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 

سنوا يف هذه الدنيا حسنة ومثله قوله تعاىل للذين أح ٥هذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خري وزيادة ولنعم دار املتقني 
وأرض اهللا واسعة فبني سبحانه أنه يسعد احملسن بإحسانه يف الدنيا ويف اآلخرة كما أخرب أنه يشقى املسيء بإساءته يف 

وقال تعاىل  ٦ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى : الدنيا واآلخرة قال تعاىل 
ن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأ فم: وقد مجع بني النوعني 

   ٧منا يصعد يف السماء كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون 
  فأهل اهلدى واإلميان هلم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وأهل الضالل هلم ضيق الصدر واحلرج 

   ٨لإلسالم فهو على نور من ربه  أفمن شرح اهللا صدره: وقال تعاىل 
  فأهل اإلميان يف النور وانشراح الصدر وأهل الضالل يف الظلمة وضيق الصدر 

  وسيأيت يف باب طهارة القلب مزيد تقرير هلذا إن شاء تعاىل 
  أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خري فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه : واملقصود 

  اة القلب وصحته ال حتصل إال بأن يكون مدركاالباب اخلامس يف أن حي

  للحق مريدا له مؤثرا له على غريه 
قوة العلم والتمييز وقوة اإلرادة واحلب كان كماله وصالحه باستعمال هاتني القوتني فيما : ملا كان يف القلب قوتان 

معرفته والتمييز بينه وبني الباطل ينفعه ويعود عليه بصالحه وسعادته فكماله باستعمال قوة العلم يف إدراك احلق و
وباستعمال قوة اإلرادة واحملبة يف طلب احلق وحمبته وإيثاره على الباطل فمن مل يعرف احلق فهو ضال ومن عرفه 

  وآثر غريه عليه فهو مغضوب عليه ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه 
ذين أنعم اهللا عليهم غري املغضوب عليهم وال وقد أمرنا سبحانه وتعاىل أن نسأله يف صالتنا أن يهدينا صراط ال

الضالني وهلذا كان النصاري أخص بالضالل ألهنم أمة جهل واليهود أخص بالغضب ألهنم أمة عناد وهذه األمة هم 
املنعم عليهم وهلذا قال سفيان ابن عيينة من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاري ومن فسد من علمائنا ففيه شبه 

  ألن النصاري عبدوا بغري علم واليهود عرفوا احلق وعدلوا عنه من اليهود 
اليهود مغضوب عليهم : ويف املسند والترمذي من حديث عدي بن حامت عن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال 

  والنصاري ضالون 
فإين قريب  وإذا سألك عبادي عين: وقد مجع اهللا سبحانه بني األصلني يف غري موضع من كتابه فمنها قوله تعاىل 

فجمع سبحانه بني االستجابة له واإلميان  ١أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون 
به ومنها قوله عن رسوهلصلى اهللا عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك 

لكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما امل ذلك ا: وقال تعاىل  ٢هم املفلحون 
  رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون أولئك على 



خر ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآل: وقال اهللا تعاىل يف وسط السورة  ٣هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون 
واملالئكة والكتاب والنبيعني وآيت املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف 

والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا : وقال تعاىل  ٤الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة إىل آخر اآلية 
   ٥وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب 

فأقسم سبحانه وتعاىل بالدهر الذي هو زمن األعمال الراحبة واخلاسرة على أن كل واحد يف خسر إال من كمل 
قوته العلمية باإلميان باهللا وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذا كماله يف نفسه مث كمل غريه بوصيته له بذلك وأمره إياه 

افع والعمل الصاحل وكمل غريه بتعليمه إياه ذلك ووصيته له به ومبالك ذلك وهو الصرب فكمل نفسه بالعلم الن
  والعصر لكفتهم : بالصرب عليه وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا لو فكر الناس يف سورة 

خيرب سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا احلق واتبعوه وأن أهل : وهذا املعىن يف القرآن يف مواضع كثرية 
  ا احلق وضلوا عنه أو علموه وخالفوه واتبعوا غريه الشقاوة هم الذين جهلو

وينبغي أن تعرف أن هاتني القوتني ال تتعطالن يف القلب بل إن استعمل قوته العلمية يف معرفة احلق وإدراكه وإال 
ها يف استعملها يف معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل وإن استعمل قوته اإلرادية العملية يف العمل به وإال استعمل

  حارث ومهام : ضده فاإلنسان حارث مهام بالطبع كما قال النبيصلى اهللا عليه وسلم أصدق األمساء 
فاحلارث الكاسب العامل واهلمام املريد فإن النفس متحركة باإلرادة وحركتها اإلرادية هلا من لوازم ذاهتا واإلرادة 

ر احلق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته وأرادته تستلزم مرادا يكون متصورا هلا متميزا عندها فإن مل تتصو
  : والبد وهذا يتبني بالباب الذي بعده فنقول 

  الباب السادس يف أنه ال سعادة للقلب وال لذة وال نعيم وال صالح

  إال بأن يكون اهللا هو إهله وفاطره وحده وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه 
من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقري إىل جلب ما ينفعه ودفع ما : وى اهللا سبحانه معلوم أن كل حي س

  يضره وال يتم ذلك إال بتصوره للنافع والضار واملنفعة من جنس النعيم واللذة واملضرة من جنس األمل والعذاب 
معرفة املعني : بإدراكه والثاين  أحدمها معرفة ما هو احملبوب املطلوب الذي ينتفع به ويلتذ: فالبد له من أمرين 

معني دافع له عنه : مكروه بغيض ضار والثاين : املوصل احملصعل لذلك املقصود وبإزاء ذلك أمران آخران أحدمها 
  : فهذه أربعة أشياء 

الوسيلة إىل حصول املطلوب : أمر مكروه مطلوب العدم الثالث : أمر هو حمبوب مطلوب الوجود الثاين : أحدمها 
الوسيلة إىل دفع املكروه فهذه األمور األربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان ال يقوم وجوده : بوب الرابع احمل

  وصالحه إال هبا 
فإذا تقرر ذلك فاهللا تعاىل هو الذي جيب أن يكون هو املقصود املدعو املطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه 

هو املكروه الضار واهللا : ة ما سواه وااللتفات إليه والتعلق به ويطلب رضاه وهو املعني على حصول ذلك وعبودي
هو املعني على دفعه فهو سبحانه اجلامع هلذه األمور األربعة دون ما سواه فهو املعبود احملبوب املراد وهو املعني لعبده 

ه على دفعه عنه كما قال على وصوله إليه وعبادته له واملكروه البغيض إمنا يكون مبشيئته وقدرته وهو املعني لعبد
  أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من : أعرف اخللق به 



اللهم إين أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت : عقوبتك وأعوذ بك منك وقال 
ستعاذة من شر ما ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك فمنه املنجي وإليه امللجأ وبه اال

  هو كائن مبشيئته وقدرته فاإلعاذة فعله واملستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه مبشيئته 
فاألمر كله له واحلمد كله له وامللك كله له واخلري كله يف يديه ال حيصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثين 

إياك نعبد : كان صالح العبد وسعادته يف حتقيق معىن قوله على نفسه وفوق ما يثين عليه كل أحد من خلقه وهلذا 
فإن العبودية تتضمن املقصود املطلوب لكن على أكمل الوجوه واملستعان هو الذي ]  ٤: الفاحته [ وإياك نستعني 

حمبة : لوب من معىن ربوبيته فإن اإلله هو الذي تأهله الق: من معىن ألوهيته والثاين : يستعان به على املطلوب فاألول 
وإنابة وإجالال وإكراما وتعظيما وذال وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكال والرب هو الذي يرىب عبده فيعطيه خلقه مث 

  يهديه إىل مصاحله فال إله إال هو وال رب إال هو فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إهلية ما سواه 
وقوله ]  ١٢٣: هود [ فاعبده وتوكل عليه : اضع من كتابه كقوله وقد مجع اهللا سبحانه بني هذين األصلني يف مو

وتوكل على احلىالذي ال : وقوله ]  ٨٨: هود [ وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب : عن نبيه شعيب 
[ ه وكيال وتبتل إليه تبتيال رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذ: وقوله ]  ٥٨: الفرقان [ ميوت وسبح حبمده 

وقوله عن احلنفاء أتباع ]  ٣٠: الرعد [ قل هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت وإليه متاب : وقوله ]  ٨: املزمل 
  ]  ٤: املمتحنة [ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري : إبراهيم عليه السالم 

  اللذين ال سعادة للعبد بدوهنما ألبتة فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين األصلني اجلامعني ملعنىي التوحيد 
أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق لعبادته اجلامعة ملعرفته واالنابة إليه وحمبته واالخالص له فبذكره : الوجه الثاين 

تطمئن قلوهبم وتسكن نفوسهم وبرؤيته يف اآلخرة تقر عيوهنم ويتم نعيمهم فال يعطيهم يف اآلخرة شيئا هو أحب 
من النظر اليه ومساع كالمه منه بال واسطة ومل يعطهم يف الدنيا شيئا خريا :  أقر لعيوهنم وال أنعم لقلوهبم إليهم وال

هلم وال أحب إليهم وال أقر لعيوهنم من اإلميان به وحمبته والشوق إىل لقائه واألنس بقربه والتنعم بذكره وقد مجع 
الدعاء الذي رواه النسائي واإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه النيب صلى اهللا عليه و سلم بني هذين األمرين يف 

اللهم بعلمك الغيب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو به : وغريهم من حديث عمار بن ياسر 
وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل وأسألك خشيتك يف الغيب 

ادة وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضى وأسلك القصد يف الفقر والغىن وأسألك نعيما ال ينفد وأسألك والشه
قرة عني التنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد املوت وأسألك لذة النظر إىل وجهك 

  اإلميان واجعلنا هداة مهتدين  وأسألك الشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة
فجمع يف هذا الدعاء العظيم القدر بني أطيب شىء يف الدنيا وهو الشوق إىل لقائه سبحانه وأطيب شىء يف اآلخرة 

: وهو النظر إىل وجهه سبحانه وملا كان كمال ذلك ومتامه موقوفا على عدم ما يضر يف الدنيا ويفنت يف الدين قال 
  فتنة مضلة  يف غري ضراء مضرة وال

  واجعلنا هداة مهتدين : وملا كان كمال العبد يف أن يكون عاملا باحلق متبعا له معلما لغريه مرشدا له قال 
وملا كان الرضى النافع احملصل للمقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء القبله فإن ذلك عزم على الرضى فإذا وقع 

االستخارة قبل وقوعه والرضى بعد وقوعه : قدور يكتنفه أمران القضاء انفسخ ذلك العزم سأل الرضى بعده فإن امل
فمن سعادة العبد أن جيمع بينهما كما يف املسند وغريه عنهصلى اهللا عليه وسلمإن من سعادة ابن آدم استخارة اهللا 

  ورضاه 



  مبا قضى اهللا وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة اهللا وسخطه مبا قضى اهللا تعاىل 
  خشية اهللا عز و جل رأس كل خري يف املشهد واملغيب سأله خشيته يف الغيب والشهادة  وملا كانت

وملا كان أكثر الناس إمنا يتكلم باحلق يف رضاه فإذا غضب أخرجه غضبه إىل الباطل وقد يدخله أيضا رضاه يف 
ال تكن ممن إذا :  الباطل سأل اهللا عز و جل أن يوفقه لكلمة احلق يف الغضب والرضى وهلذا قال بعض السلف

  رضي أدخله رضاه يف الباطل وإذا غضب أخرجه غضبه من احلق 
وملا كان الفقر والغىن بليتني وحمنتني يبتلي اهللا هبما عبده ففي الغىن يبسط يده ويف الفقر يقبضها سأل اهللا عز و جل 

  القصد يف احلالتني وهو التوسط الذي ليس معه إسراف وال تقتري 
: نوعا للبدن ونوعا للقلب وهو قرة العني وكماله بدوامه واستمراره مجع بينهما يف قوله : م نوعني وملا كان النعي

زينة البدن وزينة القلب وكانت زينة القلب : أسألك نعيما ال ينفد وقرة عني ال تنقطع وملا كانت الزينة زينتني 
وه يف العقىب سأل ربه الزينة الباطنة فقال أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوج

  زينا بزينة اإلميان 
وملا كان العيش يف هذه الدار ال يربد ألحد كائنا من كان بل هو حمشو بالغصص والنكد وحمفوف باآلالم الباطنة 

  والظاهرة سأل برد العيش بعد املوت 
ب ما يف اآلخرة فإن حاجة العباد إىل رهبم يف عبادهتم أنه مجع يف هذا الدعاء بني أطيب ما يف الدنيا وأطي: واملقصود 

  إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه يف خلقه هلم ورزقه إياهم 

ومعافاة أبداهنم وستر عوراهتم وتأمني روعاهتم بل حاجتهم إىل تأليهه وحمبته وعبوديته أعظم فإن ذلك هو الغاية 
 لذة وال سعادة بدون ذلك حبال وهلذا كانت ال اله إال اهللا املقصودة هلم وال صالح هلم وال نعيم وال فالح وال

أحسن احلسنات وكان توحيد اإلهلية رأس األمر وأما توحيد الربوبية الذي أقر به املسلم والكافر وقرره أهل الكالم 
ا كان يف كتبهم فال يكفي وحده بل هو احلجة عليهم كما بني ذلك سبحانه يف كتابه الكرمي يف عدة مواضع وهلذ

حق اهللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا كما يف احلديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 
حقه على عباده أن : اهللا ورسوله أعلم قال : أتدري ما حق اهللا على عباده قلت : عن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال 

حقهم عليه : اهللا ورسوله أعلم قال : اد على اهللا إذا فعلوا ذلك قلت يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدري ما حق العب
أن ال يعذهبم بالنار ولذلك حيب سبحانه عباده املؤمنني املوحدين ويفرح بتوبتهم كما أن يف ذلك أعظم لذة فليس يف 

ومن عبد غريه الكائنات شيء غري اهللا عز و جل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه 
سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو مبنزلة أكل الطعام املسموم 

لو كان فيهما آهلة إال : اللذيذ وكما أن السموات واألرض لو كان فيهما آهلة غريه سبحانه لفسدتا كما قال تعاىل 
ا كان فيه معبود غري اهللا تعاىل فسد فسادا ال يرجى صالحه إال بأن فكذلك القلب إذ]  ٢٢: األنبياء [ اهللا لفسدتا 

خيرج ذلك املعبود منه ويكون اهللا تعاىل وحده إهله ومعبوده الذي حيبه ويرجوه وخيافه ويتوكل عليه وينيب إليه 
به لكن يشبه من  أن فقر العبد إىل أن يعبد اهللا سبحانه وحده ال يشرك به شيئا ليس له نظري فيقاس: الوجه الثالث 

بعض الوجوه حاجة اجلسد إىل الغذاء والشراب والنفس فيقاس هبا لكن بينهما فروق كثرية فإن حقيقة العبد قلبه 
وروحه وال صالح له إال باهله احلق الذي ال إله إال هو فال يطمئن إال بذكره وال يسكن إال مبعرفته وحبه وهو كادح 

قائه وال صالح له إال بتوحيد حمبته وعبادته وخوفه ورجائه ولو حصل له من إليه كدحا فمالقيه وال بد له من ل



اللذات والسرور بغريه ما حصل فال يدوم له ذلك بل ينتقل من نوع إىل نوع ومن شخص إىل شخص ويتنعم هبذا 
  يف حال وهبذا يف حال وكثريا ما يكون ذلك 

حلق فال بد له منه يف كل وقت ويف كل حال وأينما كان الذي يتنعم به هو أعظم أسباب أمله ومضرته وأما إهله ا
فنفس اإلميان به وحمبته وعبادته وإجالله وذكره هو غذاء اإلنسان وقوته وصالحه وقوامه كما عليه أهل اإلميان 
ودلت عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة واجلنان ال كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وخبس 

إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة جملرد االبتالء واالمتحان أو ألجل جمرد التعويض : اإلحسان  حظه من
بالثواب املنفصل كاملعاوضة باألمثان أو جملرد رياضة النفس وهتذيبها لريتفع عن درجة البهيم من احليوان كما هي 

ميان وفرح مبا عنده من زبد األفكار وزبالة مقاالت من خبس حظه من معرفة الرمحن وقل نصيبه من ذوق حقائق اإل
األذهان بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عني اإلنسان وأفضل لذة للروح والقلب واجلنان وأطيب نعيم ناله 

  من كان أهال هلذا الشان واهللا املستعان وعليه التكالن 
وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا يف بعضها ألسباب  وليس املقصود بالعبادات واألوامر املشقة والكلفة بالقصد األول

  اقتضته البد منها هي من لوازم هذه النشأة 
فأوامراه سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه اليت شرعها هلم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم 

رور هلا وال فرح وال لذة وال األرواح وسرورها وهبا شفاؤها وسعادهتا وفالحها وكماهلا يف معاشها ومعادها بل ال س
يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى : نعيم يف احلقيقة إال بذلك كما قال تعاىل 

قال أبو سعيد اخلدري ]  ٥٧: يونس [ ورمحة للمؤمنني قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون 
باإلسالم الذي هداكم إليه وبالقرآن : أن جعلكم من أهله وقال هالل بن يساف : ته القرآن ورمح: فضل اهللا : 

: فضله : ابن عباس واحلسن وقتادة : من الذهب والفضة وكذلك قال : الذي علمكم إياه هو خري مما جتمعون 
  فضله القرآن ورمحته اإلسالم : القرآن وقالت طائفة من السلف : اإلسالم ورمحته 

أن كال منهما فيه الوصفان الفضل والرمحة ومها األمران اللذان امنت اهللا هبما على رسوله عليه الصالة و :  والتحقيق
واهللا ]  ٥٢: الشورى [ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان : السالم فقال 

  عدمها سبحانه إمنا رفع من رفع بالكتاب واإلميان ووضع من وضع ب

وقوله ]  ٢٨٦: البقره [ ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها : فقد وقع تسمية ذلك تكليفا يف القرآن كقوله : فإن قيل 
  ]  ١٥٢: األنعام [ ال نكلف نفسا إال وسعها : 

ورا نعم إمنا جاء ذلك يف جانب النفي ومل يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط بل مساها روحا ون: قيل 
  وشفاء وهدى ورمحة وحياة وعهدا ووصية وحنو ذلك 

أن أفضل نعيم اآلخرة وأجله وأعاله على اإلطالق هو النظر إىل وجه الرب عز و جل ومساع خطابه : الوجه الرابع 
: كما يف صحيح مسلم عن صهيب رضي اهللا عنه عن النبيصلى اهللا عليه وسلم إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى مناد 

ما هو أمل يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا : هل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون يا أ
فيكشف احلجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ويف حديث : اجلنة وجيرنا من النار قال 

ن إليه فبني عليه الصالة و السالم أهنم مع كمال تنعمهم مبا فال يلتفتون إىل شيء من النعيم ما داموا ينظرو: آخر 
أعطاهم رهبم يف اجلنة مل يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وإمنا كان ذلك أحب إليهم ألن ما حيصل هلم به من 



ال نسبة بني اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العني فوق ما حيصل هلم من التمتع باألكل والشرب واحلور العني و
كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون مث إهنم لصالوا : اللذتني والنعيمني ألبتة وهلذا قال سبحانه وتعاىل يف حق الكفار 

عذاب النار وعذاب احلجاب عنه سبحانه كما مجع : فجمع عليهم نوعي العذاب ]  ١٥: املطففني [ اجلحيم 
اجلنة ونعيم التمتع برؤيته وذكر سبحانه هذه األنواع األربعة يف هذه  نعيم التمتع مبا يف: ألوليائه نوعي النعيم 

ولقد هضم معىن اآلية ]  ٢٣: املطففني [ إن األبرار لفي نعيم على االرائك ينظرون : السورة فقال يف حق األبرار 
عض وكل هذا ينظرون إىل أعدائهم يعذبون أو ينظرون إىل قصورهم وبساتينهم أو ينظر بعضهم إىل ب: من قال 

مث : عدول عن املقصود إىل غريه وإمنا املعىن ينظرون إىل وجه رهبم ضد حال الكفار الذين هم عن رهبم حملجوبون 
وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار يف أعدائهم يف الدنيا وسخروا به ]  ٣٢: املطففني [ إهنم لصالوا اجلحيم 

إذا مر هبم املؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم و إذا رأوهم قالوا إن هؤآلء  منهم بضده يف القيامة فإن الكفار كانوا
  : فقال تعاىل ]  ٣٢: املطففني [ لضالون 

على : مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم مث قال ]  ٣٤: املطففني [ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
ده مبنظور دون منظور وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه فأطلق النظر ومل يقي]  ٢٣: املطففني [ األرائك ينظرون 

هو اهللا سبحانه والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراتب اهلداية فقابل بذلك قوهلم إن هؤالء لضالون 
سياق مل فالنظر إىل الرب سبحانه مراد من هذين املوضعني وال بد إما خبصوصه وإما بالعموم واإلطالق ومن تأمل ال

  جيد اآليتني حتتمالن غري إرادة ذلك خصوصا أو عموما 

  فصل يف أن لذة النظر إىل وجه اهللا يوم القيامة تابعة للتلذذ مبعرفته

وحمبته يف الدنيا وكما أنه ال نسبة لنعيم ما يف اجلنة إىل نعيم النظر إىل وجهه األعلى سبحانه فال نسبة لنعيم الدنيا إىل 
ته والشوق إليه واألنس به بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة ملعرفتهم به وحمبتهم له فإن اللذة تتبع نعيم حمبته ومعرف

  الشعور واحملبة فكلما كان احملب أعرف باحملبوب وأشد حمبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم 
 منع وال هدى وال ضالل وال نصر وال الوجه اخلامس أن املخلوق ليس عنده للعبد نفع وال ضر وال عطاء وال

خذالن وال خفض وال رفع وال عز وال ذل بل اهللا وحده هو الذي ميلك له ذلك كله قال اهللا تعاىل ما يفتح اهللا 
للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم وقال تعاىل وإن ميسسك اهللا بضر 

هو وإن يردك خبري فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعاىل إن فال كاشف له إال 
ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده اآلية وقال تعاىل عن صاحب يس أأختذ من 

تعاىل يا أيها الناس اذكروا نعمت اهللا  دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عىن شفاعتهم شيئا وال ينقذون وقال
عليكم هل من خالق غري اهللا يرزقكم من السماء واألرض ال إله إال هو فأىن تؤفكون وقال تعاىل أمن هذا الذي هو 

  جند لكم ينصركم من دون الرمحن إن الكافرون إال 

انه بني النصر والرزق فإن العبد يف غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جلو يف عتو ونفور فجمع سبح
مضطر إىل من يدفع عنه عدوه بنصره وجيلب له منافعه برزقه فال بد له من ناصر ورازق واهللا وحده هو الذي ينصر 
ويرزق فهو الرزاق ذو القوة املتني ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه اهللا بسوء مل يرفعه عنه غريه 

ة مل يرزقه إياها سواه ويذكر أن اهللا تعاىل أوحى إىل بعض أنبيائه أدرك يل لطيف الفطنة وخفي اللطف وإذا ناله بنعم



إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أين أنا أوقعتها فاسألين أرفعها : يا رب وما لطيف الفطنة قال : فإين أحب ذلك قال 
وما هم بضارين : هبا وقد قال تعاىل عن السحرة إذا أتتك حبة فاعلم أين أنا ذكرتك : وما خفي اللطف قال : قال 

  فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلؤه ]  ١٠٢: البقره [ به من أحد إال بإذن اهللا 
بعزيت إنه : قال اهللا تعاىل يف بعض كتبه : مسعت وهبا يقول : حدثنا عبدالرزاق أخربنا معمر قال : قال اإلمام أمحد 
 فإن كادته السموات مبن فيهن واألرضون مبن فيهن فإين أجعل له من ذلك خمرجا ومن مل يعتصم يب من اعتصم يب

فإين أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من حتت قدميه األرض فأجعله يف اهلواء مث أكله إىل نفسه كفى 
يدعوين فأنا أعلم حباجته اليت  لعبدي مآلي إذا كان عبدي يف طاعيت أعطيه قبل أن يسألين وأستجيب له قبل أن

: وحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد املؤدب حدثنا من مسع عطاء اخلراساين قال : ترفق به منه قال أمحد 
نعم : حدثين حديثا أحفظه عنك يف مقامي هذا وأوجز قال : لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له 

يا داود أما وعزيت وعظميت ال يعتصم يب عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك :  أوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل داود
من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن واألرضون السبع ومن فيهن إال جعلت له من بينهن خمرجا أما وعزيت 

ه وأسخت وعظميت ال يعتصم عبد من عبادي مبخلوق دوين أعرف ذلك من نيته إال قطعت أسباب السماء من يد
األرض من حتت قدميه مث ال أبايل بأي واد هلك وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله وهلذا خوطبوا به يف القرآن 

  أكثر من األول ومنه دعت الرسل إىل الوجه األول وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد اهللا سبحانه يدعو عباده 

توكل على اهللا تعاىل واالستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه هبذا الوجه إىل الوجه األول وهذا الوجه يقتضي ال
حمبته وعبادته إلحسانه إىل عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه : ويقتضي أيضا 

  دخلوا منه إىل الوجه األول 
ل يدعو اهللا سبحانه ويتضرع إليه حىت فتح من ينزل به بالء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجع: ونظري ذلك 

له من لذيذ مناجاته وعظيم اإلميان به واإلنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك احلاجة اليت قصدها أوال ولكنه مل يكن 
  : يعرف ذلك أوال حىت يطلبه ويشتاق إليه ويف حنو ذلك قال القائل 

  ه أم ثابت فإنه أرانا على عالت... جزى اهللا يوم الروع خريا 
  نراهن إال عند نعت النواعت ... أرانا مصونات احلجال ومل نكن 

أن تعلق العبد مبا سوى اهللا تعاىل مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غري : الوجه السادس 
أحب سوى اهللا مستعني به على طاعته فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك ولو 

ما أحب فال بد أن يسلبه ويفارقه فإن أحبه لغري اهللا فالبد أن تضره حمبته ويعذب مبحبوبه إما يف الدنيا وإما يف 
والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا : اآلخرة والغالب أنه يعذب به يف الدارين قال تعاىل 

 نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فبشرهم بعذاب أليم يوم حيمى عليها يف
فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف : وقال تعاىل ]  ٣٤: التوبه [ فذوقوا ما كنتم تكنزون 

على التقدمي والتأخري إن اآلية : ومل يصب من قال ]  ٥٥: التوبه [ احليوة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 
ينتظم قوله يف احلياة الدنيا بعد فصل آخر ليس مبوضعه على تأويل فال تعجبك أمواهلم وال : كاجلرجاين حيث قال 

أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة وهذا القول يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو 
اعة وكأهنم ملا أشكل عليهم وجه تعذيبهم باألموال واألوالد يف الدنيا وأن سرورهم ولذهتم منقطع واختاره قتادة ومج

  ونعيمهم بذلك فروا إىل التقدمي والتأخري 



يعذهبم بأخذ الزكاة : وأما الذين رأوا أن اآلية على وجهها ونظمها فاختلفوا يف هذا التعذيب فقال احلسن البصري 
العذاب هبا إلزامهم مبا أوجب اهللا عليهم فيها من : تاره ابن جرير وأوضحه فقال منها واإلنفاق يف اجلهاد واخ

  حقوقه وفرائضه إذ كان يؤخذ منه ذلك 

  وهو غري طيب النفس وال راج من اهللا جزاء وال من اآلخذ منه محدا وال شكرا بل على صغار منه وكره 
  عن مقصود اآلية وهذا أيضا عدول عن املراد بتعذيبهم يف الدنيا هبا وذهاب 

تعذيبهم هبا أهنم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أمواهلم وسيب أوالدهم فإن هذا حكم الكافر وهم يف : وقالت طائفة 
الباطن كذلك وهذا أيضا من جنس ما قبله فإن اهللا سبحانه أقر املنافقني وعصم أمواهلم وأوالدهم باإلسالم الظاهر 

من غنيمة أمواهلم وسىب أوالدهم فإن اإلرادة : ه هؤالء لوقع مراده سبحانه وتوىل سرائرهم فلو كان املراد ما ذكر
  ههنا كونية مبعىن املشيئة وما شاء اهللا كان والبد وما مل يشأ مل يكن 

تعذيبهم هبا هو األمر املشاهد من تعذيب طالب الدنيا وحمبيها ومؤثريها على اآلخرة : والصواب واهللا أعلم أن يقال 
حتصيلها والتعب العظيم يف مجعها ومقاساة أنواع املشاق يف ذلك فال جتد أتعب ممن الدنيا أكرب مهه  باحلرص على: 

وهو حريص جبهده على حتصيلها والعذاب هنا هو األمل واملشقة والنصب كقوهلصلى اهللا عليه وسلم السفر قطعة من 
ال أنه يعاقب بأعماهلم وهكذا من الدنيا كل مهه إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه أي يتأمل ويتوجع : العذاب وقوله 

من : أو أكرب مهه كما قالصلى اهللا عليه وسلمفي احلديث الذي رواه الترمذي وغريه من حديث أنس رضي اهللا عنه 
كانت اآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف قلبه ومجع له مشله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا مهه جعل اهللا فقره 

   عينيه وفرق عليه مشله ومل يأته من الدنيا إال ما قدر له بني
تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيين العبد ال يفارقه ولوال سكرة : ومن أبلغ العذاب يف الدنيا 

  عشاق الدنيا حببها الستغاثوا من هذا العذاب على أن أكثرهم 

يقول : أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال  ال يزال يشكو ويصرخ منه ويف الترمذي أيضا عن
ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غىن وأسد فقرك وإن ال تفعل مألت يديك شغال ومل أسد : اهللا تبارك وتعاىل 

قاساة فقرك وهذا أيضا من أنواع العذاب وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا وحماربة أهلها إياه وم
من أحب الدنيا فليوطن نفسه على حتمل املصائب وحمب الدنيا ال ينفك من ثالث : معاداهتم كما قال بعض السلف 

هم الزم وتعب دائم وحسرة ال تنقضي وذلك أن حمبها ال ينال منها شيئا إال طمحت نفسه إىل ما فوقه كما يف : 
البن آدم واديان من مال البتغى هلما ثالثا وقد مثل عيسى  احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة و السالم لو كان

  حمب الدنيا بشارب اخلمر كلما ازداد شربا ازداد عطشا : بن مرمي عليه السالم 
فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة : وذكر ابن أيب الدنيا أن احلسن البصري كتب اىل عمر بن عبدالعزيز أما بعد 

يه السالم عقوبة فاحذرها يا أمري املؤمنني فإن الزاد منها تركها والغىن فيها فقرها هلا يف كل إمنا أنزل إليها آدم عل
حني قتيل تذل من أعزها وتفقر من مجعها هي كالسم يأكله من ال يعرفه وهو حتفه فكن فيها كاملداوي جراحه 

فاحذر هذه الدار الغرارة اخلداعة اخليالة  حيتمي قليال خمافة ما يكره طويال ويصرب على شدة الدواء خمافة طول البالء
اليت قد تزينت خبدعها وفتنت بغرورها وختلت بآماهلا وتشوفت خلطاهبا فأصبحت كالعروس اجمللوة فالعيون إليها 
ناظرة والقلوب عليها واهلة والنفوس هلا عاشقة وهي ألزواجها كلهم قاتلة فعاشق هلا قد ظفر منها حباجته فاغتر 

ملعاد فشغل هبا لبه حىت زلت عنها قدمه فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه وطغى ونسى ا



سكرات املوت وأمله وحسرات الفوت وعاشق مل ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ومل يدرك منها ما طلب 
  ومل تسترح نفسه من التعب فخرج بغري 

أحذر ما تكون هلا فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إىل سرور  زاد وقدم على غري مهاد فكن أسر ما تكون فيها
أشخصته إىل مكروه وصل الرخاء منها بالبالء وجعل البقاء فيها إىل فناء سرورها مشوب باحلزن أمانيها كاذبة 

ظت وآماهلا باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد فلو كان ربنا مل خيرب عنها خربا ومل يضرب هلا مثال لكانت قد أيق
النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من اهللا فيها واعظ وعنها زاجر فماهلا عند اهللا قدر وال وزن وال نظر إليها منذ 
خلقها ولقد عرضت على نبينا مبفاتيحها وخزائنها ال ينقصها عند اهللا جناح بعوضة فأىب أن يقبلها كره أن حيب ما 

الصاحلني اختيارا وبسطها العدائه اغترارا فيظن املغرور هبا املقتدر  أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه فزواها عن
إن قوما : عليها أنه أكرم هبا ونسى ما صنع اهللا عز و جل برسوله حني شد احلجر على بطنه وقال احلسن أيضا 
يا وعشاقها أكرموا الدنيا فصلبتهم على اخلشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها وهذا باب واسع وأهل الدن

أعلم مبا يقاسونه من العذاب وأنواع األمل يف طلبها وملا كانت هي أكرب هم من ال يؤمن باآلخرة وال يرجو لقاء ربه 
كان عذابه هبا حبسب حرصه عليها وشدة اجتهاده يف طلبها وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها هبا فتأمل حال 

وقه نأى عنه وال يفي له ويهجره ويصل عدوه فهو مع معشوقه عاشق فان يف حب معشوقه وكلما رام قربا من معش
يف أنكد عيش خيتار املوت دونه فمعشوقه قليل الوفاء كثري اجلفاء كثري الشركاء سريع االستحالة عظيم اخليانة كثري 

ترحيه وال التلون ال يأمن عاشقه معه على نفسه وال على ماله مع أنه ال صرب له عنه وال جيد عنه سبيال إىل سلوة 
وصال يدوم له فلو مل يكن هلذا العاشق عذاب إال هذا العاجل لكفى به فكيف إذا حيل بينه وبني لذاته كلها وصار 

  معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به اليت شغلته عن سعيه يف طلب زاده ومصاحل معاده 
القلب حبب الدنيا إن شاء اهللا تعاىل إذ املقصود بيان  وسنعود إىل متام الكالم يف هذا الباب يف باب ذكر عالج مرض

  أن من أحب شيئا سوى اهللا تعاىل ومل تكن حمبته له 

  : عذب به يف الدنيا قبل يوم القيامة كما قيل : هللا تعاىل وال لكونه معينا له على طاعة اهللا تعاىل 
  فاختر لنفسك يف اهلوى من تصطفى ... أنت القتيل بكل من أحببته 

إما منعما أو معذبا وهلذا : إذا كان يوم املعاد وىل احلكم العدل سبحانه كل حمب ما كان حيبه يف الدنيا فكان معه ف
أنا مالك أنا كنزك ويصفح له صفائح من : ميثل لصاحب املال ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يعين شدقيه يقول 

إذا اجتمع هو ومعشوقه على غري طاعة اهللا تعاىل مجع اهللا نار يكوى هبا جبينه وجنبه وظهره وكذلك عاشق الصور 
: الزخرف [ االخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني : بينهما يف النار وعذب كل منهما بصاحبه قال تعاىل 

وأخرب سبحانه أن الذين توادوا يف الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ]  ٦٧
  أواهم النار وما هلم من ناصرين وم

أليس عدال مين أن أويل كل رجل منكم ما : فاحملب مع حمبوبه دنيا وأخرى وهلذا يقول اهللا تعاىل يوم القيامة للخلق 
ويوم يعض الظامل على يديه : كان يتوىل يف دار الدنيا وقالصلى اهللا عليه وسلم املرء مع من أحب وقال اهللا تعاىل 

 اختذت مع الرسول سبيال يا ويلتا ليتين مل أختذ فالنا خليال لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان يقول يا ليتين
احشروا الذين ظلموا وأزاواجهم وما كانوا يعبدون من : وقال تعاىل ]  ٢٩: الفرقان [ الشيطان لإلنسان خذوال 

قال عمر بن ]  ٢٢: الصافات [ ال تناصرون دون اهللا فاهذوهم إىل صراط اجلحيم وقفوهم إهنم مسئولون مالكم 



فقرن ]  ٧: التكوير [ وإذا النفوس زوعجت : أشباههم ونظراؤهم وقال تعاىل : أزواجهم : اخلطاب رضي اهللا عنه 
  الرب مع الرب والفاجر مع الفاجر : كل شكل إىل شكله وجعل معه قرينا وزوجا 

إن وجد وإن فقد فإنه إن فقده : لضرر حاصل له مبحبوبه أن من أحب شيئا سوى اهللا عز و جل فا: واملقصود 
  عذب بفواته وتأمل على قدر تعلق قلبه به وإن وجده كان ما حيصل 

أضعاف أضعاف ما يف حصوله له : له من األمل قبل حصوله ومن النكد يف حال حصوله ومن احلسرة عليه بعد فوته 
  : من اللذة 

  جد اهلوى حلو املذاق وإن و... فما يف األرض أشقى من حمب 
  خمافة فرقة أو الشتياق ... تراه باكيا يف كل حال 

  ويبكي إن دنوا حذر الفراق ... فيبكي إن نأوا شوقا إليهم 
  وتسخن عينه عند الفراق ... فتسخن عينه عند التالقي 

حلديث الذي رواه الترمذي وهذا أمر معلوم باالستقراء واالعتبار والتجارب وهلذا قال النبيصلى اهللا عليه وسلمفي ا
مجيع أنواع طاعته فكل من كان يف طاعته فهو : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله فذكره : وغريه 

ذاكر له وإن مل يتحرك لسانه بالذكر وكل من وااله اهللا فقد أحبه وقربه فاللعنة ال تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما 
  عداه 

أن اعتماد العبد على املخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو والبد عكس ما أمله منه : بع الوجه السا
فالبد أن خيذل من اجلهة اليت قدر أن ينصر منها ويذم من حيث قدر أن حيمد وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن 

اهللا آهلة ليكونوا هلم عززا كال سيكفرون واختذوا من دون : والسنة فهو معلوم باالستقراء والتجارب قال تعاىل 
واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم ينصرون ال يستطيعون : وقال تعاىل ]  ٨١: مرمي [ بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا 
أي يغضبون هلم وحياربون كما يغضب اجلند وحيارب عن أصحابه ]  ٧٥: يس [ نصرهم وهم هلم جند حمضرون 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم : بل هم كل عليهم وقال تعاىل  وهم ال يستطيعون نصرهم
أي غري ختسري ]  ١٠١هود [ آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شىء ملا جاء أمر ربك وما زادوهم غري تتبيب 

ال جتعل مع اهللا إهلا آخر  :وقال تعاىل ]  ٢١٣الشعراء [ فال تدع مع اهللا إهلا آخر فتكون من املعذبني : وقال تعاىل 
فتقعد مذموما خمذوال فإن املشرك يرجو بشركه النصر تارة واحلمد والثناء تارة فأخرب سبحانه أن مقصوده ينعكس 

  أن هذين الوجهني يف املخلوق ضدمها يف اخلالق سبحانه فصالح القلب : عليه وحيصل له اخلذالن والذم واملقصود 

 تعاىل واالستعانة به وهالكه وشقاؤه وضرره العاجل واآلجل يف عبادة املخلوق وسعادته وفالحه يف عبادة اهللا
  واالستعانة به 
أن اهللا سبحانه غين كرمي عزيز رحيم فهو حمسن إىل عبده مع غناه عنه يريد به اخلري ويكشف عنه : الوجه الثامن 

نا فهو سبحانه مل خيلق خلقه ليتكثر هبم من الضر ال جللب منفعة إليه من العبد وال لدفع مضرة بل رمحة منه وإحسا
وما خلقت اجلن واإلنس إال : قلة وال ليعتز هبم من ذلة وال لريزقوه وال لينفعوه وال ليدفعوا عنه كما قال تعاىل 

وقال ]  ٥٦: الذاريات [ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني 
[ وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا :  تعاىل

فهو سبحانه ال يواىل من يواليه من الذل كما يوالى املخلوق املخلوق وإمنا يوايل أولياءه إحسانا ]  ١١١: اإلسراء 



فهم لفقرهم وحاجتهم ]  ٣٨: حممد [ اهللا الغين وأنتم الفقراء و: ورمحة وحمبة هلم وأما العباد فإهنم كما قال تعاىل 
إمنا حيسن بعضهم إىل بعض حلاجته إىل ذلك وانفاعه به عاجال أو آجال ولوال تصور ذلك النفع ملا أحسن إليه فهو يف 

ن إليه فإنه احلقيقة إمنا أراد اإلحسان إىل نفسه وجعل إحسانه إىل غريه وسيلة وطريقا إىل وصول نفع ذلك اإلحسا
إما أن حيسن إليه لتوقع جزائه يف العاجل فهو حمتاج إىل ذلك اجلزاء أو معاوضة بإحسانه أو لتوقع محده وشكره وهو 

أيضا إمنا حيسن إليه ليحصل منه ما هو حمتاج إليه من الثناء واملدح فهو حمسن إىل نفسه بإحسانه إىل الغري وإما أن 
آلخرة فهو أيضا حمسن إىل نفسه بذلك وإمنا أخر جزاءه إىل يوم فقره وفاقته فهو غري يريد اجلزاء من اهللا تعاىل يف ا

ملوم يف هذا القصد فإنه فقري حمتاج وفقره وحاجته أمر الزم له من لوازم ذاته فكماله أن حيرص على ما ينفعه وال 
تنفقوا من خري يوف إليكم  وما: وقال ]  ٧: اإلسراء [ إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم : يعجز عنه وقال تعاىل 

وقال تعاىل فيما رواه عنه رسوهلصلى اهللا عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ]  ٢٧٢: البقره [ وأنتم ال تظلمون 
نفعي فتنفعوين ولن تبلغوا ضري فتضروين يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن وجد خريا 

  ذلك فال يلومن إال  فليحمد اهللا ومن وجد غري

فاملخلوق ال يقصد منفعتك بالقصد األول بل إمنا يقصد انتفاعه بك والرب تعاىل إمنا يريد نفعك ال انتفاعه به وذلك 
  منفعة حمضة لك خالصة من املضرة خبالف إرادة املخلوق نفعك فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته 

ترجو املخلوق أو تعامله دون اهللا عز و جل أو تطلب منه نفعاأو دفعاأو تعلق فتدبر هذا فإن مالحظته متنعك أن 
قلبك به فإنه إمنا يريد انتفاعه بك ال حمض نفعك وهذا حال اخللق كلهم بعضهم مع بعض وهو حال الولد مع والده 

وأحسن إليهم هللا  والزوج مع زوجه واململوك مع سيده والشريك مع شريكه فالسعيد من عاملهم هللا تعاىل ال هلم
تعاىل وخاف اهللا تعاىل فيهم ومل خيفهم مع اهللا تعاىل ورجا اهللا تعاىل باإلحسان إليهم ومل يرجهم مع اهللا وأحبهم حلب 

[ إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاءا وال شكورا : اهللا ومل حيبهم مع اهللا تعاىل كما قال أولياء اهللا عز و جل 
  ]  ٩: اإلنسان 

أن العبد املخلوق ال يعلم مصلحتك حىت يعرفه اهللا تعاىل إياها وال يقدر على حتصيلها لك حىت : لوجه التاسع ا
يقدره اهللا تعاىل عليها وال يريد ذلك حىت خيلق اهللا فيه إرادة ومشيئة فعاد األمر كله ملن ابتدأ منه وهو الذي بيده 

ضرر حمض ال منفعة فيه وما : ريه رجاء وخوفا وتوكال وعبودية اخلري كله وإليه يرجع األمر كله فتعلق القلب بغ
  حيصل بذلك من املنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك 

أن غالب اخللق إمنا يريدون قضاء حاجاهتم منك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إمنا غرضهم : الوجه العاشر 
ارك وتعاىل إمنا يريدك لك ويريد اإلحسان إليك لك ال ملنفعته ويريد دفع قضاء حوائجهم ولو مبضرتك والرب تب

أن اخللق كلهم لو اجتمعوا على أن : الضرر عنك فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغريه ومجاع هذا أن تعلم 
ال بشيء ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء مل يضروك إ

[ قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون : قد كتبه اهللا تعاىل عليك قال اهللا تعاىل 
  ]  ٥١: التوبه 

خامتة هلذا الباب ملا كان اإلنسان بل وكل حي متحرك باإلرادة ال ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك اإلرادة وله 
سبب يوصل إليه معني عليه وتارة يكون السبب منه وتارة يكون من خارج منفصل عنه مراد مطلوب وطريق و

  وتارة منه ومن اخلارج فصار احلي جمبوال على أن يقصد شيئا ويريده ويستعني بشيء ويعتمد عليه يف حصول مراده 



سمان أحدمها ما هو مستعان ما هو مراد لغريه واملستعان ق: ما هو مراد لنفسه والثاين : أحدمها : واملراد قسمان 
مراد لنفسه ومراد لغريه ومستعان بنفسه ومستعان بكونه آهلة : بنفسه والثاين ما هو تبع له وآلة فهذه أربعة أمور 

  وتبعا للمستعان بنفسه 
فالبد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه حمبته والبد من شيء يتوصل به ويستعني به يف حصول مطلوبه 

تعان مدعو ومسئول والعبادة واالستعانة كثريا ما يتالزمان فمن اعتمد القلب عليه يف رزقه ونصره ونفعه واملس
خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه اجلهة وإن مل حيبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم احلال حىت حيبه لذاته 

ستعني به ويستعني بغريه عليه كمن أحب ماال أو وينسى مقصوده منه وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد ال ي
  منصبا أو امرأة فإن علم أن حمبوبه قادر على حتصيل غرضه استعان به فاجتمع له حمبته واالستعانة به 

حمبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه فهذا أعلى األقسام وليس ذلك إال هللا وحده وكل ما سواه فإمنا : فاألقسام أربعة 
حمبوب لغريه ومستعان به أيضا كاحملبوب الذي هو : تبعا حملبته ويستعان به لكونه آلة وسببا الثاين  ينبغي أن حيب

  مستعان به غري حمبوب يف نفسه : حمبوب مستعان عليه بغريه الرابع : قادر على حتصيل غرض حمبه الثالث 
أن حمبة غريه واستعانته به إن مل تكن وسيلة فإذا عرف ذلك تبني من أحق هذه األقسام األربعة بالعبودية واالستعانة و

  إىل حمبته واستعانته وإال كانت مضرة على العبد ومفسدهتا أعظم من مصلحتها واهللا املستعان وعليه التكالن 

  الباب السابع يف أن القرآن متضمن ألدوية القلب وعالجه من مجيع أمراضه

: وقال تعاىل ]  ٥٧: يونس [ من ربكم وشفاء ملا يف الصدور يأيها الناس قد جاءتكم موعظة : قال اهللا عز و جل 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وقد تقدم أن مجاع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات 

والقرآن شفاء للنوعني ففيه من البينات والرباهني القطعية ما يبني احلق من الباطل فتزول أمراض الشبه املفسدة 
للعلم والتصور واإلدراك حبيث يرى األشياء على ما هي عليه وليس حتت أدمي السماء كتاب متضمن للرباهني 

من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات املعاد والنبوات ورد النحل الباطلة واآلراء : واآليات على املطالب العالية 
لوجوه وأحسنها وأقرهبا إىل العقول وأفصحها بيانا الفاسدة مثل القرآن فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أمت ا

فهو الشفاء على احلقيقة من أدواء الشبه والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة املراد منه فمن رزقه اهللا 
تعاىل ذلك أبصر احلق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم 

بني علوم ال ثقة هبا وإمنا هي آراء وتقليد وبني ظنون كاذبة ال تغين عن احلق شيئا وبني أمور صحيحة : م ومعقوالهت
ال منفعة للقلب فيها وبني علوم صحيحة قد وعروا الطريق إىل حتصيلها وأطالوا الكالم يف إثباهتا مع قلة نفعها فهي 

فينتقل وأحسن ما عند املتكلمني وغريهم فهو يف حلم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني 
  : القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسريا فليس عندهم إال التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل 

  كتب التناظر ال املغين وال العمد ... لوال التنافس يف الدنيا ملا وضعت 
  وبالذي وضعوه زادت العقد ... حيللون بزعم منهم عقدا 

أهنم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك  فهم يزعمون
ومن احملال أن ال حيصل الشفاء واهلدى والعلم واليقني من كتاب اهللا تعاىل وكالم رسوله وحيصل من كالم هؤالء 

  : انتهى إليه من مرامهم حيث يقول املتحريين املتشككني الشاكني الذين أخرب الواقف على هنايات إقدامهم مبا 



  وأكثر سعي العاملني ضالل ... هناية إقدام العقول عقال 
  وحاصل دنيانا أذى ووبال ... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 
سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما ... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا 

الرمحن على العرش : تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ يف اإلثبات رأيتها 
ليس كمثله : وأقرأ يف النفي ]  ١٠: فاطر [ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه ] :  ٥: طه [ استوى 

  جتربيت عرف مثل معرفيت  ومن جرب مثل]  ١١٠: طه [ وال حييطون به علما ]  ١١: الشورى [ شىء 
فهذا إنشاده وألفاظه يف آخر كتبه وهو أفضل أهل زمانه على اإلطالق يف علم الكالم والفلسفة وكالم أمثاله يف 

آخر أمر : مثل ذلك كثري جدا قد ذكرناه يف كتاب الصواعق وغريه وذكرنا قول بعض العارفني بكالم هؤالء 
لشطح والقرآن يوصلك إىل نفس اليقني يف هذه املطالب اليت هي أعلى املتكلمني الشك وآخر أمر املتصوفني ا

مطالب العباد ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني وأما شفاؤه ملرض 
آلخرة الشهوات فذلك مبا فيه من احلكمة واملوعظة احلسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد يف الدنيا والترغيب يف ا

واألمثال والقصص اليت فيها أنواع العرب واالستبصار فريغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه يف معاشه 
ومعاده ويرغب عما يضره فيصري القلب حمبا للرشد مبغضا للغي فالقرآن مزيل لإلمراض املوجهة لإلرادات الفاسدة 

  طر عليها فتصلح أفعاله فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إىل فطرته اليت ف

االختيارية الكسبية كما يعود البدن بصحته وصالحه إىل احلال الطبيعي فيصري حبيث ال يقبل إال احلق كما أن الطفل 
  ال يقبل إال اللنب 

سوى احملض شيئا واستراحت عواذله فيتغذى القلب من اإلميان والقرآن مبا ... وعاد الفىت كالطفل ليس بقابل 
ويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه كما يتغذى البدن مبا ينميه ويقويه وكل من القلب يزكيه ويق

والبدن حمتاج إىل أن ترىب فينمو ويزيد حىت يكمل ويصلح فكما أن البدن حمتاج إىل أن يزكو باألغدية املصلحة له 
ك القلب ال يزكو وال ينمو وال يتم صالحه إال واحلمية عما يضره فال ينمو إال بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره فكذل

بذلك وال سبيل له إىل الوصول إىل ذلك إال من القرآن وإن وصل إىل شيء منه من غريه فهو نزر يسري ال حيصل له 
  زكا الزرع وكمل : به متام املقصود وكذلك الزرع ال يتم إال هبذين األمرين فحينئذ يقال 

  : م إال بزكاته وطهارته مل يكن بد من ذكر هذا وهذا فنقول وملا كانت حياته ونعيمه ال تت
  هي النماء والزيادة : الباب الثامن يف زكاة القلب الزكاة يف اللغة 

[ خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا : زكا الشيء إذا منا قال اهللا تعاىل : يف الصالح وكمال الشيء يقال 
الطهارة والزكاة لتالزمهما فإن جناسة الفواحش واملعاصي يف القلب مبنزلة :  فجمع بني األمرين]  ١٠٣: التوبه 

األخالط الرديئة يف البدن ومبنزلة الرغل يف الزرع ومبنزلة اخلبث يف الذهب والفضة والنحاس واحلديد فكما أن 
بال معوق وال ممانع  البدن إذا استفرغ من األخالط الرديئة ختلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها

فنما البدن فكذلك القلب إذا ختلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من ختليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته 
  للخري فاستراح 

زكا ومنا وقوى واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه يف رعيته : من تلك اجلواذب الفاسدة واملواد الرديئة 
قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم : ه إىل زكاته إال بعد طهارته كما قال تعاىل فسمعت له وأطاعت فال سبيل ل



فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ ]  ٣٠: النور [ وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا خبري مبا يصنعون 
  الفرج 

حالوة اإلميان ولذته  :إحداها : وهلذا كان غض البصر عن احملارم يوجب ثالث فوائد عظيمة اخلطر جليلة القدر 
اليت هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره وتركه هللا تعاىل فإن من ترك شيئا هللا عوضه اهللا عز و جل خريا منه 

والنفس مولعة حبب النظر إىل الصور اجلميلة والعني رائد القلب فيبعث رائده لنظر ما هناك فإذا أخربه حبسن املنظور 
  : يه وكثريا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده كما قيل إليه ومجاله حترك اشتياقا إل

  لقلبك يوما أتعبتك املناظر ... وكنت مىت أرسلت طرفك رائدا 
عليه وال عن بعضه أنت صابر فإذا كف الرائد عن الكشف واملطالعة استراح ... رأيت الذي ال كله أنت قادر 

ته فإن النظر يولد احملبة فتبدأ عالقة يتعلق هبا القلب القلب من كلفة الطلب واإلرادة فمن أطلق حلظاته دامت حسرا
باملنظور إليه مث تقوى فتصري صبابة ينصب إليه القلب بكليته مث تقوى فتصري غراما يلزم القلب كلزوم الغرمي الذي 
ف ال يفارق غرميه مث يقوى فيصري عشقا وهو احلب املفرط مث يقوى فيصري شغفا وهو احلب الذي قد وصل إىل شغا

القلب وداخله مث يقوى فيصري تتيما والتتيم التعبد ومنه تيمه احلب إذا عبده ويتم اهللا عبد اهللا فيصري القلب عبدا ملن 
ال يصلح أن يكون هو عبدا له وهذا كله جناية النظر فحينئذ يقع القلب يف األسر فيصري أسريا بعد أن كان ملكا 

أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتين وهذا : ويشكوه والطرف يقول ومسجونا بعد أن كان مطلقا يتظلم من الطرف 
إمنا تبتلي به القلوب الفارغة من حب اهللا واإلخالص له فإن القلب البد له من التعلق مبحبوب فمن مل يكن اهللا 

صرف كذلك لن: وحده حمبوبه وإهله ومعبوده فالبد أن يتعبد قلبه لغريه قال تعاىل عن يوسف الصديق عليه السالم 
فامرأة العزيز ملا كانت مشركة وقعت فيما وقعت ]  ٢٤: يوسف [ عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني 

  فيه مع كوهنا ذات زوج ويوسف عليه السالم ملا كان خملصا هللا تعاىل جنا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا 

من عمر ظاهره باتباع : لفراسة قال أبو شجاع الكرماين نور القلب وصحة ا: مملوكا الفائدة الثانية يف غض البصر 
السنة وباطنه بدوام املراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن احملارم واعتاد أكل احلالل مل ختظىء له 

: احلجر [ إن يف ذلك آليات للمتومسني : فراسة وقد ذكر اهللا سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به مث قال بعد ذلك 
وهم املتفرسون الذين سلموا من النظر احملرم والفاحشة وقال تعاىل عقيب أمره للمؤمنني بغض أبصارهم ]  ٧٥

  ]  ٣٥: النور [ اهللا نور السموات واالرض : وحفظ فروجهم 
أن اجلزاء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرم اهللا عز و جل عليه عوضه اهللا تعاىل من جنسه ما : وسر هذا 
نه فكما أمسك نور بصره عن احملرمات أطلق اهللا نور بصريته وقلبه فرأى به ما مل يره من أطلق بصره ومل هو خري م

يغضه عن حمارم اهللا تعاىل وهذا أمر حيسه اإلنسان من نفسه فإن القلب كاملرآة واهلوى كالصدأ فيها فإذا خلصت 
دئت مل تنطبع فيها صور املعلومات فيكون علمه املرآة من الصدأ انطبعت فيها صور احلقائق كما هي عليه وإذا ص

  وكالمه من باب اخلرص والظنون 
قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه اهللا تعاىل بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان احلجة : الفائدة الثالثة 

فرق الشيطان من ظله وهلذا إن الذي خيالف هواه ي: فيجمع له بني السلطانني ويهرب الشيطان منه كما يف األثر 
يوجد يف املتبع هواه من ذل النفس وضعها ومهانتها ما جعله اهللا ملن عصاه فإنه سبحانه جعل العز ملن أطاعه والذل 

وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم : وقال تعاىل ]  ٨: املنافقون [ وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني : ملن عصاه قال تعاىل 
]  ١٠: فاطر [ من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا : وقال تعاىل ]  ١٣٩: آل عمران [ ؤمنني األعلون إن كنتم م



الناس يطلبون : بالكلم الطيب والعمل الصاحل وقال بعض السلف : أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة اهللا 
هبم الرباذين وطقطقت هبم البغال إن ذل  وإن مهلجت: العز بأبواب امللوك وال جيدونه إال يف طاعة اهللا وقال احلسن 

املعصية لفي قلوهبم أىب اهللا عز و جل إال أن يذل من عصاه وذلك أن من أطاع اهللا تعاىل فقد وااله وال يذل من 
  إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت : وااله ربه كما يف دعاء القنوت 

أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخالطه الرديئة  أن زكاة القلب موقوفة على طهارته كما: واملقصود 
ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن اهللا يزكي من يشاء واهللا مسيع : الفاسدة قال تعاىل 

ذكر ذلك سبحانه عقيب حترمي الزنا والقذف ونكاح الزانية فدل على أن التزكى هو ]  ٢١: النور [ عليم 
[ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم : تناب ذلك وكذلك قوله تعاىل يف االستئذان على أهل البيوت باج

فإهنم إذا أمروا بالرجوع لئال يطلعوا على عورة مل حيب صاحب املنزل أن يطلع عليها كان ذلك ]  ٢٨: النور 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعاىل  أزكى هلم كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه وقال تعاىل قد أفلح

وويل للمشركني : وقال تعاىل ]  ١٨: النازعات [ عن موسى عليه السالم يف خطابه لفرعون هل لك إىل أن تزكى 
شهادة أن ال إله إال اهللا واإلميان : هي التوحيد : قال أكثر املفسرين من السلف ومن بعدهم   الذين ال يؤتون الزكاة

كو القلب فإنه يتضمن نفي إهلية ما سوى احلق من القلب وذلك طهارته وإثبات إهليته سبحانه وهو أصل الذي به يز
كل زكاة ومناء فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والربكة فإنه إمنا حيصل بإزالة الشر فلهذا صار التزكي 

لتوحيد والتزكية جعل الشيء زكيا إما يف ذاته وإما هو ا: ينتظم األمرين مجيعا فأصل ما تزكو به القلوب واألرواح 
يف االعتقاد واخلرب عنه كما يقال عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك يف اخلارج أو يف االعتقاد واخلرب وعلى هذا فقوله 

 أي ال ختربوا]  ٩: الشمس [ قد أفلح من زكاها : هو على غري معىن ]  ٣٢: النجم [ فال تزكوا أنفسكم : تعاىل 
وكان ]  ٩: الشمس [ هو أعلم مبن اتقى : حنن زاكون صاحلون متقون وهلذا قال عقيب ذلك : بزكاهتا وتقولوا 

اهللا أعلم بأهل الرب منكم : تزكي نفسها فسماها رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمزينب وقال : اسم زينب برة فقال 
  : وكذلك قوله 

زكاءها وخيربون به كما يزكي املزكي الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم أي يعتقدون 
قد : أي هو الذي جيعله زاكيا ومثله قوله ]  ٤٩: النساء [ بل اهللا يزكي من يشاء : املزكي فيه مث قال اهللا تعاىل 

  ]  ١٤: األعلى [ أفلح من تزكى 
 أي أفلحت نفس زكاها اهللا عز و جل وخابت نفس هو هللا: زكاها فقيل : وقد اختلف يف الضمري املرفوع يف قوله 

إن الضمري يعود على فاعل أفلح وهو من سواء كانت موصولة أو موصوفة فإن الضمري لو عاد على : دساها وقيل 
من وإن كان لفظها مذكرا فإذا وقعت : قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه واألولون يقولون : اهللا سبحانه لقال 
إعادة الضمري عليها بلفظ املؤنث مراعاة للمعىن وبلفظ املذكر مراعاة للفظ وكالمها من الكالم  على مؤنث جاز

فأفرد ]  ٢٥: األنعام [ ومنهم من يستمع إليك : الفصيح وقد وقع يف القرآن اعتبار لفظها ومعناها فاألول كقوله 
  ]  ٤٢: يونس [ ومنهم من يستمعون إليك : الضمري والثاين كقوله 

ما رواه أهل السنن من حديث ابن أيب مليكة عن عائشة : يدل على صحة قولنا : املرجحون للقول األول  قال
رب أعط نفسي تقواها وزكها : أتيت ليلة فوجدت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميقول : رضي اهللا عنها قالت 

وأن اهللا تعاىل هو الذي يزكي النفوس أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها فهذا الدعاء كالتفسري هلذه اآلية 



والذي جاء يف : فتصري زاكية فاهللا هو املزكي والعبد هو املتزكي والفرق بينهما فرق ما بني الفاعل واملطاوع قالوا 
]  ١٤: األعلى [ قد أفلح من تزكى : القرآن من إضافة الزكاة إىل العبد إمنا هو باملعىن الثاين دون األول كقوله 

وهذا هو احلق فإنه : أي تقبل تزكية اهللا تعاىل لك فتزكى قالوا ]  ١٨: النازعات [ هل لك إىل أن تزكى  :وقوله 
وهذا اختيار ترمجان القرآن ابن عباس فإنه قال يف رواية علي بن أيب طلحة : ال يفلح إال من زكاة اهللا تعاىل قالوا 

  بن زيد قد أفلح من زكى اهللا نفسه وعطاء والكليب قد أفلح من زكى اهللا تعاىل نفسه وقال ا

]  ٨: الشمس [ فأهلمها فجورها وتقواها : ويشهد هلذا القول أيضا قوله يف أول السورة : واختاره ابن جرير قالوا 
  وأيضا فإنه سبحانه وتعاىل أخرب أنه خالق النفس وصفاهتا وذلك هو معىن التسوية : قالوا 

يقتضي أن يعود الضمري على من أي أفلح من زكى : ونظمه الصحيح  ظاهر الكالم: قال أصحاب القول اآلخر 
هذه جارية قد ربح من اشتراها : نفسه هذا هو املفهوم املتبادر إىل الفهم بل ال يكاد يفهم غريه كما إذا قلت 

  وصالة قد سعد من صالها وضالة قد خاب من آواها ونظائر ذلك 
قد أفلحت نفس زكاها أو أفلحت من : اهللا سبحانه لكان وجه الكالم  والنفس مؤنثة فلو عاد الضمري على: قالوا 

قد أفلح من قامت : وإن جاز تفريغ الفعل من التاء ألجل لفظ من كما تقول : زكاها لوقوع من على النفس قالوا 
موصولة مبعىن و من : منكن فذاك حيث ال يقع اشتباه والتباس فإذا وقع االشتباه مل يكن بد من ذكر ما يزيله قالوا 

وهو : قد أفلح الذي زكاها اهللا مل يكن جائزا لعود الضمري املؤنث على الذي وهو مذكر قالوا : الذي ولو قيل 
سبحانه قصد نسبة الفالح إىل صاحب النفس إذا زكى نفسه وهلذا فرغ الفعل من التاء وأتى ب من اليت هي مبعىن 

قد أفلح من زكاها : اب ابن عباس رضي اهللا عنهما وقال قتادة الذي وهذا الذي عليه مجهور املفسرين حىت أصح
قد أفلح : قد أفلح من زكى نفسه بعمل صاحل وقال احلسن : من عمل خريا زكاها بطاعة اهللا عز و جل وقال أيضا 

ن من زكى نفسه فأصلحها ومحلها على طاعة اهللا تعاىل وقد خاب من أهلكها ومحلها على معصية اهللا تعاىل قال اب
يريد أفلح من زكى نفسه أي مناها وأعالها بالطاعة والرب والصدقة واصطناع املعروف وقد خاب من دساها : قتيبة 

أي نقصها وأخفاها بترك عمل الرب وركوب املعاصي والفاجر أبدا خفى املكان زمن املروءة غامض الشخص ناكس 
د شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب الرأس فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها ومصطنع املعروف ق

  تنزل الرئى ويفاع األرض 

لتشهر أماكنها للمعتفني وتوقد النريان يف الليل للطارقني وكانت اللئام تنزل األوالج واألطراف واألهضام لتخفي 
  : أما كنها على الطالبني فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها وهؤالء أخفوا أنفسهم ودسوها وأنشد 

  رحيب املباءة واملسرح ... بيتك يف معلم وبواب 
أن املعىن : ونبح الكالب ملستنبح فهذان قوالن مشهوران يف اآلية وفيها قول ثالث ... كفيت العفاة طالب القرى 

أنه أخفى نفسه يف الصاحلني : ومعىن هذا : خاب من دس نفسه مع الصاحلني وليس منهم حكاه الواحدي قال : 
وهو منطو على غري ما ينطوي عليه الصاحلون وهذا وإن كان حقا يف نفسه لكن يف كونه هو  يري الناس أنه منهم

املراد باآلية نظر وإمنا يدخل يف اآلية بطريق العموم فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل اخلري دس نفسه 
  فيهم واهللا تعاىل أعلم 

  ا الباب وإن كانالباب التاسع يف طهارة القلب من أدرانه وأجناسه هذ



داخال فيما قبله كما بينا أن الزكاة ال حتصل إال بالطهارة ولكنا أفردناه بالذكر لبيان معىن طهارته وشدة احلاجة 
]  ١: املدثر [ يأيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر : إليها وداللة القرآن والسنة عليها قال اهللا تعاىل 

: املائدة [ مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم  أولئك الذين: وقال تعاىل 
ومجهور املفسرين من السلف ومن بعدهم على أن املراد بالثياب ههنا القلب واملراد بالطهارة إصالح ]  ٤١

  األعمال واألخالق 

رضي اهللا عنهما قال يعين من اإلمث ومما كانت  اختلف املفسرون يف معناه فروى عطاء عن ابن عباس: قال الواحدي 
اجلاهلية جتيزه وهذا قول قتادة وجماهد قاال نفسك فطهرها من الذنب وحنوه قول الشعيب وإبراهيم والضحاك 

  : الثياب عبارة عن النفس والعرب تكىن بالثياب عن النفس ومنه قول الشماخ : والزهري وعلى هذا القول 
  : هلا شبها إال النعام املنفرا رموها يعين الركاب بأبداهنم وقال عنترة ...  ترى رموها بأثواب خفاف فال

  ليس الكرمي على القىن مبحرم يعين نفسه ... فشككت بالرمح األصم ثيابه 
كان الرجل إذا كان غادرا : يعين ال تغدر فتكون غادرا دنس الثيباب وقال سعيد بن جبري : وقال يف رواية الكليب 

ال تلبس ثوبك على معصية وال على فجرة وروى ذلك عن ابن : دنس الثياب وخبيث الثيباب وقال عكرمة : قيل 
  : عباس واحتج بقول الشاعر 
لبست وال من خزية أتقنع وهذا املعىن أراد من قال يف هذه اآلية وعملك فأصلح ... وإين حبمد اهللا ال ثوب غادر 

إنه لطاهر : يقال للرجل إذا كان صاحلا : د وأيب روق وقال السدى وهو قول أيب رزين ورواية منصور عن جماه
  : إنه خلبيث الثيباب قال الشاعر : الثياب وإذا كان فاجرا 
أوذم حجا يف ثياب دسم يعين أنه متدنس باخلطايا وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس ... ال هم إن عامر بن جهم 

  : ؤ القيس الثوب وصفوا الصاحل بطهارة الثوب قال امر
خلقك فحسنه وهذا قول القرطيب وعلى : ثياب بين عوف طهارى نقية يريد أهنم ال يغدرون بل يفون وقال احلسن 

  الثياب عبارة عن اخللق ألن خلق اإلنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه : هذا 

مكسب غري طيب واملعىن طهرها من أن وروى العوىف عن ابن عباس يف هذه اآلية ال تكن ثيابك اليت تلبس من 
: ونيتك فطهر وقال أبو العباس : وقلبك : تكون مغصوبة أو من وجه ال حيل اختاذها منه وروى عن سعيد بن جبري 

  : القلب وعلى هذا ينشد : الثياب اللباس ويقال 
ه أمر بتطهري ثيابه من إن: فسلعى ثيايب من ثيابك تنسلي وذهب بعضهم يف تفسري هذه اآلية إىل ظاهرها وقال 

ألن : وثيابك فقصر قال : النجاسات اليت ال جتوز معها الصالة وهو قول ابن سريين وابن زيد وذكر أبو إسحاق 
تقصري الثوب أبعد من النجاسة فإنه إذا اجنر على األرض مل يؤمن أن يصيبه ما ينجسه وهذا قول طاوس وقال ابن 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل : عن النساء بالثياب واللباس قال تعاىل  نساءك طهرهن وقد يكىن: عرفة معناه 
  : ويكىن عنهن باإلزار ومنه قول الشاعر ]  ١٧٨: البقره [ نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن 

 عليه إزارى أي أهلي ومنه قول الرباء بن معرور للنبيصلى اهللا: فدى لك من أخى ثقة ... أال أبلغ أبا حفص رسوال 
  وسلمليلة العقبة لنمنعنك مما مننع منه أزرنا أي نساءنا 

اآلية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن مل تتناول ذلك لفظا فإن املأمور به إن كان طهارة : قلت 
املطعم القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك فإن خبث امللبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث 



يكسبه ذلك ولذلك حرم لبس جلود النمور والسعباع بنهي النبيصلى اهللا عليه وسلمعن ذلك يف عدة أحاديث 
  صحاح ال معارض هلا ملا تكسب القلب من اهليئة املشاهبة لتلك احليوانات فإن املالبسة 

لقلب من اهليئة اليت تكون الظاهرة تسري إىل الباطن ولذلك حرم لبس احلرير والذهب على الذكور ملا يكتسب ا
  ملن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر واخليالء 

أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من متام طهارة القلب وكماهلا فإن كان املأمور به ذلك : واملقصود 
قلب وتزكية فهو وسيلة مقصودة لغريها فاملقصود لنفسه أوىل أن يكون مأمورا به وإن كان املأمور به طهارة ال

  النفس فال يتم إال بذلك فتبني داللة القرآن على هذا وهذا 
مساعون للكذب مساعون لقوم : عقيب قوله ]  ٤١: املائدة [ أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم : وقوله 

د مساع الباطل مما يدل على أن العبد إذا اعتا]  ٤١: املائده [ آخرين مل يأتوك حيرفون الكلم من بعد مواضعه 
وقبوله أكسبه ذلك حتريفا للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه فإذا جاء احلق خبالفه رده وكذبه إن 

قدر على ذلك وإال حرفه كما تصنع اجلهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب 
عتماد عليها يف باب معرفة اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته فهؤالء وإخواهنم حبقائقها وهذه بكوهنا أخبار آحاد ال جيوز اال

من الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم فإهنا لو طهرت ملا أعرضت عن احلق وتعوضت بالباطل عن كالم اهللا تعاىل 
سماع القرآين اإلمياين ورسوله كما أن املنحرفني من أهل اإلرادة ملا مل تطهر قلوهبم تعوضوا بالسماع الشيطاين عن ال

  لو طهرت قلوبنا ملا شبعت من كالم اهللا : قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وختلصه من األدران واخلبائث ال يشبع من القرآن وال يتغذى إال حبقائقه وال 

يتغذى من األغذية اليت تناسبه حبسب ما فيه من  يتداوى إال بأدويته خبالف القلب الذي مل يطهره اهللا تعاىل فإنه
  النجاسة فإن القلب النجس كالبدن العليل املريض ال تالئمه األغذية اليت تالئم الصحيح 

ودلت اآلية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة اهللا تعاىل وأنه سبحانه ملا مل يرد أن يطهر قلوب القائلني بالباطل 
  صل هلا الطهارة احملرفني للحق مل حي

وال يصح أن تفسر اإلرادة ههنا باإلرادة الدينية وهي األمر واحملبة فإنه سبحانه قد أراد ذلك هلم أمرا وحمبة ومل يرده 
منهم كونا فأراد الطهارة هلم وأمرهم هبا ومل يرد وقوعها منهم ملا له يف ذلك من احلكمة اليت فواهتا أكره إليه من 

  فوات الطهارة منهم 
  وقد أشبعنا الكالم يف ذلك يف كتابنا الكبري يف القدر 

ودلت اآلية على أن من مل يطهر اهللا قلبه فالبد أن يناله اخلزي يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة حبسب جناسة قلبه وخبثه 
الطيبني وهلذا وهلذا حرم اهللا سبحانه اجلنة على من يف قلبه جناسة وخبث وال يدخلها إال بعد طيبه وطهره فإهنا دار 

أي ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة عند املوت هلؤالء دون ]  ٧٣: الزمر [ طبتم فادخلوها خالدين : يقال هلم 
: النحل [ الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون : غريهم كما قال تعاىل 

يه شيء من اخلبث فمن تطهر يف الدنيا ولقي اهللا طاهرا من جناساته دخلها فاجلنة ال يدخلها خبيث وال من ف]  ٣٢
بغري معوق ومن مل يتطهر يف الدنيا فإن كانت جناسته عينية كالكافر مل يدخلها حبال وإن كانت جناسته كسبية عارضة 

ازوا الصراط حبسوا على دخلها بعدما يتطهر يف النار من تلك النجاسة مث ال خيرج منها حىت إن أهل اإلميان إذا ج
قنطرة بني اجلنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت هبم عن اجلنة ومل توجب هلم دخول النار حىت 



  إذا هذعبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة 
ك جعل واهللا سبحانه حبكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فال يدخل املصلي عليه حىت يتطهر وكذل

طهارة البدن وطهارة : الدخول إىل جنته موقوفا على الطيب والطهارة فال يدخلها إال طيب طاهر فهما طهارتان 
القلب وهلذا شرع للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اللهم 

قلب بالتوبة وطهارة البدن باملاء فلما اجتمع له الطهران صلح اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين فطهارة ال
  للدخول على اهللا تعاىل والوقوف بني يديه ومناجاته 

وسألت شيخ اإلسالم عن معىن دعاء النبيصلى اهللا عليه وسلماللهم طهرين من خطاياي باملاء والثلج والربد كيف 
  واملاء البارد واحلار أبلغ يف اإلنقاء :  لفظ آخر يطهر اخلطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك وقوله يف

اخلطايا توجب للقلب حرارة وجناسة وضعفا فريختى القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه فإن اخلطايا : فقال 
والذنوب له مبنزلة احلطب الذي ميد النار ويوقدها وهلذا كلما كثرت اخلطايا اشتدت نار القلب وضعفه واملاء يغسل 

بث ويطفىء النار فإن كان باردا أورث اجلسم صالبة وقوة فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى يف التربيد وصالبة اخل
  اجلسم وشدته فكان أذهب ألثر اخلطايا هذا معىن كالمه وهو حمتاج إىل مزيد بيان وشرح 

ملاء هي ومزيلها حسيان وأثر أمران حسيان وأمران معنويان فالنجاسة اليت تزول با: فاعلم أن ههنا أربعة أمور 
اخلطايا اليت تزول بالتوبة واالستغفار هي ومزيلها معنويان وصالح القلب وحياته ونعيمه ال يتم إال هبذا وهذا فذكر 

النبيصلى اهللا عليه وسلممن كل شطر قسما نبه به على القسم اآلخر فتضمن كالمه األقسام األربعة يف غاية 
يف حديث الدعاء بعد الوضوء اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين فإنه  االختصار وحسن البيان كما

متثيله األمر املطلوب : يتضمن ذكر األقسام األربعة ومن كمال بياهنصلى اهللا عليه وسلم وحتقيقه ملا خيرب به ويأمر به 
طالب سل اهللا اهلدى والسداد واذكر املعنوي باألمر احملسوس وهذا كثري يف كالمه كقوله يف حديث علي بن أيب 

باهلدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح حيث أمره أن يذكر إذا سأل اهللا 
كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق وال يدري أين يتوجه فطلع له رجل خبري بالطريق : اهلدى إىل طريق رضاه وجنته 

  ه على عامل هبا فسأله أن يدل

إىل أن يهديه : الطريق فهذا شأن طريق اآلخرة متثيال هلا بالطريق احملسوس للمسافر وحاجة املسافر إىل اهللا سبحانه 
تلك الطريق أعظم من حاجة املسافر إىل بلد إىل من يدله على الطريق املوصل إليها وكذلك السداد وهو إصابة 

وقع سهمه يف نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ومل القصد قوال وعمال فمثله مثل رامي السهم إذا 
يقع باطال فهكذا املصيب للحق يف قوله وعمله مبنزلة املصيب يف رميه وكثريا ما يقرن يف القرآن هذا وهذا فمنه 

وا بغري أمر احلجاج بأن يتزودوا لسفرهم وال يسافر]  ١٩٧: البقره [ وتزودوا فإن خري الزاد التقوى : قوله تعاىل 
زاد مث نبههم على زاد سفر اآلخرة وهو التقوى فكما أنه ال يصل املسافر إىل مقصده إال بزاد يبلغه إياه فكذلك 

يا بين آدم قد : املسافر إىل اهللا تعاىل والدار اآلخرة ال يصل إال بزاد من التقوى فجمع بني الزادين ومنه قوله تعاىل 
زينة : فجمع بني الزينتني ]  ٢٦: األعراف [ ريشا ولباس التقوى ذلك خري أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و

]  ١٢٣: طه [ فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى : الظاهر والباطن وكمال الظاهر والباطن ومنه قوله تعاىل 
القلب فنفى عنه الضالل الذي هو عذاب القلب والروح والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا فهو منعم 
فذلكن : والبدن باهلدى والفالح ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السالم ملا أرته النسوة الالئمات هلا يف حبه 



 ٣٢: يوسف [ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم : فأرهتن مجاله الظاهر مث قالت ]  ٣٢: يوسف [ الذي ملتنين فيه 
  مال باطنه وأرهتن مجال ظاهره فأخربت عن مجاله الباطن بعفته فأخربهتن جب] 

فنبهصلى اهللا عليه وسلمبقوله اللهم طهرين من خطاياي باملاء والثلج والربد على شدة حاجة البدن والقلب إىل ما 
  يطهرمها ويربدمها ويقويهما وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا واهللا تعاىل أعلم 

أن : غفرانك ويف هذا من السر واهللا أعلم : الء قال أهنصلى اهللا عليه وسلمكان إذا خرج من اخل: وقريب من هذا 
النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب 

  فحمد اهللا عند خروجه 

ريح قلبه منه وخيففه على خالصه من هذا املؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأل أن خيلصه من املؤذي اآلخر وي
  وأسرار كلماته وأدعيتهصلى اهللا عليه وسلمفوق ما خيطر بالبال 

  فصل فيما يف الشرك والزنا واللواطة من اخلبث

وقد وسم اهللا سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة واخلبث يف كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة 
وقوله تعاىل ]  ٢٨: التوبه [ يأيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس : تعاىل  على ذلك لكن الذي وقع يف القرآن قوله

ولوطا آتيناه حكما وعلما وجنيناه من القرية اليت كانت تعمل اخلبائث إهنم كانوا قوم سوء فاسقني : يف حق اللوطية 
فأقروا مع ]  ٥٦: النمل [ أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أناس يتطهرون : وقالت اللوطية ]  ٧٤: األنبياء [ 

شركهم وكفرهم أهنم هم األخابث األجناس وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتناهبم له وقال تعاىل يف حق الزناة 
  ]  ٢٦: النور [ اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات : 

كرب الذي ال يغفره اهللا عز و جل الشرك األ: جناسة مغلظة وجناسة خمففة فاملغلظة : فأما جناسة الشرك فهي نوعان 
الشرك األصغر كيسري الرياء والتصنع للمخلوق واحللف به وخوفه ورجائه : فإن اهللا ال يغفر أن يشرك به واملخففة 

إمنا املشركون جنس بالكسر فإن النجس : وجناسة الشرك عينية وهلذا جعل سبحانه الشرك جنسا بفتح اجليم ومل يقل 
بالكسر هو املتنجس فالثوب إذا أصابه بول أو مخر جنس والبول واخلمر جنس فأجنس النجاسة  عني النجاسة والنجس

الشرك كما أنه أظلم الظلم فإن النجس يف اللغة والشرع هو املستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه حبيث ال 
  يلمس وال يشم وال يرى 

نه وكلما كان احلق أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده فضال أن خيالط ويالبس لقدارته ونفرة الطباع السليمة ع
  لذلك أعظم ونفرته منه أقوى 

فاألعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي مبالبسته وإن 
  مل تكن له رائحة كريهة 

ن معنوية باطنة فيغلب على الروح والقلب اخلبث أن النجاسة تارة تكون حمسوسة ظاهرة وتارة تكو: واملقصود 
والنجاسة حىت إن صاحب القلب احلي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى هبا كما يتأذى من شم 
رائحة الننت ويظهر ذلك كثريا يف عرقه حىت ليوجد لرائحة عرقه نتنا فإن ننت الروح والقلب يتصل بباطن البدن 

لعرق يفيض من الباطن وهلذا كان الرجل الصاحل طيب العرق وكان رسول اللهصلى اهللا عليه أكثر من ظاهره وا
وسلمأطيب الناس عرقا قالت أم سليم وقد سأهلا رسول اهللا عليه الصالة و السالم عنه وهي تلتقطه هو من أطيب 



لطيبة بضدها فإذا جتردت الطيب فالنفس النجسة اخلبيثة يقوى خبثها وجناستها حىت يبدو على اجلسد والنفس ا
وخرجت من البدن وجد هلذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض ولتلك كأننت ريح جيفة وجدت على 

  وجه األرض 
أن الشرك ملا كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر املنكرات كان أبغض األشياء إىل اهللا تعاىل وأكرها : واملقصود 

يه من عقوبات الدنيا واآلخرة ما مل يرتبه على ذنب سواه وأخرب أنه ال يغفره وأن له وأشدها مقتا لديه ورتب عل
أهله جنس ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع املواالة بينهم وبني املؤمنني وجعلهم أعداء له 

وأن يتخذوهم عبيدا وهذا ألن سبحانه وملالئكته ورسله وللمؤمنني وأباح ألهل التوحيد أمواهلم ونساءهم وأبناءهم 
  الشرك هضم حلق الربوبية وتنقيص لعظمة األهلية وسوء ظن 

ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني باهللا ظن السوء عليهم : برب العاملني كما قال تعاىل 
فلم جيمع على أحد من ]  ٦: الفتح [ دائرة السوء وغضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا 

الوعيد والعقوبة ما مجع على أهل الشرك فإهنم ظنوا به ظن السوء حىت أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه 
حق توحيده وهلذا أخرب سبحانه عن املشركني أهنم ما قدروه حق قدره يف ثالثة مواضع من كتابه وكيف يقدره حق 

: افه ويرجوه ويذل له وخيضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته قال تعاىل قدره من جعل له عدال وندا حيبه وخي
احلمد هللا الذي خلق : وقال تعاىل ]  ١٦٥: البقره [ ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا 

لون له عدال يف أي جيع]  ١: األنعام [ السموات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون 
العبادة واحملبة والتعظيم وهذه هي التسوية اليت أثبتها املشركون بني اهللا وبين آهلتهم وعرفوا وهم يف النار أهنا كانت 

الشعراء [ ضالال وباطال فيقولون ألهلتهم وهم يف النار معهم رتاهللا إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب العاملني 
إن آهلتهم خلقت السموات واألرض : ا سووهم به يف الذات والصفات واألفعال وال قالوا ومعلوم أهنم م]  ٩٨: 

وأهنا حتيي ومتيت وإمنا سووها به يف حمبتهم هلا وتعظيمهم هلا وعبادهتم إياها كما ترى عليه أهل اإلشراك ممن ينتسب 
ألنبياء والصاحلني وما ذنبهم إال أن قالوا إىل اإلسالم ومن العجب أهنم ينسبون أهل التوحيد إىل التنقص باملشايخ وا

إهنم عبيد ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا وأهنم ال يشفعون لعابديهم : 
أبدا بل قد حرم اهللا شفاعتهم هلم وال يشفعون ألهل التوحيد إال بعد إذن اهللا هلم يف الشفاعة فليس هلم من األمر 

  ء بل األمر كله هللا والشفاعة كلها له سبحانه والوالية له فليس خللقه من دونه ويل وال شفيع شي

أإفكا : فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن باهللا تعاىل وهلذا قال إبراهيم إمام احلنفاء خلصمائه من املشركني 
إن كان املعىن ما ظنكم به أن يعاملكم وجيازيكم و]  ٨٦: الصافات [ آهلة دون اهللا تريدون فما ظنكم برب العاملني 

ما ظننتم بربكم من السوء حىت عبدمت معه غريه : به وقد عبدمت معه غريه وجعلتم له ندا فأنت جتد حتت هذا التهديد 
من وزير أو ظهري أو عون وهذا أعظم : فإن املشرك إما أن يظن أن اهللا سبحانه حيتاج إىل من يدبر أمر العامل من 

لتنقيص ملن هو غين عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقري إليه بذاته وإما أن يظن أن اهللا سبحانه إمنا تتم قدرته ا
بقدرة الشريك وإما أن يظن بأنه ال يعلم حىت يعلمه الواسطة أوال يرحم حىت جيعله الواسطة يرحم أو ال يكفي عبده 

الواسطة كما يشفع املخلوق عند املخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته  وحده أو ال يفعل ما يريد العبد حىت يشفع عنده
حلاجته إىل الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة أو ال جييب دعاء عباده حىت يسألوا الواسطة 

عاءهم لبعده أن ترفع تلك احلاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا وهذا أصل شرك اخللق أو يظن أنه ال يسمع د



عنهم حىت يرفع الوسائط ذلك أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه حبق ذلك املخلوق عليه ويتوسل إليه 
بذلك املخلوق كما يتوسل الناس إىل األكابر وامللوك مبن يعز عليهم وال ميكنهم خمالفته وكل هذا تنقص للربوبية 

هللا تعاىل وخوفه ورجائه والتوكل عليه واإلنابة إليه من قلب املشرك وهضم حلقها ولو مل يكن فيه إال نقص حمبة ا
بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبني من أشرك به فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم واحملبة واخلوف 

  والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إىل من عبده من دونه لكفى يف شفاعته 
تنقص الزم له ضرورة شاء املشرك أم أىب وهلذا اقتضى محده سبحانه فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وال

وكمال ربوبيته أن ال يغفره وأن خيلد صاحبه يف العذاب األليم وجيعله أشقى الربية فال جتد مشركا قط إال وهو 
يه وسلم متنقص هللا سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك كما أنك ال جتد مبتدعا إال وهو متنقص للرسولصلى اهللا عل

وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أهنا خري من السنة وأوىل بالصواب أو يزعم أهنا هي السنة إن كان 
  جاهال مقلدا وإن كان مستبصرا يف بدعته فهو مشاق هللا ورسوله 

بىن دينه على أن هم أهل الشرك والبدعة وال سيما من : فاملتنقصون املنقوصون عند اهللا تعاىل ورسوله وأوليائه 
كالم اهللا ورسوله أدلة لفظية ال تفيد اليقني وال تغين من اليقني والعلم شيئا فيا هللا للمسلمني أي شىء فات من هذا 

  التنقضص 
وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعاىل خشية ما يتومهه من التشبيه والتجسيم فقد جاء من التنقص بضد 

  من الكمال  ما وصف اهللا سبحانه به نفسه
أن هاتني الطائفتني هم أهل التنقص يف احلقيقة بل هم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشيطان حىت : واملقصود 

قل إمنا حرم ريب : ظنوا ان تنقصهم هو الكمال وهلذا كانت البدعة قرينة الشرك يف كتاب اهللا تعاىل قال تعاىل 
بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي 

  فاإلمث والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان ]  ٣٣: األعراف [ ماال تعلمون 

  فصل وأما جناسة الذنوب واملعاصي فإهنا بوجه آخر فإهنا ال تستلزم

تب اهللا سبحانه عليها من العقوبات واألحكام ما رتبه على تنقيص الربوبية وال سوء الظن باهللا عز و جل وهلذا مل ير
الشرك وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفي عن النجاسة املخفقة كالنجاسة يف حمل االستجمار وأسفل اخلف 

واحلذاء أو بول الصيب الرضيع وغري ذلك ما ال يعفى عن املغلظة وكذلك يعفي عن الصغائر ما ال يعفي عن الكبائر 
في ألهل التوحيد احملض الذي مل يشوبوه بالشرك ماال يعفى ملن ليس كذلك فلو لقي املوحد الذي مل يشرك باهللا ويع

  شيئا 

ألبتة ربه بقراب األرض خطاياه أتاه بقراهبا مغفرة وال حيصل هذا ملن نقص توحيده وشابه بالشرك فإن التوحيد 
ضمن من حمبة اهللا تعاىل وإجالله وتعظيمه وخوفه ورجائه اخلالص الذي ال يشوبه شرك ال يبقى معه ذنب فإنه يت

وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب األرض فالنجاسة عارضة والدافع هلا قوى فال تثبت معه ولكن 
جناسة الزنا واللواطة أغلظ من غريها من النجاسات من جهة أهنا تفسد القلب وتضعف توحيده جدا وهلذا كان 

ه النجاسة أكثرهم شركا فكلما كان الشرك يف العبد أغلب كانت هذه النجاسة واخلبائث فيه أكثر أحظى الناس هبذ
كذلك لنصرف عنه : وكلما كان أعظم إخالصا كان منها أبعد كما قال تعاىل عن يوسف الصديق عليه السالم 



وع تعبد هلا بل هو من أعلى فان عشق الصور احملرمة ن]  ٢٤: يوسف [ السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني 
أنواع التعبد وال سيما إذا استوىل على القلب ومتكن منه صار تتيما والتتيم التعبد فيصري العاشق عابدا ملعشوقه 

وكثريا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي يف مرضاته وإيثار حمابه على حب اهللا وذكره والسعي يف مرضاته 
قلب العاشق بالكلية ويصري متعلقا مبعشوقه من الصور كما هو مشاهد فيصري املعشوق  بل كثريا ما يذهب ذلك من

هو إهله من دون اهللا عز و جل يقدم رضاه وحبه على رضى اهللا وحبه ويتقرب إليه ما ال يتقرب إىل اهللا وينفق يف 
:  فيصري آثر عنده من ربه مرضاته ما ال ينفقه يف مرضاة اهللا ويتجنب من سخطه ما ال يتجنب من سخط اهللا تعاىل

  خبا وخضوعا وذال ومسعا وطاعة 
وهلذا كان العشق والشرك متالزمني وإمنا حكى اهللا سبحانه العشق عن املشركني من قوم لوط وعن امرأة العزيز 

وكانت إذ ذاك مشركة فكلما قوى شرك العبد بلى بعشق الصور وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه والزنا 
ال لذهتما إمنا يكون مع العشق وال خيلو صاحبهما منه وإمنا لتنقله من حمل إىل حمل ال يبقى عشقه واللواطة كم

  مقصورا على حمل واحد بل ينقسم على سهام كثرية لكل حمبوب نصيب من تأهله وتعبده 

هنما من أعظم فليس يف الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتني الفاحشتني وهلما خاصية يف تبعيد القلب من اهللا فإ
اخلبائث فإذا انصبغ القلب هبما بعد ممن هو طيب ال يصعد إليه إال طيب وكلما ازداد خبثا ازداد من اهللا بعدا وهلذا 

  قال املسيح فيما رواه اإلمام أمحد يف كتاب الزهد ال يكون البطالون من احلكماء وال يلج الزناة ملكوت السماء 
الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة : با للشرك يف كتاب اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل وملا كانت هذه حال الزنا كان قري

  ]  ٣: النور [ والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني 
القول بأن هذه اآلية حمكمة يعمل هبا مل ينسخها شيء وهي مشتملة على خرب وحترمي ومل يأت من ادعى : والصواب 

الزاين ال : ا حبجة ألبتة والذي أشكل منها على كثري من الناس واضح حبمد اهللا تعاىل فإهنم أشكل عليهم قوله نسخه
ينكح إال زانية أو مشركة هل هو خرب أو هني أو إباحة فإن كان خربا فقد رأينا كثريا من الزناة ينكح عفيفة وإن 

و مشركة فيكون هنيا له عن نكاح املؤمنات العفائف وإباحة له كان هنيا فيكون قد هنى الزاين أن يتزوج إال بزانية أ
يف نكاح املشركات والزواين واهللا سبحانه مل يرد ذلك قطعا فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا لآلية وجها يصح محلها 

  الزاين ال يزين إال بزانية أو مشركة : املراد من النكاح الوطء والزنا فكأنه قال : عليه فقال بعضهم 
هذا فاسد فإنه ال فائدة فيه ويصان كالم اهللا تعاىل عن محله على مثل ذلك فإنه من املعلوم أن الزاين ال يزىن إال و

  بزانية فأى فائدة يف اإلخبار بذلك وملا رأى اجلمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه 
  حدة وهي هذا عام اللفظ خاص املعىن واملراد به رجل واحد وامرأة وا: مث قالت طائفة 

  عناق البغي وصاحبها فإنه أسلم واستأذن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم يف نكاحها فنزلت هذه اآلية 

وهذا أيضا فاسد فإن هذه الصورة املعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن ال يقتصر به على حمال أسبابه ولو كان 
  كذلك لبطل االستدالل به على غريها 

وهذا أفسد من الكل فإنه ال ]  ٣٢: النور [ وأنكحوا األيامى منكم : ية منسوخة بقوله بل اآل: وقالت طائفة 
تعارض بني هاتني اآليتني وال تناقض إحدامها األخرى بل أمر سبحانه بإنكاح األيامي وحرم نكاح الزانية كما حرم 

  نكاح املعتدة واحملرمة وذوات احملارم فأين الناسخ واملنسوخ يف هذا 
وجهها واهللا أعلم أن املتزوج أمر أن يتزوج احملصنة العفيفة وإمنا أبيح له نكاح املرأة : فما وجه اآلية قيل : ل فإن قي



هبذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه يف سوريت النساء واملائدة واحلكم املعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه واإلباحة 
انتفت اإلباحة املشروطة به فاملتزوج إما أن يلتزم حكم اهللا قد علقت على شرط اإلحصان فإذا انتفى اإلحصان 

وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو ال يلتزمه فإن مل يلتزمه فهو مشرك ال يرضى بنكاحه إال من هو مشرك 
و ال ينكح إال زانية أ: مثله وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه مل يصح النكاح فيكون زانيا فظهر معىن قوله 

  وتبني غاية البيان وكذلك حكم املرأة ]  ٣: النور [ مشركة 
وكما أن هذا احلكم هو موجب القرآن وصرحيه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل فإن اهللا سبحانه حرم على عبده 

سب أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغى فإن اهللا تعاىل فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه وهلذا إذا بالغوا يف 
  زوج قحبة فحرم اهللا على املسلم أن يكون كذلك : الرجل قالوا 

  فظهرت حكمة التحرمي وبان معىن اآلية واهللا املوفق 
أن هذه اجلناية من املرأة تعود بفساد فراش الزوج : ومما يوضح التحرمي وأنه هو الذي يليق هبذه الشريعة الكاملة 

  اس لتمام مصاحلهم وفساد النسب الذي جعله اهللا تعاىل بني الن

حترمي نكاح الزانية : وعده من مجلة نعمه عليهم فالزنا يفضي إىل اختالط املياه واشتباه األنساب فمن حماسن الشريعة 
  حىت تتوب وتستربأ 

وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه واهللا سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرمحة واملودة وخالص احلب 
اخلبيثة مودودة للطيب زوجا له والزوج مسى زوجا من االزدواج وهو االشتباه فالزوجان اإلثنان  فكيف تكون

املتشاهبان واملنافرة ثابتة بني الطيب واخلبيث شرعا وقدرا فال حيصل معها االزدواج والتراحم والتواد فلقد أحسن 
  كل اإلحسان من ذهب إىل هذا املذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة 

ماء الزاين ال حرمة له فهب : فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاين البارحة وقال 
  أن األمر كذلك فماء الزوج له حرمة فكيف جيوز اجتماعه مع ماء الزاين يف رحم واحد 

فعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان أن اهللا سبحانه مسى الزواين والزناة خبيثني وخبيثات وجنس هذا ال: واملقصود 
حالال ومسي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصالة وعن املساجد فمنع من ذلك كله حىت يتطهر باملاء 
فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن اهللا تعاىل وعن الدار اآلخرة بل حيول بينه وبني اإلميان حىت حيدث طهرا 

من جنس قوله سبحانه   أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون: دنه باملاء وقول اللوطية كامال بالتوبة وطهرا لب
قل يا أهل الكتاب هل : وقوله تعاىل    وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد: يف أصحاب األخدود 

     تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل
إمنا ينقم على السين : شرك إمنا ينقم على املوحد جتريده للتوحيد وأنه ال يشوبه باإلشراك وهكذا املبتدع وهكذا امل

جتريده متابعة الرسول وأنه مل يشبها بآراء الرجال وال بشيء مما خالفها فصرب املوحد املتبع للرسول على ما ينقمه 
صربه على ما ينقمه اهللا ورسوله عليه من موافقة أهل عليه أهل الشرك والبدعة خري له وأنفع وأسهل عليه من 

  الشرك والبدعة 
  على احلق ذاك الصرب حتمد عقباه ... إذا مل يكن بد من الصرب فاصطرب 

  الباب العاشر يف عالمات مرض القلب وصحته كل عضو من أعضاء البدن



الفعل الذي خلق له حىت ال يصدر أن يتعذر عليه : خلق لفعل خاص به كماله يف حصول ذلك الفعل منه ومرضه 
أن يتعذر عليها النظر : أن يتعذر عليها البطش ومرض العني : منه أو يصدر مع نوع من االضطراب فمرض اليد 

أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها : أن يتعذر عليه النطق ومرض البدن : والرؤية ومرض اللسان 
لق له من معرفة اهللا وحمبته والشوق إىل لقائه واإلنابة إليه وإيثار ذلك على كل أن يتعذر عليه ما خ: ومرض القلب 

شهوة فلو عرف العبد كل شيء ومل يعرف ربه فكأنه مل يعرف شيئا ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاهتا 
ة عني بل إذا كان القلب وشهواهتا ومل يظفر مبحبة اهللا والشوق إليه واألنس به فكأنه مل يظفر بلذة وال نعيم وال قر

من : خاليا عن ذلك عادت تلك احلظوظ واللذات عذابا له والبد فيصري معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتني 
جهة حسرة فوته وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به ومن جهة فوت ما هو خري له وأنفع وأدوم حيث مل 

األعظم مل يظفر به وكل من عرف اهللا أحبه وأخلص العبادة له وال بد ومل  حيصل له فاحملبوب احلاصل فات واحملبوب
يؤثر عليه شيئا من احملبوبات فمن آثر عليه شيئا من احملبوبات فقلبه مريض كما أن املعدة إذا اعتادت أكل اخلبيث 

  وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت مبحبة غريه 
وال يعرف به صاحبه الشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسباهبا بل قد ميوت  وقد ميرض القلب ويشتد مرضه

وصاحبه ال يشعر مبوته وعالمة ذلك أنه ال تؤمله جراحات القبائح وال يوجعه جهله باحلق وعقائده الباطلة فإن 
  القلب إذا كان فيه حياة تأمل بورود القبيح عليه وتأمل جبهله باحلق حبسب حياته 

  مبيت إيالم  وما جلرح

وقد يشعر مبرضه ولكن يشتد عليه حتمل مرارة الدواء والصرب عليها فهو يؤثر بقاء اهللا على مشقة الدواء فإن دواءه 
  يف خمالفة اهلوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس هلا أنفع منه 

كمن دخل يف طريق : وتارة يوطن نفسه على الصرب مث ينفسخ عزمه وال يستمر معه لضعف علمه وبصريته وصربه 
خموف مفض إىل غاية األمن وهو يعلم أنه إن صرب عليه انقضى اخلوف وأعقبه األمن فهو حمتاج إىل قوة صرب وقوة 

يقني مبا يصري إليه ومىت ضعف صربه ويقينه رجع من الطريق ومل يتحمل مشقتها وال سيما إن عدم الرفيق 
فلي هبم أسوة وهذه حال أكثر اخللق وهي اليت أهلكتهم  أين ذهب الناس: واستوحش من الوحدة وجعل يقول 

فالبصري الصادق ال يستوحش من قلة الرفيق وال من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل األول الذين أنعم اهللا 
عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا فتفرد العبد يف طريق طلبه دليل على صدق 

  لطلب ا
ما : إن أخاك أمحد بن حنبل يقول فيها مبثل ذلك فقال : ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له 

ظننت أن أحدا يوافقين عليها ومل يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم املوافقة فإن احلق إذا الح وتبني مل حيتج 
ني الشمس فإذا رأى الرائي الشمس مل حيتج يف علمه هبا إىل شاهد يشهد به والقلب يبصر احلق كما تبصر الع
  واعتقاده أهنا طالعة إىل من يشهد بذلك ويوافقة عليه 

حيث جاء األمر : وما أحسن ما قال أبو حممد عبدالرمحن بن إمساعيل املعروف بأيب شامة يف كتاب احلوادث والبدع 
املمتسك به قليال واملخالف له كثريا ألن احلق هو الذي كانت بلزوم اجلماعة فاملراد به لزوم احلق واتباعه وإن كان 

عليه اجلماعة األوىل من عهد النبيصلى اهللا عليه وسلموأصحابه وال نظر إىل كثرة أهل البدع بعدهم قال عمرو بن 
عبداهللا صحبت معاذا باليمن فما فارقته حىت واريته يف التراب بالشام مث صحبت بعده أفقه الناس : ميمون األودي 

عليكم باجلماعة فإن يد اهللا على اجلماعة مث مسعته يوما من األيام وهو : بن مسعود رضي اهللا عنه فسمعته يقول 



سيلي عليكم والة يؤخرون الصالة عن مواقيتها فصلوا الصالة مليقاهتا فهي الفريضة وصلوا معهم فإهنا لكم : يقول 
تأمرين باجلماعة وحتضين عليها مث تقول : وماذاك قلت : حتدثونا قال يا أصحاب حممد ما أدري ما : نافلة قال قلت 

  صل الصالة وحدك وهي : 

يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما : قال ! الفريضة وصل مع اجلماعة وهي نافلة 
ة ما وافق احلق وإن كنت وحدك ويف الذين فارقوا اجلماعة اجلماع: إن مجهور اجلماعة : ال قال : اجلماعة قلت 

وحيك إن مجهور الناس فارقوا اجلماعة وإن اجلماعة ما وافق طاعة اهللا عز : طريق أخرى فضرب على فخذي وقال 
يعين إذا فسدت اجلماعة فعليك مبا كانت عليه اجلماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك : و جل قال نعيم بن محاد 

  ه البيهقي وغريه فإنك أنت اجلماعة حينئذ ذكر
وقال أبو شامة عن مبارك عن احلسن البصري قال السنة والذي ال إله إال هو بني الغايل واجلايف فاصربوا عليها 

الذين مل يذهبوا مع أهل اإلتراف : رمحكم اهللا فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي 
بدعهم وصربوا على سنتهم حىت لقوا رهبم فكذلك إن شاء اهللا فكونوا وكان حممد يف إترافهم وال مع أهل البدع يف 

ما بلغين سنة عن رسول : بن أسلم الطوسي اإلمام املتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة يف زمانه حىت قال 
من ذلك فسئل بعض  اللهصلى اهللا عليه وسلمإال عملت هبا ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت

: أهل العلم يف زمانه عن السواد األعظم الذين جاء فيهم احلديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد األعظم فقال 
حممد بن أسلم الطوسي هو السواد األعظم وصدق واهللا فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو احلجة 

سبيل املؤمنني اليت من فارقها واتبع سواها واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وهو اإلمجاع وهو السوار األعظم وهو 
  وساءت مصريا 

أن من عالمات أمراض القلوب عدوهلا عن األغذية النافعة املوافقة هلا إىل األغذية الضارة وعدوهلا عن : واملقصود 
  ف وغذاء ضار ودواء مهلك غذاء نافع ودواء شا: دوائها النافع إىل دائها الضار فهنا أربعة أمور 

  فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشايف على الضار املؤذي والقلب املريض بضد ذلك 
  وأنفع األغذية غذاء اإلميان وأنفع األدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء 

ى كأنه من أهلها وأبنائها جاء أن يرحتل عن الدنيا حىت ينزل باآلخرة وحيل فيها حىت يبق: ومن عالمات صحته ايضا 
  إىل هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إىل وطنه 

  : كما قال عليه السالم لعبد اهللا بن عمر كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور 
  منازلك األوىل وفيها املخيم ... فحي على جنات عدن فإهنا 

نعود إىل أوطاننا ونسلم وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إن الدنيا قد ترحلت ... ترى ولكننا سيب العدو فهل 
مدبرة وإن اآلخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم 

  عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل 
اآلخرة وقرب منها حىت يصري من أهلها وكلما مرض القلب واعتل آثر وكلما صح القلب من مرضه ترحل إىل 

  الدنيا واستوطنها حىت يصري من أهلها 
ومن عالمات صحة القلب أنه ال يزال يضرب على صاحبه حىت ينيب إىل اهللا وخيبت إليه ويتعلق به تعلق احملب 

إال برضاه وقربه واألنس به فبه يطمئن وإليه يسكن املضطر إىل حمبوبه الذي ال حياة له وال فالح وال نعيم وال سرور 



حياته : قوته وغذاؤه وحمبته والشوق إليه : وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وأياه يرجو وله خياف فذكره 
ونعيمه ولذته وسروره وااللتفاف إىل غريه والتعلق بسواه داؤه والرجوع اليه دواؤه فإذا حصل له ربه سكن إليه 
واطمأن به وزال ذلك االضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة فإن يف القلب فاقة ال يسدها شيء سوى اهللا تعاىل 
أبدا وفيه شعث ال يلمه غري اإلقبال عليه وفيه مرض ال يشفيه غري اإلخالص له وعبادته وحده فهو دائما يضرب 

وح احلياة ويذوق طعمها ويصري له حياة أخرى على صاحبه حىت يسكن ويطمئن إىل اهله ومعبوده فحينئذ يباشر ر
غري حياة الغافلني املعرضني عن هذا األمر الذي له خلق اخللق وألجله خلقت اجلنة والنار وله أرسلت الرسل 

  ونزلت الكتب ولو مل يكن جزاء إال نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة 

حمبة : وما أطيب ما فيها قال : جوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل قال بعض العارفني مساكني أهل الدينا خر
  اهللا واألنس به والشوق إىل لقائه والتنعم بذكره وطاعته 

  إنه ليمر يب أوقات أقول فيها إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا إهنم لفي عيش طيب : وقال آخر 
حياة : عته وال اجلنة إال برؤيته ومشاهدته وقال أبو احلسني الوراق واهللا ما طابت الدنيا إال مبحبته وطا: وقال آخر 

  القلب يف ذكر احلي الذي ال ميوت والعيش اهلين احلياة مع اهللا تعاىل ال غري 
وهلذا كان الفوت عند العارفني باهللا أشد عليهم من املوت ألن الفوت انقطاع عن احلق واملوت انقطاع عن اخللق 

   فكم بني االنقطاعني
  من قرت عينه باهللا تعاىل قرت به كل عني ومن مل تقر عينه باهللا تقطع قلبه على الدنيا حسرات : وقال آخر 

من سر خبدمة اهللا سرت األشياء كلها خبدمته ومن قرت عينه باهللا قرت عيون كل أحد بالنظر : وقال حيىي بن معاذ 
  إليه 

وال يسأم من خدمته وال يأنس بغريه إال مبن يدله عليه ويذكره أن ال يفتر عن ذكر ربه : ومن عالمات صحة القلب 
  به ويذاكره هبذا األمر 
  أنه إذا فاته ورده وجد لفواته أملا أعظم من تأمل احلريص بفوات ماله وفقده : ومن عالمات صحته 
  أنه يشتاق إىل اخلدمة كما يشتاق اجلائع إىل الطعام والشراب : ومن عالمات صحته 

أنه إذا دخل يف الصالة ذهب عنه مهه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها : ت صحته ومن عالما
  راحته ونعيمه وقرت عينه وسرور قلبه 

  أن يكون مهه واحدا وأن يكون يف اهللا : ومن عالمات صحته 
  أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا مباله : ومن عالمات صحته 

أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على اإلخالص فيه والنصحية واملتابعة :  ومنها
  واإلحسان ويشهد مع ذلك منة اهللا عليه فيه وتقصريه يف حق اهللا 

  فهذه ست مشاهد ال يشهدها إال القلب احلي السليم 
وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته  هو الذي مهه كله يف اهللا وحبه كله له: وباجلملة فالقلب الصحيح 

اخللوة به آثر عنده من : له وحديثه واحلديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره حتوم على مراضيه وحمابه 
اخللطة إال حيث تكون اخللطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه 

فهو يردد عليها اخلطاب بذلك   غريه تال عليها يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضيةالتفاتا إىل 



ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بني يدي إهله ومعبوده احلق بصبغة العبودية فتصري العبودية صفة له وذوقا 
قيم يف حمبة حمبوبه خبدمته وقضاء أشغاله فكلما عرض له أمر ال تكلفا فيأيت هبا توددا وحتببا وتقربا كما يأيت احملب امل

من ربه أو هني أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إين سامع مطيع ممتثل ولك علي املنة يف ذلك واحلمد فيه 
  عائد إليك 

ضعيف املسكني وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقريك وأنا عبدك الفقري العاجز ال
وأنت ريب العزيز الرحيم ال صرب يل إن مل تصربين وال قوة يل إن مل حتملين وتقوين ال ملجأ يل منك إال إليك وال 

  مستعان يل إال بك وال انصراف يل عن بابك وال مذهب يل عنك 
ودواء نافع من طبيب  رمحة أهديت إيل: فينطرح مبجموعه بني يديه ويعتمد بكليته عليه فإن أصابه مبا يكره قال 

  شرا صرف عين : مشفق وإن صرف عنه ما حيب قال 
وما زلت يب مىن أبر وأرمحا فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى هبا ... وكم رمت أمرا خرت يل يف انصرافه 

  : طريقا إليه وانفتح له منه باب يدخل منه عليه كما قيل 
  يت به إليك طريقا أو رضى إال اهتد... ما مسين قدر بكره 

إين وجدتك يف البالء رفيقا وهللا هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضمائر ... أمض القضاء على الرضى مىن به 
  وماذا أودعته من الكنوز والذخائر وهللا طيب أسرارها وال سيما يوم تبلى السرائر 

  وحسن ثناء يوم تبلى السرائر ... سيبدو هلا طيب ونور وهبجة 

 لقد رفع هلا علم عظيم فشمرت إليه واستبان هلا صراط مستقيم فاستقامت عليه ودعاها ما دون مطلوهبا األعلى باهللا
  فلم تستجب إليه واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه 

  الباب احلادي عشر يف عالج مرض القلب من استيالء النفس عليه هذا

ن سائر أمراض القلب إمنا تنشأ من جانب النفس فاملواد الفاسدة الباب كاألساس واألصل ملا بعده من األبواب فإ
كلها إليها تنصب مث تنبعث منها إىل األعضاء وأول ما تنال القلب وقد كان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميقول يف 

  خطبة احلاجة احلمد هللا نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
يا حصني كم :  املسند والترمذي من حديث حصني بن عبيد ورد أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال له ويف

الذي يف السماء : فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال : سبعة ستة يف األرض وواحد يف السماء قال : تعبد قال 
  م أهلمين رشدي وقين شر نفسي الله: قل : أسلم حىت أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبا فأسلم فقال : قال 

وقد استعاذصلى اهللا عليه وسلممن شرها عموما ومن شر ما يتولد منها من األعمال ومن شر ما يترتب على ذلك 
  : من املكاره والعقوبات ومجع بني االستعاذة من شر النفس ومن سيئات األعمال وفيه وجهان 

  وذ بك من هذا النوع من األعمال أنه من باب إضافة النوع إىل جنسه أي أع: أحدمها 
  أن املراد به عقوبات األعمال اليت تسوء صاحبها : والثاين 

  يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها : فعلى األول 
  يكون قد استعاذ من العقوبات وأسباهبا : وعلى الثاين 

من عملي السيء وقد يترجح األول ما يسوءين من جزاء عملي أو : ويدخل العمل السيء يف شر النفس فهل املعىن 



  فإن االستعاذة من العمل السيء بعد وقوعه إمنا هي استعاذة من جزائه وموجبه وإال فاملوجود ال ميكن رفعه بعينه 
وقد اتفق السالكون إىل اهللا على اختالف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بني القلب وبني الوصول 

  عليه سبحانه وال يوصل إليه إال بعد إماتتها وتركها مبخالفتها والظفر هبا إىل الرب وأنه ال يدخل 
قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا هلا حتت أوامرها وقسم ظفروا : فإن الناس على قسمني 

  بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا هلم منقادة ألوامرهم 
ر بأنفسهم فمن ظفر بنفسه أفلح وأجنح ومن ظفرت به نفسه خسر انتهى سفر الطالبني إىل الظف: قال بعض العارفني 
فأما من طغى وءاثر احلياة الدنيا فإن اجلحيم هى املأوى وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن : وهلك قال تعاىل 

    اهلوى فإن اجلنة هى املأوى
فه وهني النفس عن اهلوى والقلب بني فالنفس تدعو إىل الطغيان وإيثار احلياة الدنيا والرب يدعو عبده إىل خو

الداعيني مييل إىل هذا الداعي مرة وإىل هذا مرة وهذا موضع احملنة واالبتالء وقد وصف سبحانه النفس يف القرآن 
  املطمئنة واألمارة بالسوء واللوامة : بثالثة صفات 

  مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة  نفس: هل النفس واحدة وهذه أوصاف هلا أم للعبد ثالث أنفس : فاختلف الناس 
  فاألول قول الفقهاء واملتكلمني ومجهور املفسرين وقول حمققي الصوفية والثاين قول كثري من أهل التصوف 

أنه ال نزاع بني الفريقني فإهنا واحدة باعتبار ذاهتا وثالث باعتبار صفاهتا فإذا اعتربت بنفسها فهي واحدة : والتحقيق 
كل نفس قائمة : صفة دون األخرى فهي متعددة وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثالث أنفس  وإن اعتربت مع كل

  بذاهتا مساوية لألخرى يف احلد واحلقيقة وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثالث أنفس كل واحدة مستقلة بنفسها 
ئر األحاديث ومل جيىء يف وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إىل صاحبها فإمنا ذكرها بلفظ اإلفراد وهكذا يف سا

موضع واحد نفوسك و نفوسه وال أنفسك و أنفسه وإمنا جاءت جمموعه عند إرادة العموم كقوله وإذا النفوس 
زوجت أو عند إضافتها إىل اجلمع كقوهلصلى اهللا عليه وسلمإمنا أنفسنا بيد اهللا ولو كانت يف اإلنسان ثالث أنفس 

   موضع واحد جلاءت جمموعة إذا أضيفت إليه ولو يف
فالنفس إذا سكنت إىل اهللا واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إىل لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة وهي اليت 

يا أيتها النفس املطمئنة : قال ابن عباس   يقال هلا عند الوفاة يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية
هو املؤمن اطمأنت نفسه إىل ما وعد اهللا وقال احلسن املطمئنة مبا : ال قتادة املصدقة وق: يقول ]  ٢٧: الفجر [ 

قال اهللا واملصدقة مبا قال وقال جماهد هي املنيبة املخبتة اليت أيقنت أن اهللا رهبا وضربت جأشا ألمره وطاعته وأيقنت 
اعته وأمره وذكره ومل تسكن إىل السكون واالستقرار فهي اليت قد سكنت إىل رهبا وط: بلقائه وحقيقة الطمأنينة 

سواه فقد اطمأنت إىل حمبته وعبوديته وذكره واطمأنت إىل أمره وهنيه وخربه واطمأنت إىل لقائه ووعده واطمأنت 
إىل التصديق حبقائق أمسائه وصفاته واطمأنت إىل الرضى به ربا وباالسالم دينا ومبحمد رسوال واطمأنت إىل قضائه 

ايته وحسبه وضمانه فاطمأنت بأنه وحده رهبا وإهلها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله وقدره واطمأنت إىل كف
  وأن مرجعها إليه وأهنا ال غىن هلا عنه طرفة عني 

من شهوات الغي واتباع الباطل فهي مأوى كل : وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها مبا هتواه 
بيح وكل مكروه وقد أخرب سبحانه أهنا أمارة بالسوء ومل يقل آمرة لكثرة ذلك منها سوء وإن أطاعها قادته إىل كل ق

وأنه عادهتا ودأهبا إال إذا رمحها اهللا وجعلها زاكية تأمر صاحبها باخلري فذلك من رمحة اهللا ال منها فإهنا بذاهتا أمارة 



لعلم طارىء عليها بإهلام رهبا وفاطرها هلا ذلك بالسوء ألهنا خلقت يف األصل جاهلة ظاملة إال من رمحة اهللا والعدل وا
فإذا مل يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها فلم تكن أمارة إال مبوجب اجلهل والظلم فلوال فضل اهللا ورمحته 

  على املؤمنني ما زكت منهم نفس واحدة 
لتصورات وإذا مل يرد هبا ذلك تركها من اإلرادات وا: فإذا أراد اهللا سبحانه هبا خريا جعل فيها ما تزكو به وتصلح 

  على حاهلا اليت خلقت عليها من اجلهل والظلم 
إما جهل وإما حاجة وهي يف األصل جاهلة واحلاجة الزمة هلا فلذلك كان أمرها بالسوء الزما هلا إن : وسبب الظلم 

  مل تدركها رمحة اهللا وفضله 
ال تشبهها ضرورة تقاس هبا فإنه إن أمسك عنه رمحته وهبذا يعلم أن ضرورة العبد إىل ربه فوق كل ضرورة و

  وتوفيقه وهدايته طرفة عني خسر وهلك 

  فصل وأما اللوامة فاختلف يف اشتقاق هذه اللفظة هل هي من التلوم

  وهو التلون والتردد أو هي من اللوم وعبارات السلف تدور على هذين املعنيني 
  هي النفس اللؤوم : لوامة قال ما ال: قلت البن عباس : قال سعيد بن جبري 

  هي اليت تندم على ما فات وتلوم عليه : وقال جماهد 
تلوم على اخلري والشر وقال عطاء عن ابن عباس كل نفس تلوم نفسها : هي الفاجرة وقال عكرمة : وقال قتادة 

  ن رجع عن إساءته يوم القيامة تلوم احملسن نفسه أن ال يكون ازداد احسانا وتلوم املسىء نفسه أن ال يكو
وقال احلسن إن املؤمن واهللا ما تراه إال يلوم نفسه على كل حاالته يستقصرها يف كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه 

  وإن الفاجر ليمضي قدما ال يعاتب نفسه 

لى حال فهذه عبارات من ذهب إىل أهنا من اللوم وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها وأهنا ال تستقر ع
املتلونة واملترددة ولكن هو من لوازم القول : املتلومة كما يقال : واحدة واألول أظهر فإن هذا املعىن لو أريد لقيل 

  األول فإهنا لتلومها وعدم ثباهتا تفعل الشىء مث تلوم عليه فالتلوم من لوازم اللوم 
يوم الواحد والساعة الواحدة حيصل منها هذا وهذا والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة بل يف ال

واحلكم للغالب عليها من أحواهلا فكوهنا مطمئنة وصف مدح هلا وكوهنا أمارة بالسوء وصف ذم هلا وكوهنا لوامة 
  ينقسم إىل املدح والذم حبسب ما تلوم عليه 

  :  ذكر عالج مرض القلب باستيالء النفس األمارة عليه وله عالجان: واملقصود 
حماسبتها وخمالفتها وهالك القلب من إمهال حماسبتها ومن موافقتها واتباع هواها ويف احلديث الذي رواه أمحد وغريه 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت : من حديث شداد بن أوس قال 
  أي حاسبها :  والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا دان نفسه

وذكر اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوا أنفسكم قبل 
أن توزنوا فإنه أهون عليكم يف احلساب غدا أن حتاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض األكرب يومئذ تعرضون ال 

  ختفى منكم خافية 
وماذا أردت تعملني وماذا أردت تأكلني وماذا : ال تلقى املؤمن إال حياسب نفسه : وذكر أيضا عن احلسن قال 



  أردت تشربني والفاجر ميضي قدما قدما ال حياسب نفسه 
أضاع نفسه وغنب مع ذلك تراه حافظا ملاله مضيعا ] :  ٢٨: الكهف [ وقال قتادة يف قوله تعاىل وكان أمره فرطا 

  لدينه 
  ال يزال خبري ما كان له واعظ من نفسه وكانت احملاسبة من مهته  إن العبد: وقال احلسن 

النفس : ال يكون العبد تقيا حىت يكون لنفسه أشد حماسبة من الشريك لشريكه وهلذا قيل : وقال ميمون بن مهران 
سلطان  إن التقي أشد حماسبة لنفسه من: كالشريك اخلوان إن مل حتاسبه ذهب مبالك وقال ميمون بن مهران أيضا 

أن ال : حق على العاقل : مكتوب يف حكمة آل داود : عاص ومن شريك شحيح وذكر اإلمام أمحد عن وهب قال 
ساعة يناجي فيها ربه وساعة حياسب فيها نفسه وساعة خيلو فيها مع إخوانه الذين خيربونه : يغفل عن أربع ساعات 

ني لذاهتا فيما حيل وجيمل فإن يف هذه الساعة عونا على بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يتخلى فيها بني نفسه وب
تلك الساعات وإمجاما للقلوب وقد روي هذا مرفوعا من كالم النبيصلى اهللا عليه وسلم رواه أبو حامت وابن حبان 

  وغريه 
 حس يا حنيف ما محلك على ما صنعت يوم: وكان األحنف بن قيس جييء إىل املصباح فيضع أصبعه فيه مث يقول 

  كذا ما محلك على ما صنعت يوم كذا 
حاسب نفسك يف الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه يف : وكتب عمر بن اخلطاب إىل بعض عماله 

الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إىل الرضى والغبطة ومن أهلته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إىل الندامة 
  واخلسارة 

ام على نفسه حياسب نفسه هللا وإمنا خف احلساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم يف املؤمن قو: وقال احلسن 
الدنيا وإمنا شق احلساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبة إن املؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه 

هيهات حيل بيين وبينك ويفرط واهللا إين ألشتهيك وإنك ملن حاجيت ولكن واهللا ما من صلة إليك هيهات : فيقول 
ما أردت إىل هذا مايل وهلذا واهللا ال أعود إىل هذا أبدا إن املؤمنني قوم أوقفهم : منه الشيء فريجع إىل نفسه فيقول 

القرآن وحال بينهم وبني هلكتهم إن املؤمن أسري يف الدنيا يسعى يف فكاك رقبته ال يأمن شيئا حىت يلقى اهللا يعلم أنه 
  ه يف مسعه ويف بصره ويف لسانه ويف جوارحه مأخوذ عليه يف ذلك كله مأخوذ علي

ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا مث زمها مث خطمها مث ألزمها : رحم اهللا عبدا قال لنفسه : قال مالك بن دينار 
  كتاب اهللا عز و جل فكان هلا قائدا 

  م مقصود الشركة من وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك يف املال فكما أنه ال يت

الربح إال باملشارطة على ما يفعل الشريك أوال مث مبطالعة ما يعمل واإلشراف عليه ومراقبته ثانيا مث مبحاسبته ثالثا مث 
يشارطها أوال على حفظ اجلوارح السبعة اليت حفظها هو رأس : مينعه من اخليانة إن أطلع عليه رابعا فكذلك النفس 

فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع يف الربح وهذه اجلوارح السبعة وهي العني واألذن والفم  املال والربح بعد ذلك
هي مراكب العطب والنجاة فمنها عطب من عطب بإمهاهلا وعدم حفظها وجنا من حبفظها : والفرج واليد والرجل 

من أبصارهم وحيفظوا  قل للمؤمنني يغضوا: ومراعتها فحفظها أساس كل خري وإمهاهلا أساس كل شر قال تعاىل 
[ وال متش يف األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال : وقال تعاىل ]  ٣٠: النور [ فروجهم 
[ وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال : وقال ]  ٣٧: االسراء 



يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا : وقال ]  ٥٣: االسراء [ ليت هى أحسن وقل لعبادي يقولوا ا: وقال ]  ٣٦: االسراء 
: احلشر [ يكأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد : وقال ]  ٧٠: األحزاب [ وقولوا قوال سديدا 

١٨  [  
فال يهملها فإنه إن أمهلها  فإذا شارطها على حفظ هذه اجلوارح انتقل منها إىل مطالعتها واإلشراف عليها ومراقبتها

حلظة رتعت يف اخليانة وال بد فإن متادى على اإلمهال متادت يف اخليانة حىت تذهب رأس املال كله فمىت أحس 
بالنقصان انتقل إىل احملاسبة فحينئذ يتبني له حقيقة الربح واخلسران فإذا أحس باخلسران وتيقنه استدرك منها ما 

من الرجوع عليه مبا مضى والقيام باحلفظ واملراقبة يف مراقبته وحماسبته وليحذر من  :يستدركه الشريك من شريكه 
  إمهاله 

معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار احلساب إىل غريه : ويعينه على هذه املراقبة واحملاسبة 
  وكلما أمهلها اليوم اشتد عليه احلساب غدا 

دخول : معرفته أن ربح هذه التجارة سكىن الفردوس والنظر إىل وجه الرب سبحانه وخسارهتا  :ويعينه عليها أيضا 
النار واحلجاب عن الرب تعاىل فإذا تيقن هذا هان عليه احلساب اليوم فحق على احلازم املؤمن باهللا واليوم اآلخر أن 

ا وخطواهتا فكل نفس من أنفاس العمر ال يغفل عن حماسبة نفسه والتضييق عليها يف حركاهتا وسكناهتا وخطراهت
  جوهرة نفيسة 

ال حظ هلا ميكن أن يشتري هبا كنز من الكنوز ال يتناهى نعيمه أبد اآلباد فإضاعة هذه األنفاس أو اشتراء صاحبها هبا 
خسران عظيم ال يسمح مبثله إال أجهل الناس وأمحقهم وأقلهم عقال وإمنا يظهر له حقيقة هذا : ما جيلب هالكه 

يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا : اخلسران يوم التغابن 
  ]  ٣٠: آل عمران [ بعيدا 

  نوع قبل العمل ونوع بعده فأما النوع : فصل وحماسبة النفس نوعان 
  رجحانه على تركه  فهو أن يقف عند أول مهه وإرادته وال يبادر بالعمل حىت يتبني له: األول 

  رحم اهللا عبدا وقف عند مهه فإن كان هللا مضى وإن كان لغريه تأخر : قال احلسن رمحه اهللا 
هل ذلك العمل : إذا حتركت النفس لعمل من األعمال وهم به العبد وقف أوال ونظر : وشرح هذا بعضهم فقال 

: عليه وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر  مقدور له أو غري مقدور وال مستطاع فإن مل يكن مقدورا مل يقدم
هل فعله خري له من تركه أو تركه خري له من فعله فإن كان الثاين تركه ومل يقدم عليه وإن كان األول وقف وقفة 

هل الباعث عليه إرادة وجه اهللا عز و جل وثوابه أو إرادة اجلاه والثناء واملال من املخلوق فإن كان : ثالثة ونظر 
ين مل يقدم عليه وإن أفضى به إىل مطلوبه لئال تعتاد النفس الشرك وخيف عليها العمل لغري اهللا فبقدر ما خيف الثا

هل هو : عليها ذلك يثقل عليها العمل هللا تعاىل حىت يصري أثقل شيء عليها وإن كان األول وقف وقفة أخرى ونظر 
حمتاجا إىل ذلك أم ال فإن مل يكن له أعوان أمسك عنه معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل 

  كما أمسك النبيصلى اهللا عليه وسلمعن اجلهاد مبكة حىت صار له شوكة وأنصار 

وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور وال يفوت النجاح إال من فوت خصلة من هذه اخلصال وإال فمع 
  اجتماعها ال يفوته النجاح 

مقامات حيتاج إىل حماسبة نفسه عليها قبل العمل فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له وال كل ما فهذه أربعة 



يكون مقدورا له يكون فعله خريا له من تركه وال كل ما يكون فعله خريا له من تركه يفعله هللا وال كل ما يفعله هللا 
  م عليه وما حيجم عنه يكون معانا عليه فإذا حاسب نفسه على ذلك تبني له ما يقد

  : حماسبة النفس بعد العمل وهو ثالثة أنواع : فصل النوع الثاين 
  حماسبتها على طاعة قصرت فيها من حق اهللا تعاىل فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي : أحدها 

الرسول فيه وشهود اإلخالص يف العمل والنصيحة هللا فيه ومتابعة : وحق اهللا تعاىل يف الطاعة ستة أمور تقدمت وهي 
  مشهد اإلحسان فيه وشهود منة اهللا عليه وشهود تقصريه فيه بعد ذلك كله 

  هل وىف هذه املقامات حقها وهل أتى هبا يف هذه الطاعة : فيحاسب نفسه 
  أن حياسب نفسه على كل عمل كان تركه خريا له من فعله : الثاين 

مل فعله وهل أراد به اهللا والدار اآلخرة فيكون راحبا أو أراد به  :أن حياسب نفسه على أمر مباح أو معتاد : الثالث 
  الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به 

  فصل وأخر ما عليه اإلمهال وترك احملاسبة واالسترسال وتسهيل األمور

ميشى احلال ويتكل على يغمض عينيه عن العواقب و: ومتشيتها فإن هذا يؤول به إىل اهلالك وهذه حال أهل الغرور 
  العفو فيهمل حماسبة نفسه والنظر يف العاقبة وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة 

  الذنوب وأنس هبا وعسر عليها فطامها ولو حضره رشده لعلم أن احلمية أسهل من الفطام وترك املألوف واملعتاد 
كان توبة بن الصمة بالرقة : عبيداهللا قال  حدثين رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة ابن: قال ابن أيب الدنيا 

وكان حماسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو ابن ستني سنة فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم ومخسمائة 
ألقى ريب بأحد وعشرين ألف ذنب كيف ويف كل يوم آالف من الذنوب مث خر ! يا ويليت : يوم فصرخ وقال 

  يا لك ركضة إىل الفردوس األعلى : عوا قائال يقول مغشيا عليه فإذا هو ميت فسم
أن حياسب نفسه أوال على الفرائض فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصالح مث حياسبها : ومجاع ذلك 

على املناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة واالستغفار واحلسنات املاحية مث حياسب نفسه على 
إن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر واإلقبال على اهللا تعاىل مث حياسبها مبا تكلم به أو مشت إليه الغفلة ف

ماذا أرادت هبذا وملن فعلته وعلى أي وجه فعلته ويعلم أنه البد أن ينشر : رجاله أو بطشت يداه أو مسعته أذناه 
ه فاألول سؤال عن اإلخالص والثاين سؤال عن املتابعة ديوان ملن فعلته وكيف فعلت: لكل حركة وكلمة منه ديوانان 

فلنسئلن الذين أرسل إليهم : وقال تعاىل ]  ٩٢: احلجر [ فوربك لنسئلنهم أمجعني عما كانوا يعملون : وقال تعاىل 
م ليسئل الصادقني عن صدقه: وقال تعاىل ]  ٦: األعراف [ ولنسئلن املرسلني فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبني 

  ]  ٨: األحزاب [ 
  فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبني 

يسأل : أخذنا ميثاقهم لكي يسأل اهللا الصادقني يعين النبيني عن تبليغ الرسالة وقال جماهد : يقول تعاىل : قال مقاتل 
  عن اهللا تعاىل هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا : املبلغني املؤدين عن الرسل يعين 

أن اآلية تتناول هذا وهذا فالصادقون هم الرسل واملبلغون عنهم فيسأل الرسل عن التبليغ ويسأل : والتحقيق 



ويوم : املبلغني عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسل مث يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا املرسلني كما قال تعاىل 
  ]  ١٠٩: املائده [  يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني

ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم املرسلني فيسأل عن املعبود : كلمتان يسأل عنهما األولون واآلخرون : قال قتادة 
  وعن العبادة 
مث ليسألنكم اهللا عز و : يقول تعاىل : قال حممد بن جرير ]  ٨: التكاثر [ مث لتسألن يومئذ عن النعيم : وقال تعاىل 
  ماذا عملتم فيه من أين وصلتم إليه وفيم أصبتموه وماذا عملتم به : يم الذي كنتم فيه يف الدنيا جل عن النع
نوع أخذ من حله : إن اهللا سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه والنعيم املسئول عنه نوعان : وقال قتادة 

  أل عن مستخرجه ومصرفه وصرف يف حقه فيسأل عن شكره ونوع يأخذ بغري حله وصرف يف غري حقه فيس
إن السمع والبصر : فإذا كان العبد مسئوال وحماسبا على كل شىء حىت على مسعه وبصره وقلبه كما قال تعاىل 

  فهو حقيق أن حياسب نفسه قبل أن يناقش احلساب ]  ٣٤: االسراء [ والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال 
: احلشر [ ها الذين ءامنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقد دل على وجوب حماسبة النفس قوله تعاىل يأي

أمن الصاحلات اليت تنجيه أم السيئات اليت : لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من األعمال : يقول تعاىل ]  ١٨
  توبقه 

  ما زال ربكم يقرب الساعة حىت جعلها كغد : قال قتادة 
  س وفساده بإمهاهلا واالسترسال معها واملقصود أن صالح القلب مبحاسبة النف

  االطالع على عيوهبا ومن : فصل ويف حماسبة النفس عدة مصاحل منها 
  مل يطلع على عيب نفسه مل ميكنه إزالته فإذا اطلع على عيبها مقتها يف ذات اهللا تعاىل 

حىت ميقت الناس يف جنب اهللا مث ال يفقه الرجل كل الفقه : وقد روى اإلمام أمحد عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال 
  يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد مقتا 

  لوال ما أعلم من نفسي لقليت الناس : وقال مطرف بن عبداهللا 

  اللهم ال ترد الناس ألجلي : وقال مصرف يف دعائه بعرفة 
  كنت فيهم ملا نظرت إىل أهل عرفات ظننت أهنم قد غفر هلم لوال أين : وقال بكر بن عبداهللا املزين 

إذا ذكر الصاحلون كنت عنهم مبعزل وملا احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو األشهب : وقال أيوب السعختياين 
يا أبا عبداهللا أليس قد أمنت مما كنت ختافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الرامحني : ومحاد بن سلمة فقال له محاد 

  إي واهللا إين ألرجو لك ذلك : من النار قال يا أبا سلمه أتطمع ملثلي أن ينجو : فقال 
خرجنا يف غزاة إىل : أن أباه أخربه قال : أخربين محاد بن جعفر بن زيد : وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال 

ألرمقن عمله فالتمس غفلة : صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة فصلوا مث اضطجع فقلت : كابل ويف اجليش 
هدأت العيون وثب فدخل غيضة قريبا منا فدخلت على أثره فتوضأ مث قام يصلي وجاء أسد : لت الناس حىت إذا ق

: اآلن يفترسه فجلس مث سلم مث قال : حىت دنا منه فصعدت يف شجرة فتراه التفت أوعده جروا فلما سجد قلت 
فما زال كذلك يصلي : ال تصدع اجلبال منه ق: أيها السبع طلب الرزق من مكان آخر فوىل وإن له لزئريا أقول 

اللهم إين أسألك أن جتريين من النار : حىت كان عند الصبح جلس فحمد اهللا تعاىل مبحامد مل أمسع مبثلها مث قال 
مث رجع واصبح كأنه بات على احلشايا وأصبحت ويب من الفترة : ومثلي يصغر أن جيترىء أن يسألك اجلنة قال 



  شىء اهللا به عامل 
  إين ألجد مائة خصلة من خصال اخلري ما أعلم أن يف نفسي منها واحدة : بيد وقال يونس بن ع

: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد جيلس إيل وذكر ابن أيب الدنيا عن اخللد بن أيوب قال : وقال حممد بن واسع 
  كان راهب يف بين اسرائيل يف صومعة 

ايف خري منك ليلة بعد ليلة فأتى اإلسكايف فسأله عن عمله إن فالنا اإلسك: منذ ستني سنة فأيت يف منامه فقيل له 
  إين رجل ال يكاد مير يب أحد إال ظننت أنه يف اجلنة وأنا يف النار ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه : فقال 

كر خري لو يعلم الناس بعض ما حنن فيه ما ذل لنا لسان بذ: وذكر داود الطائي عند بعض األمراء فأثنوا عليه فقال 
  أبدا 

من مل يتهم نفسه على دوام األوقات ومل خيالفها يف مجيع األحوال ومل جيرها إىل مكروهها يف سائر : وقال أبو حفص 
  أوقاته كان مغرورا ومن نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها 

  جتري بطبعها يف ميدان املخالفة فالنفس داعية إىل املهالك معينة لألعداء طاحمة إىل كل قبيح متبعة لكل سوء فهي 
اخلروج منها والتخلص من رقها فإهنا أعظم حجاب بني العبد وبني اهللا تعاىل وأعرف الناس : فالنعمة اليت ال خطر هلا 

  هبا أشدهم إزراء عليها ومقتا هلا 
أن عمر : عن ابن عمر حدثنا علي بن احلسني املقدمي حدثنا عامر بن صاحل عن أبيه : قال ابن أيب حامت يف تفسريه 

يا أمري املؤمنني هذا الظلم فما بال الكفر : اللهم اغفر يل ظلمي وكفري فقال قائل : بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  إن اإلنسان لظلوم كفار : قال 
وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار حدثنا عقبة ابن صهبان اهلنائي قال سألت : قال 
مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم : شة رضي اهللا عنها عن قول اهللا عز و جل عائ

يا بين هؤالء يف اجلنة أما السابق باخلريات فمن : فقالت ]  ٣٢: فاطر [ مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا 
ول اللهصلى اهللا عليه وسلمباجلنة والرزق وأما املقتصد مضى على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم شهد له رس

  فمن اتبع أثره من أصحابه حىت حلق به وأما الظامل لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا 

دخل عبدالرمحن على أم : وقال اإلمام أمحد حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أيب وائل عن مسروق قال 
إن من أصحايب ملن ال يراين بعد أن أموت أبدا : مسعت النبيصلى اهللا عليه وسلميقول : سلمة رضي اهللا عنها فقالت 

امسع ما تقول أمك فقام عمر : فخرج عبد الرمحن من عندها مذعورا حىت دخل على عمر رضي اهللا عنه فقال له 
  ال ولن أبريء بعدك أحدا : أنشدك باهللا أمنهم أنا قالت : رضى اهللا عنه حىت أتاها فدخل عليها فسأهلا مث قال 

إمنا أرادت أىن ال أفتح عليها هذا الباب ومل ترد أنك وحدك الربىء من ذلك دون سائر : فسمعت شيخنا يقول 
  الصاحبة 

ومقت النفس يف ذات اهللا من صفات الصديقني ويدنو العبد به من اهللا تعاىل يف حلظة واحدة أضعاف أضعاف ما 
  يدنو بالعمل 
إن قوما من بين إسرائيل كانوا يف مسجد هلم يف يوم عيد فجاء شاب : دنيا عن مالك بن دينار قال ذكر ابن أيب ال

ليس مثلي يدخل معكم أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا يزري على نفسه فأوحى : حىت قام على باب املسجد فقال 
  أن فالنا صديق : اهللا عز و جل إىل نبيهم 



أن رجال سائحا عبداهللا عز و جل سبعني : حلسن بن أنس حدثنا منذر عن وهب وقال اإلمام أمحد حدثنا حممد بن ا
إن جملسك هذا أحب : سنة مث خرج يوما فقلل عمله وشكا إىل اهللا تعاىل منه واعترف بذنبه فأتاه آت من اهللا فقال 

  إىل من عملك فيما مضى من عمرك 
سلوين فإين لني القلب : عيسى بن مرمي عليه السالم  قال: وحدثنا عبدالصمد أبو هالل عن قتادة قال : قال أمحد 

  صغري عند نفسي 

كان داود عليه السالم ينظر أعمص حلقة يف بين إسرائيل : وذكر أمحد أيضا عن عبداهللا بن رياح األنصاري قال 
  يا رب مسكني بني ظهراين مساكني : فيجلس بني ظهرانيهم مث يقول 

ابغىن عند املنكسرة : قال موسى عليه السالم يا رب أين أبغيك قال :  وذكر عن عمران بن موسى القصري قال
  قلوهبم فإين أدنو منهم كل يوم باعا ولوال ذلك اهندموا 

أن رجال من بين إسرائيل تعبد ستني سنة يف طلب حاجة فلم يظفر هبا فقال يف نفسه : ويف كتاب الزهد لإلمام أمحد 
أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة فإنه خري من : ك فأتى يف منامه فقيل له واهللا لو كان فيك خري لظفرت حباجت: 

  عبادتك تلك السنني 
أنه يعرف بذلك حق اهللا تعاىل ومن مل يعرف حق اهللا تعاىل عليه فإن عبادته ال تكاد جتدى : ومن فوائد حماسبة النفس 

  عليه وهي قليلة املنفعة جدا 
بلغين أن نيب اهللا موسى عليه السالم مر : حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال حدثنا حجاج : وقد قال اإلمام أمحد 

لو دعاين حىت ينقطع قواه ما : يا رب ارمحه فإين قد رمحته فأوحى اهللا تعاىل إليه : برجل يدعو ويتضرع فقال 
  أستجيب له حىت ينظر يف حقي عليه 

يورثه مقت نفسه واإلزراء عليها وخيلصه من العجب  فمن أنفع ما للقلب النظر يف حق اهللا على العباد فإن ذلك
ورؤية العمل ويفتح له باب اخلضوع والذل واالنكسار بني يدي ربه واليأس من نفسه وأن النجاة ال حتصل له إال 

  بعفو اهللا ومغفرته ورمحته فإن من حقه أن يطاع وال يعصى وأن يذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر 
ق الذي لربه عليه علم علم اليقني أنه غري مؤد له كما ينبغي وأنه ال يسعه إال العفو واملغفرة فمن نظر يف هذا احل

وأنه إن أحيل على عمله هلك فهذا حمل نظر أهل املعرفة باهللا تعاىل وبنفوسهم وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق 
  رجاءهم كله بعفو اهللا ورمحته 

ضد ذلك ينظرون يف حقهم على اهللا وال ينظرون يف حق اهللا عليهم ومن ههنا وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدهتم ب
انقطعوا عن اهللا وحجبت قلوهبم عن معرفته وحمبته والشوق إىل لقائه والتنعم بذكره وهذا غاية جهل اإلنسان بربه 

  وبنفسه 
  ي هل قام به كما ينبغ: فمحاسبة النفس هو نظر العبد يف حق اهللا عليه أوال مث نظره 

ثانيا وأفضل الفكر الفكر يف ذلك فإنه يسري القلب إىل اهللا ويطرحه بني يديه ذليال خاضعا منكسرا كسرا فيه جربه 
ومفتقرا فقرا فيه غناه وذليال ذال فيه عزه ولو عمل من األعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من 

  الرب أفضل من الذي أتى 
حدثنا ابن القاسم حدثنا صاحل املدين عن أيب عمران اجلوين عن أيب اخللد أن اهللا تعاىل أوحى إىل : وقال اإلمام أمحد 

إذا ذكرتىن فاذكرين وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكرى خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتين : موسى عليه السالم 



ل وذم نفسك فهي أوىل بالذم وناجىن فاجعل لسانك من وراء قلبك وإذا قمت بني يدى فقم مقام العبد احلقري الذلي
حني تناجيىن بقلب وجل ولسان صادق ومن فوائد نظر العبد يف حق اهللا عليه أن ال يتركه ذلك يدل بعمل أصال 

: كائنا ما كان ومن أدل بعمله مل يصعد إىل اهللا تعاىل كما ذكر اإلمام أمحد عن بعض أهل العلم باهللا أنه قال له رجل 
إنك أن تضحك وأنت تعترف هللا خبطيئتك : يت فأبكى حىت يكاد ينبت البقل من دموعى فقال له إين ألقوم يف صال

  خري من أن تبكى وأنت مدل بعملك فإن صالة الدال ال تصعد فوقه 
عليك بالزهد يف الدنيا وأن ال تنازعها أهلها وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن : أوصىن قال : فقال له 

طيبا وإن وقعت على عود مل تضره ومل تكسره وأوصيك بالنصح هللا عز و جل نصح الكلب ألهله  وضعت وضعت
  فإهنم جييعونه ويطردونه ويأىب إال أن حيوطهم وينصحهم 

  و : ومن هذا أخذ الشاطيب قوله 
  وال يأتلى يف نصحهم متبذال ... كن كالكلب يقصيه أهله : قد قيل 

حدثنا جعفر حدثنا اجلريرى قال بلغين أن رجال من بين إسرائيل كانت له إىل اهللا عز حدثنا سيار : وقال اإلمام أمحد 
يا نفس : و جل حاجة فتعبد واجتهد مث طلب إىل اهللا تعاىل حاجته فلم ير جناحا فبات ليلة مزريا على نفسه وقال 

ا واهللا ما من قبل ريب أتيت أم: مالك ال تقضي حاجتك فبات حمزونا قد أزرى على نفسه وألزم إطالقه نفسه فقال 
  ولكن من قبل نفسي أتيت وألزم نفسه املالمة فقضيت حاجته 

  الباب الثاين عشر يف عالج مرض القلب بالشيطان هذا الباب من أهم

أبواب الكتاب وأعظمها نفعا واملتأخرون من أرباب السلوك مل يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوهبا وآفاهتا فإهنم 
  يف ذلك وقصروا يف هذا الباب  توسعوا

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءمها بذكر الشيطان وكيده وحماربته أكثر من ذكر النفس فإن النفس املذمومة 
القيامة [ وال أقسم بالنفس اللوامة : واللوامة يف قوله ]  ٥٣: يوسف [ إن النفس المارة بالسوء : ذكرت يف قوله 

وأما الشيطان فذكر يف عدة ]  ٤٠: النازعات [ وهنى النفس عن اهلوى : ذمومة يف قوله وذكرت النفس امل]  ٢: 
مواضع وأفردت له سورة تامة فتحذير الرب تعاىل لعباده منه جاء أكثر من حتذيره من النفس وهذا هو الذي ال 

ه وقد أمر اهللا سبحانه ينبغي غريه فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته فهي مركبه وموضع شرعه وحمل طاعت
باالستعاذة منه عند قراءة القرآن وغري ذلك وهذا لشدة احلاجة إىل التعوذ منه ومل يأمر باالستعاذة من النفس يف 
موضع واحد وإمنا جاءت االستعاذة من شرها يف خطبة احلاجة يف قوهلصلى اهللا عليه وسلم ونعوذ باهللا من شرور 

  تقدم ذلك يف الباب الذي قبله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما 
وقد مجع النبيصلى اهللا عليه وسلمبني االستعاذة من األمرين يف احلديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أيب هريرة 

يا رسول اهللا علمين شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت : أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال : رضي اهللا عنه 
الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت  اللهم عامل: قل : قال 

أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم قله إذا أصبحت 
  وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك 



فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من فقد تضمن هذا احلديث الشريف االستعاذة من الشر وأسبابه وغايته 
إما أن تعود على العامل أو على أخيه املسلم فتضمن احلديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما : الشيطان وغايته 

  وغايتيه اللتني يصل إليهما 

  فصل قال تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

[ آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون  إنه ليس له سلطان على الذين
  ]  ٩٨: النحل 

امتنع به واعتصم به واجلأ إليه ومصدره العوذ والعياذ واملعاذ وغالب استعماله يف املستعاذ به : ومعىن استعذ باهللا 
ن اللجأ إىل الشيء واالقتراب منه ومن كالم العرب م: ومنه قوهلصلى اهللا عليه وسلملقد عذت مبعاذ وأصل اللفظة 

يعوذ هبا ولدها ومجعها عوذ كحمر ومنه يف : أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به وناقة عائذ : أطيب اللحم عوذه 
  مطفل وهي الناقة اليت معها فصيلها ] مجع : [ حديث احلذيبية معهم العوذ املطافيل واملطافيل 

استعار ذلك للنساء أي معهم النساء وأطفاهلم وال حاجة إىل ذلك بل : جامع األصول  قالت طائفة منهم صاحب
  اللفظ على حقيقته أي قد خرجوا إليك بدواهبم 

ومراكبهم حىت أخرجوا معهم النوق اليت معها أوالدها فأمر سبحانه باالستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن 
  : ويف ذلك وجوه 

شفاء ملا يف الصدور يذهب ملا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات واإلرادات الفاسدة أن القرآن : منها 
فهو دواء ملا أمره فيها الشيطان فأمر أن يطرد مادة الداء وخيلى منه القلب ليصادف الدواء حمال خاليا فيتمكن منه 

  : ويؤثر فيه كما قيل 
ا خاليا فتمكنا فيجيء هذا الدواء الشايف إىل القلب قد خال من فصادف قلب... أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى 

  مزاحم ومضاد له فينجع فيه 
أن القرآن مادة اهلدى والعلم واخلري يف القلب كما أن املاء مادة النبات والشيطان نار حيرق النبات أوال : ومنها 

أن يستعيذ باهللا عز و جل منه لئال يفسد فأوال فكلما أحس بنبات اخلري من القلب سعى يف إفساده وإحراقه فأمر 
  عليه ما حيصل له بالقرآن 

والفرق بني هذا الوجه والوجه الذي قبله أن االستعاذة يف الوجه األول ألجل حصول فائدة القرآن ويف الوجه الثاين 
  ألجل بقائها وحفظها وثباهتا 

لعمر اهللا ملحظ جيد إال أن السنة وآثار الصحابة إن االستعاذة بعد القراءة الحظ هذا املعىن وهو : وكأن من قال 
  إمنا جاءت باالستعاذة قبل الشروع يف القراءة وهو قول مجهور األمة من السلف واخللف وهو حمصل لألمرين 

أن املالئكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته كما يف حديث أسيد بن حضري ملا كان يقرأ ورأى مثل : ومنها 
تلك املالئكة والشيطان ضد امللك وعدوه فأمر القارىء أن : مثل املصابيح فقال عليه الصالة و السالم  الظلة فيها

  يطلب من اهللا تعاىل مباعدة عدوه عنه حىت حيضره خاص مالئكته فهذه منزلة ال جيتمع فيها املالئكة والشياطني 

ن املقصود بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة أن الشيطان جيلب على القارىء خبيله ورجله حىت يشغله ع: ومنها 
ما أراد به املتكلم به سبحانه فيحرص جبهده على أن حيول بني قلبه وبني مقصود القرآن فال يكمل انتفاع القارىء 



  به فأمر عند الشروع أن يستعيذ باهللا عز و جل منه 
ا للقارىء احلسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة أن القارىء يناجي اهللا تعاىل بكالمه واهللا تعاىل أشد أذن: ومنها 

إىل قينته والشيطان إمنا قراءته الشعر والغناء فأمر القارىء أن يطرده باالستعاذة عند مناجأة اهللا تعاىل واستماع الرب 
  قراءته 
ه والسلف كلهم على أن اهللا سبحانه أخرب أنه ما أرسل من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيت: ومنها 

  : إذا تال ألقى الشيطان يف تالوته قال الشاعر يف عثمان : أن املعىن 
وآخره القى محام املقادر فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السالم فكيف بغريهم ... متىن كتاب اهللا أول ليله 

سانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه فإذا وهلذا يغلط القارىء تارة وخيلط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه ل
  االستعاذة باهللا تعاىل منه : حضر عند القراءة مل يعدم منه القارىء هذا أو هذا ورمبا مجعهما له فكان من أهم األمور 

أن الشيطان أحرص ما يكون على اإلنسان عندما يهم باخلري أو يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه : ومنها 
حيح عن النبيصلى اهللا عليه وسلمإن شيطانا تفلت على البارحة فأراد أن يقطع على صاليت احلديث وكلما ويف الص

كان الفعل أنفع للعبد وأحب إىل اهللا تعاىل كان اعتراض الشيطان له أكثر ويف مسند اإلمام أمحد من حديث سربة 
: البن آدم بأطرافه فقعد له بطريق اإلسالم فقال  إن الشيطان قعد: بن أيب الفاكه أنه مسعصلى اهللا عليه وسلميقول 

  أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه 

أهتاجر وتذر أرضك ومساءك وإمنا مثل املهاجر كالفرس يف الطول فعصاه : فأسلم مث قعد له بطريق اهلجرة فقال 
فعصاه : فتقتل فتنكح املرأة ويقسم املال قال  تقاتل: وهاجر مث قعد له بطريق اجلهاد وهو جهاد النفس واملال فقال 

  فجاهد 
  فالشيطان بالرصيد لإلنسان على طريق كل خري 

ما من رفقة خترج إىل مكة إال جهز معهم إبليس مثل عدهتم رواه ابن أيب حامت يف : وقال منصور عن جماهد رمحه اهللا 
لعبد أن حيارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق تفسريه فهو بالرصد وال سيما عند قراءة القرآن فأمر سبحانه ا

ويستعيذ باهللا تعاىل منه أوال مث يأخذ يف السري كما أن املسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه مث اندفع يف 
  سريه 
ي كالم أن االستعاذة قبل القراءة عنوان وإعالم بأن املأتى به بعدها القرآن وهلذا مل تشرع االستعاذة بني يد: ومنها 

غريه بل االستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأيت بعدها هو التالوة فإذا مسع السامع االستعاذة استعد الستماع 
  كالم اهللا تعاىل مث شرع ذلك للقارىء وإن كان وحده ملا ذكرنا من احلكم وغريها 

  فهذه بعض فوائد االستعاذة 
فإذا قرأت القرآن : صالة وال غري صالة إال استعاذ لقوله عز و جل ال يقرأ يف : وقد قال أمحد يف رواية حنبل 

  ]  ٩٨: النحل [ فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم 
أعوذ باهللا : مسعت أيب إذا قرأ استعاذ يقول : كلما قرأ يستعيذ وقال عبداهللا بن أمحد : وقال يف رواية ابن مشيش 

  م من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العلي
كان النبيصلى اهللا عليه وسلمإذا قام إىل الصالة استفتح مث : ويف املسند والترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري قال 

  من مهزه ونفخه ونفثه : أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم : يقول 



أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  :جاء عن النبيصلى اهللا عليه وسلمأنه كان يقول قبل القراءة : وقال ابن املنذر 
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وهو رواية عن أمحد : واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي يف اجلامع أنه كان يقول 

  لظاهر اآلية وحديث ابن املنذر 
مذهب احلسن أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم حلديث أيب سعيد وهو : وعن أمحد من رواية عبداهللا 

أن النبيصلى اهللا عليه وسلمجلس وكشف عن وجهه : وابن سريين ويدل عليه ما رواه أبو داود يف قصة اإلفك 
  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم : وقال 

الثوري  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم وبه قال سفيان: وعن أمحد رواية أخرى أنه يقول 
 ٩٨: النحل [ فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم : ومسلم بن يسار واختاره القاضي يف اجملرد وابن عقيل ألن قوله 

فاستعذ باهللا إنه هو السميع : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وقوله يف اآلية األخرى : ظاهره أنه يستعيذ بقوله ] 
الستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم يف مجلة مستقلة بنفسها مؤكذة يقتضي أن يلحق با]  ٣٦: فصلت [ العليم 

  حبرف إن ألنه سبحانه هكذا ذكر 
الذي أختاره ما ذكر عن النبيصلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه : وقال إسحاق 
  ونفخه ونفثه 

  الشعر : الكرب ونفثه : ونفخه  ومهزه املؤتة: وقد جاء يف احلديث تفسري ذلك قال 
: واهلمزات ]  ٩٧: املؤمنون [ وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون : وقال تعاىل 

مهزته وملزته وهلزته وهنزته إذا دفعته : مجع مهزة كتمرات ومترة وأصل اهلمز الدفع قال أبو عبيد عن الكسائي 
دفعهم الوساوس واإلغواء إىل : ز يشبه الطعن فهو دفع خاص فهمزات الشياطني أنه دفع بنخز وغم: والتحقيق 

نزغاهتم ووساوسهم وفسرت مهزاهتم بنفخهم ونفثهم وهذا : مهزات الشياطني : القلب قال ابن عباس واحلسن 
  قول جماهد وفسرت خبنقهم وهو املوتة اليت تشبه اجلنون 

نفث وقد يقال وهو األظهر إن مهزات الشياطني إذا أفردت دخل فيها وظاهر احلديث أن اهلمز نوع غري النفخ وال
  مجيع إصاباهتم البن آدم وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك 

عند تالوة : يف أموري وقال الكليب : قال ابن زيد ]  ٩٨: املؤمنون [ وأعوذ بك رب أن حيضرون : مث قال 
  لنزع والسياق فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم باهلمز وقرهبم ودنوهم منه عند ا: القرآن وقال عكرمة 

ادفع باليت هى أحسن السيئة حنن : فتضمنت االستعاذة أن ال ميسوه وال يقربوه وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله 
باليت هي أحسن وأن  فأمره أن حيترز من شر شياطني اإلنس بدفع إساءهتم إليه]  ٩٦: املؤمنون [ أعلم مبا يصفون 

  يدفع شر شياطني اجلن باالستعاذة منهم 
فأمره ]  ١٩٩: األعراف [ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني : ونظري هذا قوله يف سورة األعراف 

بدفع شر اجلاهلني باإلعراض عنهم مث أمره بدفع شر الشيطان باالستعاذة منه فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزع 
وال تستوى احلسنة وال : ونظري ذلك قوله يف سورة فصلت ]  ٢٠٠: األعراف [ ستعذ باهللا إنه مسيع عليم فا

  ]  ٣٤: فصلت [ السيئة ادفع باليت هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وىل محيم 
فصلت [ و السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه ه: فهذا لدفع شر شياطني اإلنس مث قال 

إنه مسيع عليم وسر ذلك : السميع العليم وقال يف األعراف : فأكد بإن وبضمري الفصل وأتى بالالم يف ]  ٣٦: 
واهللا أعلم أنه حيث اقتصر على جمرد اإلسم ومل يؤكده أريد إثبات جمرد الوصف الكاىف يف االستعاذة واإلخبار بأنه 



عاذتك فيجيبك ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك فالسمع لكالم املستعيذ والعلم سبحانه يسمع ويعلم فيسمع است
بالفعل املستعاذ منه وبذلك حيصل مقصود االستعاذة وهذا املعىن شامل للموضعني وامتاز املذكور يف سورة فصلت 

عه لقوهلم وعلمه مبزيد التأكيد والتعريف والتخصيص ألن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا يف مس
اجتمع عند البيت ثالثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان : هبم كما جاء يف الصحيحني من حديث ابن مسعود قال 

يسمع إن جهرنا وال : أترون اهللا يسمع ما نقول فقال أحدهم : وقرشي كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم فقالوا 
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم : مسع كله فأنزل اهللا عز و جل إن مسع بعضه : يسمع إن أخفينا فقال اآلخر 

مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 
  أرداكم فأصبحتم 

أي هو : ذا اإلنكار إنه هو السميع العليم يف سياق ه: فجاء التوكيد يف قوله ]  ٢٢: فصلت [ من اخلاسرين 
أنه ال يسمع إن أخفوا وأنه ال : وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم ال كما يظن به أعداؤه اجلاهلون 

أن املأمور به يف سورة فصلت دفع إساءهتم إليه بإحسانه إليهم وذلك : يعلم كثريا مما يعملون وحسن ذلك أيضا 
]  ٣٥: فصلت [ م وهلذا عقبة بقوله وما يلقاها إال ذو حظ عظيم أشق على النفوس من جمرد اإلعراض عنه

  فحسن التأكيد حلاجة املستعيذ 
وأيضا فإن السياق ههنا إلثبات صفات كماله وأدلة ثبوهتا وآيات ربوبيته وشواهد توحيده وهلذا عقب ذلك بقوله 

فأتى ]  ٣٩: فصلت [ رض خاشعة ومن آياته أنك ترى األ: وبقوله ]  ٣٧: فصلت [ ومن آياته الليل والنهار 
بأداة التعريف الدالة على أن من أمسائه السميع العليم كما جاءت األمساء احلسىن كلها معرفة والذي يف األعراف يف 

سياق وعيد املشركني وإخواهنم من الشياطني ووعد املستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم وآهلة املشركني اليت عبدوها 
عني يبصرون هبا وال آذان يسمعون هبا فإنه مسيع عليم وآهلتهم ال تسمع وال تبصر وال تعلم من دونه ليس هلم أ

فكيف تسووهنا به يف العبادة فعلمت أنه ال يليق هبذا السياق غري التنكري كما ال يليق بذلك غري التعريف واهللا أعلم 
لة الكفار يف آياته وما ترتب عليها من أفعاهلم بأسرار كالمه وملا كان املستعاذ منه يف سورة حم املؤمن هو شر جماد

إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ : املرئية بالبصر قال 
إنه هو : فإنه ملا كان املستعاذ منه كالمه وأفعاهلم املشاهدة عيانا قال ]  ٥٦: غافر [ باهللا إنه هو السميع البصري 

السميع البصري وهناك املستعاذ منه غري مشاهد لنا فإنه يرانا هو وقبيله من حيث ال نراه بل هو معلوم باإلميان 
  وإخبار اهللا ورسوله 

  فصل فالقرآن أرشد إىل دفع هذين العدوين بأسهل الطرق باالستعاذة

ظ من لقاه ذلك فإنه ينال بذلك كف شر واإلعراض عن اجلاهلني ودفع ودفع إساءهتم باإلحسان وأخرب عن عظم ح
عدوه وانقالبه صديقا وحمبة الناس له وثناءهم عليه وقهر هواه وسالمة قلبه من الغلواحلقد وطمأنينة الناس حىت 

عدوه إليه هذا غري ما يناله من كرامة اهللا وحسن ثوابه ورضاه عنه وهذا غاية احلظ عاجال وآجال وملا كان ذلك ال 
  وما يلقاها إال الذين صربوا فإن النزق الطائش ال يصرب على املقابلة : رب قال ينال إال بالص

وملا كان الغضب مركب الشيطان فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس املطمئنة اليت تأمر بدفع اإلساءة 
قاومة جيش النفس الغضبية باإلحسان أمر أن يعاوهنا باالستعاذة منه فتمد االستعاذة النفس املطمئنة فتقوى على م



ويأيت مدد الصرب الذي يكون النصر معه وجاء مدد اإلميان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان ف إنه ليس له سلطان 
    على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون

  ليس له حجة : قال جماهد وعكرمة واملفسرون 
جهة احلجة وال من جهة القدرة والقدرة داخلة يف ال من : ليس له طريق يتسلط به عليهم : أن يقال : والصواب 

مسمى السلطان وإمنا مسيت احلجة سلطانا ألن صاحبها يتسلط هبا تسلط صاحب القدرة بيده وقد أخرب سبحانه أنه 
قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض : ال سلطان لعدوه على عباده املخلصني املتوكلني فقال يف سورة احلجر 

هم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من وألغوين
  ]  ٣٩: احلجر [ اتبعك من الغاوين 

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه : وقال يف سورة النحل 
أحدمها نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد : فتضمن ذلك أمرين ]  ٩٩: النحل [ والذين هم به مشركون 

  واإلخالص والثاين إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تواله 

فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك : وملا علم عدو اهللا أن اهللا تعاىل ال يسلطه على أهل التوحيد واإلخالص قال 
  ]  ٨٣: ص [ منهم املخلصني 

فعلم عدو اهللا أن من اعتصم باهللا عز و جل وأخلص له وتوكل عليه ال يقدر على إغوائه وإضالله وإمنا يكون له 
  السلطان على من تواله وأشرك مع اهللا فهؤالء رعيته فهو وليهم وسلطاهنم ومتبوعهم 

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه : فقد أثبت له السلطان على أوليائه يف هذا املوضع فكيف ينفيه يف قوله : فإن قيل 
: سبأ [ فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني وما كان له عليهم من سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك 

٢٠  [  
عائدا على املؤمنني فالسؤال ساقط ويكون االستثناء   وما كان له عليهم من سلطان: إن كان الضمري يف قوله : قيل 

لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك وإن كان عائدا على ما عاد عليه أي : منقطعا 
وهو الظاهر ليصح االستثناء املنقطع بوقوعه بعد ]  ٢٠: سبأ [ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه : يف قوله 

  وما سلطناه عليهم إال لنعلم من يؤمن باآلخرة : النفي ويكون املعىن 
ألغوينهم وألضلنهم وآلمرهنم بكذا وألختذن من : إن إبليس ملا سأل اهللا تعاىل النظرة فأنظره قال : قال ابن قتيبة 

عبادك نصيبا مفروضا وليس هو يف وقت هذه املقالة مستيقنا أن ما قدره فيه يتم وإمنا قال ظانا فلما اتبعوه وأطاعوه 
ن تسليطنا إياه إال لنعلم املؤمنني من الشاكني يعين نعلمهم موجودين وما كا: صدق عليهم ما ظنه فيهم فقال تعاىل 

  ظاهرين فيحق القول ويقع اجلزاء 
وعلى هذا فيكون السلطان ههنا على من مل يؤمن باآلخرة وشك فيها وهم الذين تولوه وأشركوا به فيكون 

  السلطان ثابتا ال منفيا فتتفق هذه اآلية مع سائر اآليات 
  : ا تصنع باليت يف سورة إبراهيم حيث يقول ألهل النار فم: فإن قيل 

وهذا وإن كان قوله فاهللا سبحانه ]  ٢٢: ابراهيم [ وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل 
  أخرب به عنه مقررا له ال منكرا فدل على أنه كذلك 

هو احلجة والربهان أي ما كان يل عليكم من : وضع أن السلطان املنفي يف هذا امل: هذا سؤال جيد وجوابه : قيل 



ما أظهرت لكم : ما كان يل من حجة أحتج هبا عليكم أي : حجة وبرهان أحتج به عليكم كما قال ابن عباس 
حجة إال أن دعوتكم فاستجبتم يل وصدقتم مقاليت واتبعتموين بال برهان وال حجة وأما السلطان الذي أثبته يف قوله 

فهو تسلطه عليهم باإلغواء واإلضالل ومتكنه منهم حبيث ]  ١٠٠: النحل [ نه على الذين يتولونه إمنا سلطا: 
أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على : يؤزهم إىل الكفر والشرك ويزعجهم إليه وال يدعهم يتركونه كما قال تعاىل 

الء ويف لفظ حترضهم حتريضا ويف آخر تغريهم إغراء ويف رواية تشليهم إش: قال ابن عباس   الكافرين تؤزهم أزا
  توهجهم : تزعجهم إىل املعاصي إزعاجا ويف آخر توقدهم أي حتركهم كما حيرك املاء باإليقاد حتته قال األخفش 

األزيز ألن املاء يتحرك عند الغليان ومنه : أن األز هو التحريك والتهييج ومنه يقال لغليان القدر : وحقيقة ذلك 
األزيز االلتهاب واحلركة كالتهاب النار يف احلطب : أزيز كأزيز املرجل من البكاء قال أبو عبيدة جلوفه : احلديث 

التحريك : أحدمها : از قدرك أي أهلب حتتها بالنار وأيزت القدر إذا اشتد غلياهنا فقد حصل لألز معنيان : يقال 
  ج وإهلاب إاليقاد واإلهلاب ومها متقاربان فإنه حتريك خاص بإزعا: والثاين 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان وإمنا استجابوا 
له مبجرد دعوته إياهم ملا وافقت أهواءهم وأغراضهم فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه 

  عليهم مبوافقته ومتابعته فلما أعطوا 

ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني : أسروا له سلط عليهم عقوبة هلم وهبذا يظهر معىن قوله سبحانه بأيديهم واست
فاآلية على عمومها وظاهرها وإمنا املؤمنون يصدر منهم من املعصية واملخالفة اليت تضاد ]  ١٤١: النساء [ سبيال 

فهم الذين تسببوا إىل جعل السبيل عليهم كما تسببوا  اإلميان ما يصري به للكافرين عليهم سبيل حبسب تلك املخالفة
إليه يوم أحد مبعصية الرسول وخمالفته واهللا سبحانه مل جيعل للشيطان على العبد سلطانا حىت جعل له العبد سبيال إليه 

ذلك فال بطاعته والشرك به فجعل اهللا حينئذ له عليه تسلطا وقهرا فمن وجد خريا فليحمد اهللا تعاىل ومن وجد غري 
  يلومن إال نفسه 

فالتوحيد والتوكل واإلخالص مينع سلطانه والشرك وفروعه يوجب سلطانه واجلميع بقضاء من أزمة األمور بيده 
فلله : ومردها إليه وله احلجة البالغة فلو شاء جلعل الناس أمة واحدة ولكن أبت حكمته ومحده وملكه إال ذلك 

السجانيه [ املني وله الكربياء يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم احلمد رب السموات ورب األرض رب الع
 :٣٦  [  

  الباب الثالث عشر يف مكايد الشيطان اليت يكيد هبا ابن آدم قال اهللا

تعاىل إخبارا عن عدوه إبليس ملا سأله عن امتناعه عن السجود آلدم واحتجاجه بأنه خري منه وإخراجه من اجلنة أنه 
فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم مث آلتينهم من بني أيديهم ومن : ه فأنظره مث قال عدو اهللا سأله أن ينظر

  ]  ١٧: األعراف [ خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين 
أن الفعل  :ألقعدن هلم على صراطك والظاهر : حذف على فانتصب الفعل والتقدير : قال مجهور املفسرين والنحاة 

  أللزمنه وألرصدنه وألعوجنه وحنو ذلك : مضمر فإن القاعد على الشيء مالزم له فكأنه قال 
  هو احلق : هو اإلسالم وقال جماهد : هو كتاب اهللا وقال جابر : دينك الواضح وقال ابن مسعود : قال ابن عباس 

إن الشيطان : وقد تقدم حديث سربة بن الفاكه واجلميع عبارات عن معىن واحد وهو الطريق املوصل إىل اهللا تعاىل 



  قعد البن آدم بأطرقه كلها احلديث فما من طريق خري إال والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك 
من قبل الدنيا ويف رواية : قال ابن عباس يف رواية عطية عنه ]  ١٧: األعراف [ مث آلتينهم من بني أيديهم : وقوله 

  آخرهتم علي عنه أشككهم يف 
  من قبل اآلخرة تكذيبا بالبعث واجلنة والنار : وكذلك قال احلسن 

  من حيث يبصرون : من بني أيديهم : وقال جماهد 

  من قبل دنياهم أزينها هلم وأشهيها هلم : ومن خلفهم قال ابن عباس أرغبهم يف دنياهم وقال احلسن 
  من قبل اآلخرة : وعن ابن عباس رواية أخرى 

  من حيث ال يبصرون : حل أشككهم يف اآلخرة وأباعدها عليهم وقال جماهد أيضا وقال أبو صا
من : أشبه عليهم أمر دينهم وقال أبو صاحل احلق أشككهم فيه وعن ابن عباس أيضا : وعن أمياهنم قال ابن عباس 

  قبل حسناهتم 
  قال احلسن من قبل احلسنات أثبطهم عنها 

  أنفقه عليهم وأرغبهم فيه : م ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم من بني أيديه: وقال أبو صاحل أيضا 
  وعن مشائلهم السيئات يأمرهم هبا وحيثهم عليها ويزينها يف أعينهم : وقال احلسن 

فاهللا عز و : ومل يقل من فوقهم ألنه علم أن اهللا من فوقهم قال الشعيب : وصح عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال 
  محة عليهم من فوقهم جل أنزل الر
أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غري أنه مل يأتك من فوقك مل يستطع أن حيول بينك وبني رمحة : وقال قتادة 

  اهللا 
: األميان كناية عن احلسنات والشمائل كناية عن السيئات حسن ألن العرب تقول : وقول من قال : قال الواحدي 

اجعلين من املقدمني عندك وال جتعلين من املؤخرين وأنشد البن الدمينة : يف مشالك تريد اجعلين يف ميينك وال جتعلين 
 :  

  فأفرح أم صريتين يف مشالك ... ألبىن أيف ميين يديك جعلتين 
  : هو عندنا بالشمال وأنشد : أي مبنزلة حسنة وبضد ذلك : هو عندنا باليمني : وروى أبو عبيد عن األصمعي 

  حيوزون سهمي بينهم يف الشمائل ... ملا تظافروا رأيت بين العالت 

  أي ينزلوين باملنزلة السيئة 
وحكى األزهري عن بعضهم يف هذه اآلية ألغوينهم حىت يكذبوا مبا تقدم من أمور األمم السالفة ومن خلفهم بأمر 

ا كسبت يداك وإن ذلك مب: أي ألضلنهم فيما يعملون ألن الكسب يقال فيه : البعث وعن أمياهنم وعن مشائلهم 
  كانت اليدان مل جتنيا شيئا ألهنما األصل يف التصرف فجعلتا مثال جلميع ما يعمل بغريمها 

آلتينهم : وقال آخرون منهم أبو إسحاق والزخمشري واللفظ أليب إسحاق ذكر هذه الوجوه للمبالغة يف التوكيد أي 
  ل من مجيع جهاهتم من مجيع اجلهات واحلقيقة واهللا أعلم أتصرف هلم يف اإلضال

مث آلتينهم من اجلهات األربع اليت يأيت منها العدو يف الغالب وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله : وقال الزخمشري 
 ٦٤: االسراء [ واستفزز من استطعت منهم بسوطك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك : ما أمكنه وقدر عليه كقوله 

 [  



تاك من كل وجه غري أنه مل يأتك من فوقك وهذا القول أعم فائدة وال يناقض ما أ: وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة 
  قال السلف فإن ذلك على جهة التمثيل ال التعيني 

من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل : ما من صباح إال قعد يل الشيطان على أربعة مراصد : قال شقيق 
وأما من ]  ٨٢: طه [ وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى  ال ختف فإن اهللا غفور رحيم فأقرأ: فيقول 

ومن قبل ]  ٦: هود [ وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها : خلفي فيخوفين الضيعة على من أخلفه فاقرأ 
 من قبل الشهوات ومن قبل مشايل فيأتيين]  ١٢٨: األعراف [ والعاقبة للمتقني : مييين يأتيين من قبل النساء فاقرأ 

  ]  ٢٤: سبأ [ وحيل بينهم وبني ما يشتهون : فاقرأ 
السبل اليت يسلكها اإلنسان أربعة ال غري فإنه تارة يأخذ على جهة ميينه وتارة على مشاله وتارة أمامه وتارة : قلت 

ليها يثبعطه عنها يرجع خلفه فأي سبيل سلكلها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له فإن سلكها يف طاعة وجده ع
ويقطعه أو يعوقه ويبطئه وإن سلكها ملعصية وجده عليها حامال له وخادما ومعينا وممنيا ولو اتفق له اهلبوط إىل أسفل 

  ألتاه من هناك 

 ٢٥: فصلت [ وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم : ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعاىل 
 [  

  ألزمناهم قرناء من الشياطني وقال مقاتل هيأنا هلم قرناء من الشياطني : يب قال الكل
  ما بني أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر اآلخرة : وقال ابن عباس 

  واملعىن زينوا هلم الدنيا حىت آثروها ودعوهم إىل التكذيب باآلخرة واإلعراض عنها 
ما : أنه ال جنة وال نار وال بعث وما خلفهم من أمر الدنيا : من أمر اآلخرة  زينوا هلم ما بني أيديهم: وقال الكليب 

  هم عليه من الضاللة وهذا اختيار الفراء 
زينوا هلم ما مضى من خبث أعماهلم وما يستقبلون منها واملعىن على هذا زينوا هلم ما عملوه فلم : وقال ابن زيد 

  ه يتوبوا منه وما يعزمون عليه فال ينوون ترك
: يتناول الدنيا واآلخرة وقوله ]  ١٧: األعراف [ مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم : فنقول عدو اهللا تعاىل 

فإن ملك احلسنات عن اليمني يستحث صاحبه على فعل اخلري فيأتيه ]  ١٧: األعراف [ وعن أمياهنم وعن مشائلهم 
ن الشمال ينهاه عنها فيأتيه الشيطان من تلك اجلهة حيرضه الشيطان من هذه اجلهة يثبطه عنه وإن ملك الشيئات ع

إن يدعون من دونه إال : وقال تعاىل ]  ٨٢: ص [ فبعزتك ألغوينهم أمجعني : عليها وهذا يفصل ما أمجله يف قوله 
مرهنم إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا لعنه اهللا وقال ألخنذن من عبادك نصيبا مفروضا وألضلنهم وألمنينهم وآل

فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهللا فقد خسر خسرانا مبينا 
مفروضا أي معلوما وقال : قال الضحاك ]  ١١٨: النساء [ يعدهم ومينعيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا 

: ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كاملفروض قلت يعين : أي نصيبا افترضته على نفسي قال الفراء : الزجاج 
أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه املفروض وحظعه املقسوم فكل من : حقيقة الفرض هو التقدير واملعىن 

  نصيب الشيطان ومفروضه وأولياء اهللا وحزبه وخاصته : أطاع عدو اهللا فهو من مفروضه فالناس قسمان 
  يريد تعويق التوبة وتأخريها : هم يعين عن احلق وألمنينهم قال ابن عباس وألضلن: وقوله 



  أمنيهم أنه ال جنة وال نار وال بعث : وقال الكليب 
  أمجع هلم مع اإلضالل أن أومههم أهنم ينالون مع ذلك حظهم من اآلخرة : وقال الزجاج 

  ألمنينهم ركوب األهواء الداعية إىل العصيان والبدع : وقيل 
  خرة أمنيهم طول البقاء يف نعيم الدنيا فأطيل هلم األمل ليؤثروها على اآل: قيل 

قطع آذان البحرية عن مجيع املفسرين : وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام البتك القطع وهو يف هذا املوضع : وقوله 
ومن ههنا كره مجهور أهل العلم تثقيب أذين الطفل للحلق ورخص بعضهم يف ذلك لألنثى دون الذكر حلاجتها إىل 

ىن وقال النبيصلى اهللا عليه وسلم كنت لك كأيب زرع ألمع احللية واحتجوا حبديث أمع زرع وفيه أناس من حلي أذ
  زرع ونص أمحد رمحه اهللا على جواز ذلك يف حق البنت وكراهته يف حق الصيب 

يريد دين اهللا وهو قول إبراهيم وجماهد واحلسن والضحاك : وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا قال ابن عباس : وقوله 
هو أن اهللا تعاىل فطر عباده على الفطرة املستقيمة : د بن جبري ومعىن ذلك وقتاة والسدى وسعيد بن املسيب وسعي

فأقم وجهك للدعني حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا : وهي ملة اإلسالم كما قال تعاىل 
قالصلى اهللا عليه وسلم ما  وهلذا]  ٣٠: الروم [ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون منيبني إليه واتقوه 

من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء فهل حتسون فيها 
متفق ]  ٣٠: الروم [ من جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعوهنا مث قرأ أبو هريرة فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها اآلية 

  عليه 

تغيري الفطرة بالتهويد والتنصري وتغيري اخللقة باجلدع ومها األمران : ليه الصالة و السالم بني األمرين فجمع ع
اللذان أخرب إبليس أنه البد أن يغريمها فغري فطرة اهللا بالكفر وهو تغيري اخللقة اليت خلقوا عليها وغري الصورة 

  تك والقطع فهذا تغيري خلقة الروح وهذا تغيري خلقة الصورة باجلدع والبتك فغري الفطرة إىل الشرك واخللقة إىل الب
سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستعلو : ما يصل إىل قلب اإلنسان حنو : يعدهم ومينيعهم فوعده : مث قال 

على أقرانك وتظفر بأعدائك والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغريك ويطول أمله ويعده باحلسىن على شركه 
يه ومينيه األماين الكاذبة على اختالف وجوهها والفرق بني وعده ومتنيته أنه يعد الباطل وميىن احملال والنفس ومعاص

  : املهينة اليت ال قدر هلا تغتذي بوعده ومتنيته كما قال القائل 
  وإال فقد عشنا هبا زمنا رغدا ... مىن إن تكن حقا تكن أحسن املىن 

باألماين الباطلة والوعود الكاذبة وتفرح هبا كما يفرح هبا النساء والصبيان ويتحركون فالنفس املبطلة اخلسيسة تلتذ 
هلا فاألقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان ومتنيته فإن الشيطان ميىن أصحاهبا الظفر باحلق وإدراكه ويعدهم 

  م الشيطان إال غرورا يعدهم ومينيهم وما يعده: الوصول إليه من غري طريقه فكل مبطل فله نصيب من قوله 
]  ٢٦٨: البقره [ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال : ومن ذلك قوله تعاىل 

هي البخل يف هذا : إن أنفقتم أموالكم افتقرمت ويأمركم بالفحشاء قالوا : يعدكم الفقر خيوفكم به يقول : قيل 
  كل فحشاء يف القرآن فهي الزنا إال يف هذا املوضع فإهنا البخل : كليب املوضع خاصة ويذكر عن مقاتل وال

: أن الفحشاء على باهبا وهي كل فاحشة فهي صفة ملوصوف حمذوف فحذف موصوفها إرادة للعموم : والصواب 
يأمرهم بالشر : أي بالفعلة الفحشاء واخللة الفحشاء ومن مجلتها البخل فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره 

وخيوفهم من فعل اخلري وهذان األمران مها مجاع ما يطلبه الشيطان من اإلنسان فإنه إذا خوفه من فعل اخلري تركه 



وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها ومسى سبحانه ختويفه وعد االنتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر املوعود ما 
  مره واجتناب نواهيه وهي املغفرة وعد به مث ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتثال أوا

إن للملك بقلب ابن آدم ملة : إعطاء اخلري ويف احلديث املشهور : وقاية الشر والفضل : والفضل فاملغفرة 
: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد مث قرأ : إيعاد باخلري وتصديق بالوعد وملة الشيطان : وللشيطان ملة فلمة امللك 
فامللك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب ]  ٢٦٨: البقره [ ركم بالفحشاء اآلية الشيطان يعدكم الفقر ويأم

الليل والنهار فمن الناس من يكون ليله أطول من هناره وآخر بضده ومنهم من يكون زمنه هنارا كله وآخر بضده 
  نستعيذ باهللا تعاىل من شر الشيطان 

  خييل إليه أن فيها  أنه يورده املوارد اليت: فصل ومن كيده لإلنسان 
منفعته مث يصدره املصادر اليت فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه فيأمره بالسرقة والزنا 

وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار : والقتل ويدل عليه ويفضحه قال تعاىل 
ى عقبيه وقال إين بريء منكم إين أرى ماال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد لكم فلما تراءت الفئتان نكص عل

أنا جار : فإنه تراءى للمشركني عند خروجهم إىل بدر يف صورة سراقة بن مالك وقال ]  ٤٨: األنفال [ العقاب 
الئكة نزلت لنصر لكم من بين كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء فلما رأى عدو اهللا جنود اهللا تعاىل من امل

  : رسوله فر عنهم وأسلمهم كما قال حسان 

  إن اخلبيث ملن وااله غرار ... دالهم بغرور مث أسلمهم 
وكذلك فعل بالراهب الذي قتل املرأة وولدها أمره بالزنا مث بقتلها مث دل أهلها عليه وكشف أمره هلم مث أمره 

كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال : سبحانه  بالسجود له فلما فعل فر عنه وتركه وفيه أنزل اهللا
وهذا السياق ال خيتص بالذي ذكرت عنه هذه القصة ]  ١٦: احلشر [ إين بريء منك إين أخاف اهللا رب العاملني 

من بل هو عام يف كل من أطاع الشيطان يف أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته فإنه يتربأ منه ويسلمه كما يتربأ 
  فأوردهم شر املوارد وتربأ منهم كل الرباءة    إين كفرت مبا أشركتمون من قبل: أوليائه مجلة يف النار ويقول هلم 

صدق عدو اهللا يف قوله إين أرى ما ال ترون : وتكلم الناس يف قول عدو اهللا إين أخاف اهللا فقال قتادة وابن إسحق 
فة اهللا ولكن علم أنه ال قوة له وال منعة فأوردهم وأسلمهم وكذلك وكذب يف قوله إين أخاف اهللا واهللا ما به خما

إمنا خاف بطش اهللا تعاىل به يف الدنيا كما خياف الكافر والفاجر أن يقتل أو : عادة عدواهللا مبن أطاعه وقالت طائفة 
  يؤخذ جبرمه ال أنه خاف عقابه يف اآلخرة وهذا أصح وهذا اخلوف ال يستلزم إميانا وال جناة 

  خاف أن يأخذه جربيل فيعرضهم حاله فال يطيعونه : قال الكليب 
وهذا فاسد فإنه إمنا قال هلم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه إال أن يريد أنه إذا عرف املشركون أن الذي 

  أجارهم وأوردهم إبليس مل يطيعوه فيما بعد ذلك وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك وتكلف غري املراد 
  إين أخاف اهللا أن يهلكين فيمن يهلك وهذا خوف هالك الدنيا فال ينفعه : وقال عطاء 

أخاف أن يكون : ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر زاد ابن االنباري قال : وقال الزجاج وابن االنباري 
ن وقت االنظار الوقت املعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر فيقع يب العذاب فإنه ملا عاين املالئكة خاف أن يكو

  قد انقضى فقال ما قال إشفاقا على نفسه 



  أنه خيوف املؤمنني من جنده وأوليائه : فصل ومن كيد عدوع اهللا تعاىل 
فال جياهدوهنم وال يأمروهنم باملعروف وال ينهوهنم عن املنكر وهذا من أعظم كيده بأهل اإلميان وقد أخربنا اهللا تعاىل 

 ١٧٥: آل عمران [ ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوفم وخافون إن كنتم مؤمنني إمنا : سبحانه عنه هبذا قال 
 [  

يعظمهم يف صدوركم وهلذا قال فال ختافوهم وخافوين إن : خيوفكم بأوليائه قال قتادة : املعىن عند مجيع املفسرين 
  ضعف إميانه قوي خوفه منهم كنتم مؤمنني فكلما قوي إميان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما 

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حىت يكيده وال يسلم من سحره إال من شاء اهللا فيزين له الفعل الذي يضره 
حىت خييل إليه أنه من أنفع األشياء وينفر من الفعل الذي هو أنفع األشياء له حىت خييل له أنه يضره فال إله إال اهللا 

ن إنسان وكم حال به بني القلب وبني اإلسالم واإلميان واإلحسان وكم جال الباطل وأبرزه يف كم فنت هبذا السحر م
صورة مستحسنة وشنع احلق وأخرجه يف صورة مستهجنة وكم هبرج من الزيوف على الناقدين وكم روج من 

ء املتشعبة وسلك هبم من الزغل على العارفني فهو الذي سحر العقول حىت ألقى أرباهبا يف األهواء املختلفة واآلرا
سبل الضالل كل مسلك وألقاهم من املهالك يف مهلك بعد مهلك وزين هلم عبادة األصنام وقطيعة األرحام ووأد 

البنات ونكاح األمهات ووعدهم الفوز باجلنات مع الكفر والفسوق والعصيان وأبرز هلم الشرك يف صورة التعظيم 
ه بكتبه يف قالب التنزيه وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف قالب والكفر بصفات الرب تعاىل وعلوه وتكلم

واإلعراض عما جاء به ]  ١٠٥: املائده [ عليكم أنفسكم : التودد إىل الناس وحسن اخللق معهم والعمل بقوله 
  الرسول عليه الصالة و السالم يف قالب التقليد 

دهان يف دين اهللا يف قالب العقل املعيشي الذي يندرج به العبد بني واالكتفاء بقول من هو أعلم منهم والنفاق واإل
  الناس 

فهو صاحب األبوين حني أخرجهما من اجلنة وصاحب قابيل حني قتل أخاه وصاحب قوم نوح حني أغرقوا وقوم 
م عاد حني أهلكوا بالريح العقيم وصاحب قوم صاحل حني أهلكوا بالصيحة وصاحب األمة اللوطية حني خسف هب

وأتبعوا بالرجم باحلجارة وصاحب فرعون وقومه حني أخذوا األخذة الرابية وصاحب عباد العجل حني جرى عليهم 
  ما جرى وصاحب قريش حني دعوا يوم بدر وصاحب كل هالك ومفتون 

  أنه ناصح : أنه كاد األبوين باألميان الكاذبة : فصل وأول كيده ومكره 
فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما وورى عنهما من سوءاهتما : جلنة قال تعاىل هلما وأنه إمنا يريد خلودمها يف ا

وقال ما هنا كما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين وقامسهما إين لكما ملن الناصحني 
ت احللي وسواسا حديث النفس والصوت اخلفي وبه مسي صو: فالوسوسة ]  ٢٠: األعراف [ فدالمها بغرور 

ونعلم ما : موسوس ألن نفسه توسوس إليه قال تعاىل : ورجل موسوس بكسر الواو وال يفتح فإنه حلن وإمنا قيل له 
  ]  ١٦: ق [ توسوس به نفسه 

وعلم عدو اهللا أهنما إذا أكال من الشجرة بدت هلما عوراهتما فإهنا معصية واملعصية هتتك ستر ما بني اهللا وبني العبد 
ا عصيا اهنتك ذلك الستر فبدت هلما سوآهتما فاملعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة وهلذا رأى النبيصلى اهللا فلم

عليه وسلمفي رؤياه الزناة والزواين عراة بادية سوآهتم وهكذا إذا رؤي الرجل أو املرأة يف منامه مكشوف السوأة 
  : فإنه يدل على فساد يف دينه قال الشاعر 



لباسا ظاهرا يواري : وال أمانة وسط الناس عريانا فإن اهللا سبحانه أنزل لباسني ... أرى من ال حياء له إين كأين 
العورة ويسترها ولباسا باطنا من التقوى جيمل العبد ويستره فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما 

  تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها 
إال كراهة أن تكونا ملكني وكراهة أن ختلدا يف : بكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أي مث قال ماهنا كما ر

اجلنة ومن ههنا دخل عليهما ملا عرف أهنما يريدان اخللود فيها وهذا باب كيده األعظم الذي يدخل منه على ابن 
وتؤثره فإذا عرفه استعان هبا على العبد  آدم فإنه جيري منه جمرى الدم حىت يصادف نفسه وخيالطه ويسأهلا عما حتبه

ودخل عليه من هذا الباب وكذلك علم إخوانه وأولياءه من اإلنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا 
أن يدخلوا عليهم من الباب الذي حيبونه ويهوونه فإنه باب ال خيذل عن حاجته من دخل منه ومن رام الدخول من 

  سدود وهو عن طريق مقصده مصدود غريه فالباب عليه م
فشام عدو اهللا األبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إىل اخللد يف تلك الدار يف النعيم املقيم فعلم أنه ال يدخل عليهما 

ماهنا كما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا : من غري هذا الباب فقامسهما باهللا إنه هلما ملن الناصحني وقال 
  ونا من اخلالدين ملكني أو تك

وكان عبداهللا بن عباس يقرؤها ملكني بكسر الالم ويقول مل يطمعا أن يكونا من املالئكة ولكن استشرفا أن يكونا 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة : ملكني فأتامها من جهة امللك ويدل على هذه القراءة قوله يف اآلية األخرى 

  ]  ١٣٠: طه [ اخللد وملك ال يبلى 
كيف أطمع عدو اهللا آدم عليه السالم أن يكون بأكله من الشجرة من املالئكة : على القراءة املشهورة فيقال  وأما

وهو يرى املالئكة ال تأكل وال تشرب وكان آدم عليه السالم أعلم باهللا وبنفسه وباملالئكة من أن يطمع أن يكون 
  منهم بأكله وال سيما مما هناه اهللا عز و جل عنه 

أن آدم وحواء عليهما السالم مل يطمعا يف ذلك أصال وإمنا كذهبما عدو اهللا وغرمها بأن مسى تلك : ب فاجلوا
الشجرة شجرة اخللد فهذا أول املكر والكيد ومنه ورث أتباعه تسمية األمور احملرمة باألمساء اليت حتب النفوس 

  أم األفراح : مسمياهتا فسموا اخلمر 

ومسوا الربا باملعاملة ومسو املكوس باحلقوق السلطانية ومسوا أقبح الظلم وأفحشه شرع ومسوا أخاها بلقيمة الراحة 
الديوان ومسوا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها ومسوا جمالس الفسوق جمالس الطيبة فلما مساها شجرة 

 متوتا فتكونان مثل املالئكة ماهنا كما عن هذه الشجرة إال كراهة أن تأكال منها فتخلدا يف اجلنة وال: اخللد قال 
الذين ال ميوتون ومل يكن آدم عليه السالم قد علم أنه ميوت بعد واشتهى اخللود يف اجلنة وحصلت الشبهة من قول 

العدو وإقسامه باهللا جهد أميانه أنه ناصح هلما فاجتمعت الشبهة والشهوة وساعد القدر فأخذهتما سنة الغفلة 
  : يل واستيقظ هلما العدو كما ق

لينفذ القدر احملتوم يف األزل إال أن هذا اجلواب يعترض عليه قوله او تكونا من ... واستيقظوا وأراد اهللا غفلتهم 
  اخلالدين 

املاكر املخادع ال بد أن يكون فيما ميكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده وال : فيقال 
واعتذار عنه وإمنا يعتذر عن األب يف كون ذلك راج عليه ووجل مسعه فهو مل  حاجة بنا إىل تصحيح كالم عدو اهللا

ممكن وهذا من أبلغ : أحدمها ممتنع واآلخر : جيزم هلما بأهنما إن أكال منها صارا ملكني وإمنا ردد األمر بني أمرين 
ا آدم هل أدلك على شجرة اخللد أنواع الكيد واملكر وهلذا ملا أطمعه يف األمر املمكن جزم له به ومل يردده فقال ي



[ إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين : فلم يدخل أداة الشك ههنا كما أدخلها يف قوله   وملك ال يبلى
  ]  ٢١: األعراف [ وقامسهما إين لكما من الناصحني : فتأمله مث قال ]  ٢٠: األعراف 

  : فتضمن هذا اخلرب أنواعا من التأكيد 
  كيده بالقسم تأ: أحدها 
  تأكيده بإن : الثاين 

  تقدمي املعمول على العامل إيذانا باالختصاص أي نصيحيت خمتصة بكما وفائدهتا إليكما ال إيل : الثالث 
أي النصح صفيت وسجييت ليس : إتيانه باسم الفاعل على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد : الرابع 

  أمرا عارضا يل 

أنه صور نفسه هلما ناصحا من مجلة الناصحني فكأنه قال : تيانه بالم التأكيد يف جواب القسم السادس إ: اخلامس 
كل أحد معي على هذا وأنا من : الناصحون لكما يف ذلك كثري وأنا واحد منهم كما تقول ملن تأمره بشىء : هلما 

  مجلة من يشري عليك به 
ولو شاء قلال وورث عدو اهللا هذا املكر ألوليائه وحزبه عند  وكثر فارتابت... سعى حنوها حىت جتاوز حده 

[ نشهد إنك لرسول اهللا : خداعهم للمؤمنني كما كان املنافقون يقولون لرسول اللهصلى اهللا عليه وسلمإذا جاءوه 
ملنكم وما وحيلفون باهللا إهنم : فأكدوا خربهم بالشهادة وبإن وبالم التأكيد وكذلك قوله سبحانه ]  ١: املنافقون 

  ]  ٥٦: التوبه [ هم منكم 
  خذهلما وخالمها من تدلية الدلو وهو إرساهلا يف البئر : قال أبو عبيدة   فدالمها بغرور: مث قال تعاىل 

أصله الرجل العطشان يتدىل يف البئر لريوى من املاء فال جيد فيها : أحدمها قال : وذكر األزهري هلذه اللفظة أصلني 
داله إذا أطمعه ومنه : ىل فيها بالغرور فوضعت التدلية موضع اإلطماع فيما ال جيدي نفعا فيقال ماء فيكون قد تد

  : قول أيب جندب اهلذيل 
  أي أقطع : فليس كمن تدىل بالغرور أحص ... أحص فال أجري ومن أجره 

: وهي اجلراءة قال مشر دللهما من الدالل والدالة : فدالمها بغرور أي جرأمها على أكل الشجرة وأصله : الثاين 
  : أي ماجرأك علي وأنشد لقيس ابن زهري : مادللك علي : يقال 

  وقد يستجهل الرجل احلليم ... أظن احللم دل علي قومي 

دىل الشىء يف مهواة إذا أرسله بتعليق وتدىل الشيء بنفسه : أصل التدلية يف اللغة اإلرسال والتعليق يقال : قلت 
أدىل دلوه إذا أرسلها : قال عامة أهل اللغة يقال ]  ١٩: يوسف [ سلوا واردهم فأدىل دلوه فأر: ومنه قوله تعاىل 

يف البئر ودالها بالتخفيف إذا نزعها من البئر فأدىل دلوه يدليه إدالء إذا أرسلها ودالها يدلوها دلوا إذا نزعها 
شتقاق األكرب الداللة وهي التوصل إىل وأخرجها ومنه اإلدالء وهو التوصل إىل الرجل برحم منه ويشاركه يف اال

الشيء بإبانته وكشفه ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعاله وكان عبداهللا ابن مسعود يشبه برسول اللهصلى 
اهللا عليه وسلمفي هديه ودله ومسته فاهلدى الطريقة اليت عليها العبد من أخالقه وأعماله والدل ما يدل من ظاهره 

  لسمت هيأته ووقاره ورزانته على باطنه وا
  ذكر كيد عدو اهللا ومكره باألبوين : واملقصود 

قال هلما إين خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاين أرشدكما وحلف هلما وإمنا خيدع : قال مطرف بن عبد اهللا 



كرمي والفاجر خب لئيم  من خادعنا باهللا خدعنا فاملؤمن غر: وكان بعض أهل العلم يقول : املؤمن باهللا قال قتادة 
ال واهللا الذي ال إله إال هو : سرقت فقال : ويف الصحيح أن عيسى بن مرمي عليه السالم رأى رجال يسرق فقال 

  آمنت باهللا وكذبت بصري : فقال املسيح 
ن اهللا وقد تأوله بعضهم على أنه ملا حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله فظنه املسيح سرقة وهذا تكلف وإمنا كا

سبحانه وتعاىل يف قلب املسيح عليه السالم أجل وأعظم من أن حيلف به أحد كاذبا فلما حلف له السارق دار األمر 
بني هتمته وهتمة بصره فرد التهمة إىل بصره ملا اجتهد له يف اليمني كما ظن آدم عليه السالم صدق إبليس ملا حلف 

  باهللا تعاىل كاذبا  ما ظننت أحدا حيلف: له باهللا عز و جل وقال 
  أنه يشام النفس حىت يعلم أي القوتني تغلب : فصل ومن كيده العجيب 

  قوة اإلقدام والشجاعة أم قوة االنكفاف واإلحجام واملهانة : عليها 

فإن رأى الغالب على النفس املهانة واإلحجام أخذ يف تثبيطه وإضعاف مهته وإرادته عن املأمور به وثقله عليه فهون 
ه تركه حىت يتركه مجلة أو يقصر فيه ويتهاون به وإن رأى الغالب عليه قوة اإلقدام وعلو اهلمة أخذ يقلل عنده علي

املأمور به ويومهه أنه ال يكفيه وأنه حيتاج معه إىل مبالغة وزيادة فيقصر باألول ويتجاوز الثاين كما قال بعض السلف 
  إما إىل تفريط وتقصري وإما إىل جماوزة وغلو وال يبايل بأيهما ظفر : غتان ما أمر اهللا تعاىل بأمر إال وللشيطان فيه نز: 

وادي التقصري ووادي اجملاوزة والتعدي والقليل منهم جدا : وقد اقتطع أكثر الناس إال أقل القليل يف هذين الواديني 
  الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأصحابه 

  هبم عن اإلتيان بواجبات الطهارة وقوم جتاوز هبم إىل جماوزة احلد بالوسواس فقوم قصر 
وقوم قصر هبم عن إخراج الواجب من املال وقوم جتاوز هبم حىت أخرجوا مجيع ما يف أيديهم وقعدوا كال على الناس 

  مستشرفني إىل ما بأيديهم 
واللباس حىت أضروا بأبداهنم وقلوهبم وقوم جتاوز هبم وقوم قصر هبم عن تناول ما حيتاجون إليه من الطعام والشراب 

  حىت أخذوا فوق احلاجة فأضروا بقلوهبم وأبداهنم 
  وكذلك قصر بقوم يف حق األنبياء وورثتهم حىت قتلوهم وجتاوز بآخرين حىت عبدوهم 

وجتاوز بقوم حىت  وقصر بقوم يف خلطة الناس حىت اعتزلوهم يف الطاعات كاجلمعة واجلماعات واجلهاد وتعلم العلم
  خالطوهم يف الظلم واملعاصي واآلثام 

  وقصر بقوم حىت امتنعوا من ذبح عصفور او شاة ليأكله وجتاوز بآخرين حىت جرأهم على الدماء املعصومة 
وكذلك قصر بقوم حىت منعهم من االشتغال بالعلم الذي ينفعهم وجتاوز بآخرين حىت جعلوا العلم وحده هو غايتهم 

  به  دون العمل
  وقصر بقوم حىت أطعمهم من العشب ونبات الربية دون غذاء بين آدم وجتاوز بآخرين حىت أطعمهم احلرام اخلالص 
وقصر بقوم حىت زين هلم ترك سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلممن النكاح فرغبوا عنه بالكلية وجتاوز بآخرين 

  حىت ارتكبوا ما وصلوا إليه من احلرام 

جفوا الشيوخ من أهل الدين والصالح وأعرضوا عنهم ومل يقوموا حبقهم وجتاوز بأخرين حىت وقصر بقوم حىت 
  عبدوهم مع اهللا تعاىل 

وكذلك قصر بقوم حىت منعهم قبول أقوال أهل العلم وااللتفات إليها بالكلية وجتاوز بآخرين حىت جعلوا احلالل ما 



  ل اللهصلى اهللا عليه وسلمالصحيحة الصرحية حللوه واحلرام ما حرموه وقدموا أقواهلم على سنة رسو
إن اهللا سبحانه ال يقدر على أفعال عباده وال شاءها منهم ولكنهم يعملوهنا بدون مشيئة اهللا : وقصر بقوم حىت قالوا 

 إهنم ال يفعلون شيئا البته وإمنا اهللا سبحانه هو فاعل تلك األفعال حقيقة: تعلى وقدرته وجتاوز بآخرين حىت قالوا 
  فهي نفس فعله ال أفعاهلم والعبيد ليس هلم قدرة وال فعل ألبتة 

إن رب العاملني ليس داخال يف خلقه وال بائنا عنهم وال هو فوقهم وال حتتهم وال خلفهم وال : وقصر بقوم حىت قالوا 
اء الذي هو داخل هو يف كل مكان بذاته كاهلو: أمامهم وال عن أمياهنم وال عن مشائلهم وجتاوز بآخرين حىت قالوا 

  يف كل مكان 
مل يزل أزال وأبدا : مل يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة وجتاوز بآخرين حىت قالوا : وقصر بقوم حىت قالوا 

يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي ويقول ملوسى اذهب إىل فرعون فال يزال هذا اخلطاب قائما به : قائال 
  ة احلياة به ومسموعا منه كقيام صف
إن اهللا سبحانه ال يشفع أحدا يف أحد البته وال يرحم أحدا بشفاعة أحد وجتاوز بآخرين : وقصر بقوم حىت قالوا 

  حىت زعموا أن املخلوق يشفع عنده بغري إذنه كما يشفع ذو اجلاه عند امللوك وحنوهم 
كائيل فضال عن أيب بكر وعمر وجتاوز إميان أفسق الناس وأظلمهم كإميان جربيل ومي: وقصر بقوم حىت قالوا 

  بآخرين حىت أخرجوا من اإلسالم بالكبرية الواحدة 
وقصر بقوم حىت نفوا حقائق أمساء الرب تعاىل وصفاته وعطلوه منها وجتاوز بآخرين حىت شبهوه خبلقة ومثلوه هبم 

حرمتهم وجتاوز بقوم حىت  وقصر بقوم حىت عادوا أهل بيت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا
  من العصمة وغريها ورمبا ادعوا فيهم اإلهلية : ادعوا فيهم خصائص النبوة 

وكذلك قصر باليهود يف املسيح حىت كذبوه ورموه وأمه مبا برأمها اهللا تعاىل منه وجتاوز بالنصارى حىت جعلوه ابن 
  اهللا وجعلوه إهلا يعبد مع اهللا 

والقوى والطبائع والغرائز وجتاوز بآخرين حىت جعلوها أمرا الزما ال ميكن تغيريه وال وقصر بقوم حىت نفوا األسباب 
  تبديله ورمبا جعلها بعضهم مستقلة بالتأثري 

وقصر بقوم حىت تعبدوا بالنجاسات وهم النصاري وأشباههم وجتاوز بقوم حىت أفضى هبم الوسواس إىل اآلصار 
  واألغالل وهم أشباه اليهود 

ىت تزينوا للناس وأظهروا هلم من األعمال والعبادات ما حيمدوهنم عليه وجتاوز بقوم حىت أظهروا هلم وقصر بقوم ح
  من القبائح ومن األعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم ومسوا أنفسهم املالمتية 

ين حىت قصروا نظرهم وقصر بقوم حىت أمهلوا أعمال القلوب ومل يلتفتوا إليها وعدوها فضال أو فضوال وجتاوز بآخر
  العارف ال يسقط وارده لورده : وعملهم عليها ومل يلتفتوا إىل كثري من أعمال اجلوارح وقالوا 

  وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثريا وإمنا أشرنا إليه أدىن إشارة 
  الكالم الباطل واآلراء املتهافتة واخلياالت : فصل ومن حيله ومكايده 

ة اليت هي زبالة األذهان وحناتة األفكار والزبد الذي يقذف به القلوب املظلمة املتحرية اليت تعدل احلق املتناقض
بالباطل واخلطأ بالصواب قد تقاذفت هبا أمواج الشبهات وزانت عليها غيوم اخلياالت فمركبها القيل والقال 

وال معتقد مطابق للحق يرجع إليه يوحي  والشك والتشكيك وكثرة اجلدال ليس هلا حاصل من اليقني يعول عليه
بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا فقد اختذوا ألجل ذلك القرآن مهجورا وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا 



من القول وزورا فهم يف شكهم يعمهون ويف حريهتم يترددون نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون 
 على ألسنة أسالفهم من أهل الضالل فهم إليه حياكمون وبه يتخاصمون فارقوا الدليل واتبعوا ما تلته الشياطني

  واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل 

  أن ألقى : فصل ومن كيده هبم وحتيله على إخراجهم من العلم والدين 
تفيد اليقني وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والرباهني اليقينية على ألسنتهم أن كالم اهللا ورسوله ظواهر لفظية ال 

يف املناهج الفلسفية والطرق الكالمية فحال بينهم وبني اقتباس اهلدى واليقني من مشكاة القرآن وأحاهلم على منطق 
ا العقول تلك علوم قدمية صقلته: يونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن الربهان وقال هلم 

واألذهان ومرت عليها القرون واألزمان فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حىت أخرجهم من اإلميان كإخراج 
  الشعرة من العجني 

  ما ألقاه إىل جهال املتصوفة من الشطح والطامات : فصل ومن كيده 
هلم أبواب الدعاوي اهلائالت  وأبرزه هلم يف قالب الكشف من اخلياالت فأوقعهم يف أنواع األباطيل والترهات وفتح

أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى هبم إىل كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن : وأوحى إليهم 
فحسن هلم رياضة النفوس وهتذيبها وتصفية األخالق والتجايف عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب 

القلب وخلوه من كل شيء حىت ينتقش فيه احلق بال واسطة تعلم فلما خال من صورة العلوم والعمل على تفريغ 
العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان حبسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل وخيله للنفس حىت جعله 

الباطن ولكم ظاهر لكم العلم الظاهر ولنا الكشف : كاملشاهد كشفا وعيانا فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا 
الشريعة وعندنا باطن احلقيقة ولكم القشور ولنا اللباب فلما متكن هذا من قلوهبم سلخها من الكتاب والسنة 

واآلثار كما ينسلخ الليل من النهار مث أحاهلم يف سلوكهم على تلك اخلياالت وأومههم أهنا من اآليات البينات وأهنا 
  فات فال تعرض على السنة والقرآن وال تعامل إال بالقبول واإلذعان من قبل اهللا سبحانه إهلامات وتعري

  فلغري اهللا ال له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من اخلياالت والشطحات وأنواع 

  اهلذيان وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوهبم أعظم 
  أن يدعو العبد حبسن خلقه وطالقته : كره فصل ومن أنواع مكايده وم

وبشره إىل أنواع من اآلثام والفجور فيلقاه من ال خيلصه من شره إال جتهمه والتعبيس يف وجهه واإلعراض عنه 
فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطالقة وجهه وحسن كالمه فيتعلق به فريوم التخلص منه فيعجز فال يزال العدو 

يصيب حاجته فيدخل على العبد بكيده من باب حسن اخللق وطالقة الوجه ومن ههنا وصى يسعى بينهما حىت 
أطباء القلوب باإلعراض عن أهل البدع وأن ال يسلم عليهم وال يريهم طالقة وجهه وال يلقاهم إال بالعبوس 

  واإلعراض 
 كشفت للمرأة أو الصيب بياض مىت: وكذلك أوصوا عند لقاء من خياف الفتنة بلقائه من النساء واملردان وقالوا 

  أسنانك كشفا لك عما هنا لك ومىت لقيتهما بوجه عابس وقيت شرمها 
أنه يأمرك أن تلقى املساكني وذوي احلاجات بوجه عبوس وال تريهم بشرا وال طالقة فيطمعوا فيك : ومن مكايده 

إليك وحمبتهم لك فيأمرك بسوء  ويتجرأوا عليك وتسقط هيبتك من قلوهبم فيحرمك صاحل أدعيتهم وميل قلوهبم
  اخللق ومنع البشر والطالقة مع هؤالء وحبسن اخللق والبشر مع أولئك ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب اخلري 



  فصل ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصوهنا حيث يكون رضى الرب

والظلمة باملعروف وهنيهم عن املنكر فيخيل إليك أن تعاىل يف إذالهلا وابتذاهلا كجهاد الكفار واملنافقني وأمر الفجار 
ذلك تعريض لنفسك إىل مواطن الذل وتسليط األعداء وطعنهم فيك فيزول جاهك فال يقبل منك بعد ذلك وال 

  يسمع منك 

ويأمرك بإذالهلا وامتهاهنا حيث تكون مصلحتها يف إعزازها وصيانتها كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات وإهانة 
  : ك هلم وخييل إليك أنك تعزها هبم وترفع قدرها بالذل هلم ويذكرك قول الشاعر نفس

فإن ذلك ال يصلح إال هللا وحده : ولن تكرم النفس اليت ال هتينها وغلط هذا القائل ... أهني هلم نفسي ألرفعها هبم 
له ذللت عند اهللا وعند أوليائه فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه خبالف املخلوق فإنك كلما أهنت نفسك 

  وهنت عليه 
  أنه يأمر الرجل بانقطاعه يف مسجد أو رباط : فصل ومن كيده وخداعه 

مىت خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم : أو زاوية أو تربة وحيبسه هناك وينهاه عن اخلروج ويقول له 
منها الكرب : لك مقاصد خفية يريدها منه وذهبت هيبتك من قلوهبم ورمبا ترى يف طريقك منكرا وللعدو يف ذ

واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة وخمالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يزار وال يزور ويقصده 
الناس وال يقصدهم ويفرح مبجيء األمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده فيترك من الواجبات واملستحبات 

   اهللا ويتعوض عنه مبا يقرب الناس إليه والقربات ما يقربه إىل
وكان يشتري حاجته وحيملها بنفسه : وقد كان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميخرج إىل السوق قال بعض احلفاظ 

  ذكره أبو الفرج ابن اجلوزي وغريه 
  وكان أبو بكر رضي اهللا عنه خيرج إىل السوق حيمل الثياب فيبيع ويشتري 

ما حيملك على هذا وقد أغناك اهللا عز و : رضي اهللا عنه وعلى رأسه حزمة حطب فقيل له  ومر عبداهللا بن سالم
ال يدخل اجلنة عبد يف قلبه : أردت أن أدفع به الكرب فإين مسعت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميقول : جل فقال 

  مثقال ذرة من الكرب 
افسحوا : حوائج نفسه وهو أمري على املدينة ويقول وكان أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه حيمل احلطب وغريه من 

  ألمريكم افسحوا ألمريكم 

يا : وخرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوما وهو خليفة يف حاجة له ماشيا فأعىي فرأى غالما على محار له فقال 
اركب أنت وأنا خلفك  ال: اركب يا أمري املؤمنني فقال : غالم امحلين فقد أعييت فنزل الغالم عن الدابة وقال 
  فركب خلف الغالم حىت دخل املدينة والناس يرونه 

  أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه : فصل ومن كيده 
إنك من أوتاد األرض وبك يدفع البالء عن : وسؤاله الدعاء وحنو ذلك حىت يرى نفسه ويعجبه شأنه فلو قيل له 

إنه يتوسل به إىل اهللا تعاىل ويسأل اهللا تعاىل به وحبرمته فيقضي حاجتهم فيقع : ل له اخللق ظن ذلك حقا ورمبا قي
ذلك يف قلبه ويفرح به ويظنه حقا وذلك كل اهلالك فإذا رأى من أحد من الناس جتافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر 

  سالمة منه لذلك ووجد يف باطنه وهذا شر من أرباب الكبائر املصرين عليها وهم أقرب إىل ال



  أنه حيسن إىل أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل : فصل ومن كيده 
القلب إذا كان حمفوظا مع اهللا كانت هواجسه وخواطره : هبا جسهم وواقعهم دون حتكيم أمر الشارع ويقولون 

  معصومة من اخلطأ وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم 
نية وشيطانية ونفسانية كالرؤيا فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ رمحا: فإن اخلواطر واهلواجس ثالثة أنواع 

فمعه شيطانه ونفسه ال يفارقانه إىل املوت والشيطان جيري منه جمرى الدم والعصمة إمنا هي للرسل صلوات اهللا 
ه ومن عداهم وسالمه عليهم الذين هم وسائط بني اهللا عز و جل وبني خلقه يف تبليغ أمره وهنيه ووعده ووعيد

  يصيب وخيطىء وليس حبجة على اخللق 
  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول الشيء فريده عليه : وقد كان سيد احملدثني امللهمني 

من هو دونه فيتبني له اخلطأ فريجع إليه وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة وال يلتفت إليها وال 
  حيكم هبا وال يعمل هبا 

: ء اجلهال يرى أحدهم أدىن شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة وال يلتفت إليهما ويقول وهؤال
حدثين قليب عن ريب وحنن أخذنا عن احلي الذي ال ميوت وأنتم أخذمت عن الوسائط وحنن أخذنا باحلقائق وأنتم اتبعتم 

أن يكون جاهال يعذر جبهله حىت قيل لبعض  الرسوم وأمثال ذلك من الكالم الذي هو كفر وإحلاد وغاية صاحبه
ما يصنع بالسماع من عبدالرزاق من يسمع من امللك : ال تذهب فتسمع احلديث من عبدالرزاق فقال : هؤالء 
  اخلالق 

وهذا غاية اجلهل فإن الذي مسع من امللك اخلالق موسى بن عمران كليم الرمحن وأما هذا وأمثاله فلم حيصل هلم 
ورثة الرسول وهو يدعي أنه يسمع اخلطاب من مرسله فيستغين به عن ظاهر العلم ولعل الذي  السماع من بعض

  خياطبهم هو الشيطان أو نفسه اجلاهلة أو مها جمتمعني ومنفردين 
ومن ظن أنه يستغين عما جاء به الرسول مبا يلقى يف قلبه من اخلواطر واهلواجس فهو من أعظم الناس كفرا وكذلك 

تفي هبذا تارة وهبذا تارة فما يلقي يف القلوب ال عربة به وال التفات إليه إن مل يعرض على ما جاء به إن ظن أنه يك
  الرسول ويشهد له باملوافقة وإال فهو من إلقاء النفس والشيطان 

 أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا: وقد سئل عبداهللا بن مسعود عن مسئلة املفوضة شهرا فقال بعد الشهر 
  وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان واهللا برىء 

هذا ما رأى : ال احمه واكتب : هذا ما أرى اهللا عمر فقال : منه ورسوله وكتب كاتب لعمر رضي اهللا عنه بني يديه 
  عمر 

رد أيها الناس اهتموا الرأى على الدين فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أستطيع أن أ: وقال عمر رضي اهللا عنه أيضا 
  أمر رسول اهللا عليه السالم لرددته 

واهتام الصحابة آلرائهم كثري مشهور وهم أبر األمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان فكانوا أتبع األمة 
  للسنة وأشدهم اهتاما آلرائهم وهؤالء ضد ذلك 

واجس واإلهلامات حىت يقوم عليها وأهل االستقامة منهم سلكوا على اجلادة ومل يلتفتوا إىل شيء من اخلواطر واهل
  شاهدان 

رمبا يقع يف قليب النكتة من نكت القوم أياما فال أقبلها إال بشاهدين عدلني : قال أبو سليمان الداراين : قال اجلنيد 



  من الكتاب والسنة 
كيف : تنظروا لو نظرمت إىل رجل أعطي من الكرامات حىت يتربع يف اهلواء فال تغتروا به حىت : وقال أبو يزيد 

  جتدونه عند األمر والنهي وحفظ احلدود 

  من ترك قراءة القرآن ولزوم اجلماعات وحضور اجلنائز وعيادة املرضى وادعى هبذا الشأن فهو مدع : وقال أيضا 
  من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط : وقال سري السقطى 

  والسنة فمن مل حيفظ الكتاب ويكتب احلديث ويتفقه ال يقتدى به  مذهبنا هذا مقيد باألصول بالكتاب: وقال اجلنيد 
  من ضيع حدود األمر والنهي يف الظاهر حرم مشاهدة القلب يف الباطن : وقال أبو بكر الدقاق 

وقال أبو احلسني النوري من رأيته يدعي مع اهللا حالة خترجه عن حد العلم الشرعي فال تقربه ومن رأيته يدعي حالة 
  د هلا حفظ ظاهره فاهتمه على دينه ال يشه

  أن تلزم قلبك املراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما : أمرنا هذا كله جمموع على فصل واحد : وقال اجلريري 
من مل يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ومل يتهم خواطره فال تعدوه يف ديوان : وقال أبو حفص الكبري الشان 

  الرجال 
  كان الصوفية يسخرون من الشيطان واآلن الشيطان يسخر منهم : قال أبو أمحد الشريازي  وما أحسن ما

كان الشيطان فيما مضى يهب من الناس واليوم الرجل الذي يهب من : ونظري هذا ما قاله بعض أهل العلم 
  الشيطان 

  أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة : فصل ومن كيده 
 وطريقة خمترعة ويفرض عليهم لزوم ذلك حبيث يلزمونه كلزوم الفرائض فال خيرجون عنه ويقدحون وشيخ معني

فيمن خرج عنه ويذمونه ورمبا يلزم أحدهم موضعا معينا للصالة ال يصلي إال فيه وقد هنى رسول اللهصلى اهللا عليه 
  وسلم أن يوطن الرجل املكان للصالة 

ال يصلي إال على سجاده ومل يصل عليه السالم على سجادة قط وال كانت  كما يوطن البعري وكذلك ترى أحدهم
السجادة تفرش بني يديه بل كان يصلي على األرض ورمبا سجد يف الطني وكان يصلي على احلصري فيصلي على ما 

  اتفق بسطه فإن مل يكن مثة شيء صلى على األرض 
روا واقفني مع الرسوم املبتدعة ليسوا مع أهل الفقه وال مع وهؤالء اشتغلوا حبفظ الرسوم عن الشريعة واحلقيقة فصا

أهل احلقائق فصاحب احلقيقة أشد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية وهي من أعظم احلجب بني قلبه وبني اهللا 
فمىت تقيد هبا حبس قلبه عن سريه وكان أخس أحواله الوقوف معها وال وقوف يف السري بل إما تقدم وإما تأخر 

فال وقوف يف الطريق إمنا هو ذهاب وتقدم أو ]  ٣٧: املدثر [ ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر : ا قال تعاىل كم
  رجوع وتأخر 

ومن تأمل هدي رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموسريته وجده مناقضا هلدي هؤالء فإنه كان يلبس القميص تارة 
ويركب البعري وحده ومردفا لغريه ويركب الفرس مسرجا وعريانا والقباء تارة واجلبة تارة واإلزار والرداء تارة 

ويركب احلمار ويأكل ما حضر وجيلس على األرض تارة وعلى احلصري تارة وعلى البساط تارة وميشي وحده تارة 
  ومع أصحابه تارة وهديه عدم التكلف والتقيد بغري ما أمره به ربه فبني هديه وهدي هؤالء بون بعيد 

  الوسواس الذي : ده الذي بلغ به من اجلهال ما بلغ فصل ومن كي



كادهم به يف أمر الطهارة والصالة عند عقد النية حىت ألقاهم يف اآلصار واألغالل وأخرجهم عن اتباع سنة رسول 
اللهصلى اهللا عليه وسلم وخيل إىل أحدهم أن ما جاءت به السنة ال يكفي حىت يضم إليه غريه فجمع هلم بني هذا 

  الفاسد والتعب احلاضر وبطالن األجر أو تنقيصه الظن 

فأهله قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره ورغبوا عن : وال ريب أن الشيطان هو الداعي إىل الوسواس 
اتباع سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموطريقته حىت إن أحدهم لريى أنه إذا توضأ وضوء رسول اللهصلى اهللا 

أو اغتسل كاغتساله مل يطهر ومل يرتفع حدثه ولوال العذر باجلهل لكان هذا مشاقة للرسول فقد كان عليه وسلم 
رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميتوضأ باملدع وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي ويغتسل بالصاع وهو حنو رطل 

نه توضأ مرة مرة ومل يزد على وثلث واملوسوس يرى أن ذلك القدر ال يكفيه لغسل يديه وصح عنه عليه السالم أ
من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم فاملوسوس مسيء متعد ظامل بشهادة رسول اللهصلى اهللا : ثالث بل أخرب أن 

  عليه وسلم فكيف يتقرب إىل اهللا مبا هو مسىء به متعد فيه حلدوده 
أثر العجني ولو رأى املوسوس من يفعل وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي اهللا عنها من قصعة بينهما فيها 

ما يكفي هذا القدر لغسل اثنني كيف والعجني حيلله املاء فيغريه هذا والرشاش : هذا ألنكر عليه غاية اإلنكار وقال 
ينزل يف املاء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فال تصح به الطهارة وكانصلى اهللا عليه وسلميفعل ذلك مع 

  ميمونة وأم سلمة وهذا كله يف الصحيح  غري عائشة مثل
كان الرجال والنساء على عهد رسول اللهصلى اهللا : وثبت أيضا يف الصحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه قال 

عليه وسلميتوضئون من إناء واحد واآلنية اليت كان عليه السالم وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها مل تكن 
 كانت هلا مادة متدها كأنبوب احلمام وحنوه ومل يكونوا يراعون فيضاهنا حىت جيري املاء من حافاهتا من كبار اآلنية وال

  كما يراعيه جهال الناس ممن بلى بالوسواس يف جرن احلمام 
فهدي رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمالذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز االغتسال من احلياض واآلنية 

  صة غري فائضة ومن انتظر احلوض حىت وإن كانت ناق

  يفيض مث استعمله وحده ومل ميكن أحدا أن يشاركه يف استعماله فهو مبتدع خمالف للشريعة 
ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا يف الدين ما مل يأذن به اهللا ويعبدوا اهللا : قال شيخنا 

  بالبدع ال باالتباع 
ن الصحيحة على أن النبيصلى اهللا عليه وسلموأصحابه مل يكونوا يكثرون صب املاء ومضى على ودلت هذه السن

  هذا التابعون هلم بإحسان 
  إين الستنجي من كوز احلب وأتوضأ وأفضل منه ألهلي : قال سعيد بن املسيب 

  من فقه الرجل قلة ولوعه باملاء : وقال اإلمام أمحد 
   بالعسكر فسترته من الناس لئال يقولوا إنه الحيسن الوضوء لقلة صبه املاء وضأت أبا عبداهللا: وقال املروزى 

  وكان أمحد يتوضأ فال يكاد يبل الثرى 
أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه مث متضض واستنشق وكذلك كان يف : وثبت عنهصلى اهللا عليه وسلمفي الصحيح 

س ال جيوز ذلك ولعله أن حيكم بنجاسة املاء ويسلبه طهوريته غسله يدخل يده يف اإلناء ويتناول املاء منه واملوسو
  بذلك 



وباجلملة فال تطاوعه نفسه التباع رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وأن يأيت مبثل ما أتى به أبدا وكيف يطاوع 
ديهما املوسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من مخسة أرطال بالدمشقي يغمسان أي

  فيه ويفرغان عليهما فاملسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز إذا ذكر اهللا وحده 
إمنا محلنا على ذلك االحتياط لديننا والعمل بقوهلصلى اهللا عليه وسلم دع ما يريبك إىل : قال أصحاب الوسواس 

  لصدر وقوله اإلمث ما حاك يف ا: من اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه : ماال يريبك وقوله 

اإلمث حور القلوب وقد وجد النيب صلى اهللا عليه و سلم مترة فقال لوال أين أخشى أن تكون : وقال بعض السلف 
  من الصدقة ألكلتها أفال يرى أنه ترك أكلها احتياطا 

  بأهنا ثالث احتياطا للفروج : هل هي واحدة أم ثالث : وقد أفىت مالك رمحه اهللا فيمن طلق امرأته وشك 
أنه حانث ألنه : أن يف هذه اللوزة حبتني وهو ال يعلم ذلك فبان األمر كما حلف عليه : من حلف بالطالق  وأفىت

  حلف على ما ال يعلم 
  يطلق عليه مجيع نسائه احتياطا وقطعا للشك : وقال فيمن طلق واحدة من نسائه مث أنسيها 

ما حيلف به عادة فيلزمه الطالق والعتاق والصدقة إنه يلزمه مجيع : وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمني مث نسيها 
بثلث املال وكفارة الظهار وكفارة اليمني باهللا تعاىل واحلج ماشيا ويقع الطالق يف مجيع نسائه ويعتق عليه مجيع عبيده 

أنه على حنث حىت يفعله فيحال : وإمائه وهذا أحد القولني عندهم ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف ليفعلن كذا 
  بينه وبني امرأته 

  أهنا تطلق يف احلال وهذا كله احتياط : إذا جاء رأس احلول فأنت طالق ثالثا : أنه إذا قال : ومذهبه أيضا 
إذا كان معه ثياب طاهرة : من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله وقالوا : وقال الفقهاء 

  ثوب بعدد النجس وزاد صالة لتيقن براءة ذمته  وتنجس منها ثياب وشك فيها صلى يف ثوب بعد
إذا اشتبهت األواين الطاهرة بالنجسة أراق اجلميع وتيمم وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فال يدرى يف أي : وقالوا 

  جهة فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض األئمة لتربأ ذمته بيقني 
يصلي مخس صلوات وقد أمر النيب عليه الصالة و السالم  من ترك صالة من يوم مث نسيها وجب عليه أن: وقالوا 

  أن يبين على اليقني : من شك يف صالته 

  وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغريه كما إذا وقع يف املاء 
  وحرم أكله إذا خالط كلبه كلبا آخر للشك يف تسمية صاحبه عليه 

  وهذا باب يطول تتبعه 
  باليقني غري مستنكر يف الشرع وإن مسيتموه وسواسا  فاالحتياط واألخذ

  وقد كان عبداهللا بن عمر يغسل داخل عينيه يف الطهارة حىت عمي 
  وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع يف العضد وإذا غسل رجليه أشرع يف الساقني 

شكوك فيه للمتيقن املعلوم وجتنبنا فنحن إذا احتطنا ألنفسنا وأخذنا باليقني وتركنا ما يريب إىل ما ال يريب وتركنا امل
حمل االشتباه مل نكن بذلك عن الشريعة خارجني واليف البدعة واجلني وهل هذا إال خري من التسهيل واالسترسال 
حىت ال يبايل العبد بدينه وال حيتاط له بل يسهل األشياء وميشي حاهلا وال يبايل كيف توضأ وال بأي ماء توضأ وال 

 يبايل ما أصاب ذيله وثوبه وال يسأل عما عهد بل يتغافل وحيسن ظنه فهو مهمل لدينه ال يبايل بأي مكان صلى وال



ما شك فيه وحيمل األمور على الطهارة ورمبا كانت أفحش النجاسة ويدخل بالشك وخيرج بالشك فأين هذا ممن 
ور فإمنا قصده بالزيادة تكميل استقصى يف فعل ما أمر به واجتهد فيه حىت ال خيل بشيء منه وإن زاد على املأم

  املأمور وأن ال ينقص منه شيئا 
  ومجاع ما ينكرونه علينا احتياط يف فعل مأمور أو احتياط يف اجتناب حمظور : قالوا 

وذلك خري وأحسن عاقبة من التهاون هبذين فإنه يفضي غالبا إىل النقص من الواجب والدخول يف احملرم وإذا وازنا 
ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسا وإمنا بني هذه املفسدة 

  نسميه احتياطا واستظهارا فلستم بأسعد منا بالسنة وحنن حوهلا ندندن وتكميلها نريد 
واليوم  لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا: قال اهللا تعاىل : وقال أهل االقتصاد واالتباع 

: وقال تعاىل ]  ٢١: النساء [ قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا : وقال تعاىل ]  ٢١: األحزاب [ اآلخر 
وأن هذا صراطي مستقيما فا تبعوه وال تتبعوا السبلى : وقال تعاىل ]  ١٥٨: األعراف [ واتبعوه لعلكم هتتدون 

  ]  ١٥٣: األنعام [ تتقون فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 

وهذا الصراط املستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم 
وأصحابه وهو قصد السبيل وما خرج عنه فهو من السبل اجلائرة وإن قاله من قاله لكن اجلور قد يكون جورا 

وبني ذلك مراتب ال حيصيها إال اهللا وهذا كالطريق احلسي فإن السالك قد عظيما عن الصراط وقد يكون يسريا 
يعدل عنه وجيور جورا فاحشا وقد جيور دون ذلك فامليزان الذي يعرف به االستقامة على الطريق واجلور عنه هو ما 

املستحق للعقوبة  كان رسول اهللا وأصحابه عليه واجلائر عنه إما مفرط ظامل أو جمتهد متأول أو مقلد جاهل فمنهم
ومنهم املغفور له ومنهم املأجور أجرا واحدا حبسب نياهتم ومقاصدهم واجتهادهم يف طاعة اهللا تعاىل ورسوله أو 

  تفريطهم 
وحنن نسوق من هدي رسول اهللا وهدي أصحابه ما يبني أي الفريقني أوىل باتباعه مث جنيب عما احتجوا به بعون اهللا 

  وتوفيقه 
كر النهي عن الغلو وتعدي احلدود واإلسراف وأن االقتصاد واالعتصام بالسنة عليهما مدار ونقدم قبل ذلك ذ

  الدين 
[ وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني : وقال تعاىل ]  ٧٧: املائده [ يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم : قال اهللا تعاىل 

وال تعتدوا إن اهللا ال : وقال تعاىل ]  ٢٢٩: البقره [ تلك حدود اهللا فال تعتدوها : وقال تعاىل ]  ١٤١: األنعام 
  ]  ٥٥: األعراف [ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين : وقال تعاىل ]  ١٩٠: البقره [ حيب املعتدين 

 القط يل حصى: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته 
أيها الناس : أمثال هؤالء فارموا مث قال : فلقطت له سبع حصيات من حصى اخلذف فجعل ينفضهن يف كفه ويقول 

إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك الذين من قبلكم الغلو يف الدين رواه اإلمام أمحد والنسائي وقال أنس رضي اهللا 
أنفسكم فيشدد اهللا عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم  قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمال تشددوا على: عنه 

  رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم : فشدد اهللا عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديارات 

فنهى النبيصلى اهللا عليه وسلمعن التشديد يف الدين وذلك بالزيادة على املشروع وأخرب أن تشديد العبد على نفسه 
  د اهللا عليه إما بالقدر وإما بالشرع هو السبب لتشدي



كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به وبالقدر كفعل أهل الوسواس فإهنم شددوا : فالتشديد بالشرع 
  على أنفسهم فشدد عليهم القدر حىت استحكم ذلك وصار صفة الزمة هلم 

وأن جياوزوا فعل النبيصلى اهللا عليه وسلم وقال ابن وكره أهل العلم اإلسراف فيه يعين الوضوء : قال البخاري 
  اإلنقاء : إسباغ الوضوء : عمر رضي اهللا عنهما 

عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد : فالفقه كل الفقه االقتصاد يف الدين واالعتصام بالسنة قال أيب بن كعب 
 تعاىل إال حتاتت عنه خطاياه كما يتحات عن على السبيل والسنة ذكر اهللا عز و جل فاقشعر جلده من خشية اهللا

الشجرة اليابسة ورقها وإن اقتصادا يف سبيل وسنة خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنة فاحرصوا إذا كانت 
  أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج األنبياء وسنتهم 

  : قال الشيخ أبو حممد املقدسي يف كتابه ذم الوسواس 
نا بنعمته وشرفنا مبحمدصلى اهللا عليه وسلموبرسالته ووفقنا لالقتداء به والتمسك بسنته ومن احلمد هللا الذي هدا

قل إن كنتم : علينا باتباعه الذي جعله علما على حمبته ومغفرته وسببا لكتابة رمحته وحصول هدايته فقال سبحانه 
ورمحيت وسعت كل شيء : وقال تعاىل  ] ٣١: آل عمران [ حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم 

: األعراف [ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النىب األمي 
 ١٥٨: األعراف [ فآمنوا باهللا ورسوله النبياألمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون : مث قال ]  ١٥٦

فإن اهللا سبحانه جعل الشيطان عدوا لإلنسان يقعد له الصراط املستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل كما : أما بعد ] 
ألقعدن هلم صراطك املستقيم مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن : أخرب اهللا تعاىل عنه أنه قال 

 عز و جل من متابعته وأمرنا مبعاداته وخمالفته وحذرنا اهللا]  ١٧: األعراف [ مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين 
  فقال 

يا بين آدم آليفتننكم الشيطان كما أخرج : وقال ]  ٦: فاطر [ إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا : سبحانه 
ا اهللا وأخربنا مبا صنع بأبوينا حتذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر يف متابعته وأمرن]  ٢٧: األعراف [ أبويكم من اجلنة 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال : سبحانه وتعاىل باتباع صراطه املستقيم وهنانا عن اتباع السبل فقال سبحانه 
هو الذي كان عليه رسول : وسبيل اهللا وصراطه املستقيم ]  ١٥٣: األنعام [ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني على : بدليل قوله عز و جل  اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم وصحابته
إنك لتهدي إىل صراط : وقال ]  ٦٧: الشورى [ وإنك لعلى هدى مستقيم : وقال ]  ٣: يس [ صراط مستقيم 

هللا فمن اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله وفعله فهو على صراط اهللا املستقيم وهو ممن حيبه ا  مستقيم
ويغفر له ذنوبه ومن خالفه يف قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غري داخل فيمن وعد اهللا باجلنة واملغفرة 

  واإلحسان 

  فصل مث إن طائفة املوسوسني قد حتقق منهم طاعة الشيطان حىت اتصفوا

سلم وصحابته حىت إن أحدهم لريى بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أنه إذا توضأوضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو صلى كصالته فوضوؤه باطل وصالته غري صحيحة ويرى 
أنه إذا فعل مثل فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مواكلة الصبيان وأكل طعام عامة املسلمني أنه قد صار 



  كما لو ولغ فيهما أو بال عليهما هر  جنسا جيب عليه تسبيع يده وفمه
مث إنه بلغ من استيالء إبليس عليهم أهنم أجابوه إىل ما يشبه اجلنون ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون 

حقائق املوجودات واألمور احملسوسات وعلم اإلنسان حبال نفسه من األمور الضروريات اليقينيات وهؤالء يغسل 
  هده ببصره ويكرب ويقرأ بلسانه حبيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه بل يعلمه غريه منه ويتيقنه أحدهم عضوه غسال يشا

مث يشك هل فعل ذلك أم ال وكذلك يشككه الشيطان يف نيته وقصده اليت يعملها من نفسه يقينا بل يعلمها غريه 
ا مكابرة منه لعيانه وجحدا ليقني نفسه منه بقرائن أحواله ومع هذا يقبل قول إبليس يف أنه ما نوى الصالة وال أراده

حىت تراه متلددا متحريا كأنه يعاجل شيئا جيتذبه أو جيد شيئا يف باطنه يستخرجه كل ذلك مبالغة يف طاعة إبليس 
  وقبول وسوسته ومن انتهت طاعته إلبليس إىل هذا احلد فقد بلغ النهاية يف طاعته 

اإلضرار جبسده تارة بالغوص يف املاء البارد وتارة بكثرة استعماله وإطالة مث إنه يقبل قوله يف تعذيب نفسه ويطيعه يف 
العرك ورمبا فتح عينيه يف املاء البارد وغسل داخلهما حىت يضر ببصره ورمبا أفضى إىل كشف عورته للناس ورمبا 

  صار إىل حال يسخر منه الصبيان ويستهزيء به من يراه 
الوفاء بن عقيل أن رجال قال له أنغمس يف املاء مرارا كثرية وأشك هل  قلت ذكر أبو الفرج بن اجلوزي عن أيب

صح يل الغسل أم ال فما ترى يف ذلك فقال له الشيخ اذهب فقد سقطت عنك الصالة قال وكيف قال ألن النيب 
ومن ينغمس صلى اهللا عليه و سلم قال رفع القلم عن ثالثة اجملنون حىت يفيق والنائم حىت يستيقظ والصيب حىت يبلغ 

  يف املاء مرارا ويشك هل أصابه املاء أم ال فهو جمنون 
قال ورمبا شغله بوسواسه حىت تفوته اجلماعة ورمبا فاته الوقت ويشغله بوسوسته يف النية حىت تفوته التكبرية األوىل 

  ورمبا فوت عليه ركعة أو أكثر ومنهم من حيلف أنه ال يزيد على هذا مث يكذب 
أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على املأمومني مشقة قلت وحكى يل من 

كبرية فعرض له أن حلف بالطالق أنه ال يزيد على تلك املرة فلم يدعه إبليس حىت زاد ففرق بينه وبني امرأته 
  فأصابه لذلك غم شديد وأقاما متفرقني 

خر وجاءه منها ولد مث إنه حنث يف ميني حلفها ففرق بينهما وردت إىل دهرا طويال حىت تزوجت تلك املرأة برجل آ
  األول بعد أن كاد يتلف ملفارقتها 

وبلغين عن آخر أنه كان شديد التنطع يف التلفظ بالنية والتقعر يف ذلك فاشتد به التنطع والتقعر يوما إىل أن قال 
م الدال وقال أذاء هللا فقطع الصالة رجل إىل جانبه أصلى أصلى مرارا صالة كذا وكذا وأراد أن يقول أداء فأعج

  فقال ولرسوله ومالئكته ومجاعة املصلني 
  قال ومنهم من يتوسوس يف إخراج احلرف حىت يكرره مرارا 

قال فرأيت منهم من يقول اهللا أكككرب قال وقال يل إنسان منهم قد عجزت عن قول السالم عليكم فقلت له قل 
  د استرحت مثل ما قد قلت اآلن وق

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذهبم يف الدنيا قبل اآلخرة وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم يف مجلة أهل التنطع 
  والغلو وهم حيسنون صنعا 

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن احلق يف اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله وفعله 
ته عزمية من ال يشك أنه على الصراط املستقيم وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته وليعزم على سلوك طريق



ويوقن أنه عدو له ال يدعوه إىل خري إمنا يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعري وليترك التعريج على كل ما 
صلى اهللا عليه و سلم كان  خالف طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كائنا ما كان فإنه ال يشك أن رسول اهللا

على الصراط املستقيم ومن شك يف هذا فليس مبسلم ومن علمه فإىل أين العدول عن سنته وأي شيء يبتغي العبد 
غري طريقته ويقول لنفسه ألست تعلمني أن طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي الصراط املستقيم فإذا قالت 

ا فستقول ال فقل هلا فماذا بعد احلق إال الضالل وهل بعد طريق اجلنة إال طريق له بلى قال هلا فهل كان يفعل هذ
  النار وهل بعد سبيل اهللا وسبيل رسوله إال سبيل الشيطان فإن اتبعت 

سبيله كنت قرينه وستقولني يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين ولينظر أحوال السلف يف متابعتهم 
عليه و سلم فليقتد هبم وليختر طريقهم فقد روينا عن بعضهم أنه قال لقد تقدمين قوم لو مل  لرسول اهللا صلى اهللا

  جياوزوا بالوضوء الظفر ما جتاوزته 
  قلت هو إبراهيم النخعي 

وقال زين العابدين يوما البنه يا بين اختذ يل ثوبا ألبسه عند قضاء احلاجة فإين رأيت الذباب يسقط على الشيء مث 
  الثوب مث انتبه فقال ما كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه إال ثوب واحد فتركه يقع على 

وكان عمر رضي اهللا تعاىل عنه يهم باألمر ويعزم عليه فإذا قيل له مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتهى 
بغ ببول العجائز فقال له أيب مالك أن حىت إنه قال لقد مهمت أن أهنى عن لبس هذه الثياب فإنه قد بلغين أهنا تص

تنهى فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد لبسها ولبست يف زمانه ولو علم اهللا أن لبسها حرام لبينه لرسوله 
  صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر صدقت 

وله وصحابته وهم مث ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس ولو كانت الوسوسة فضيلة ملا ادخرها اهللا عن رس
خري اخللق وأفضلهم ولو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املوسوسني ملقتهم ولو أدركهم عمر رضي اهللا تعاىل 
عنه لضرهبم وأدهبم ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم وها أنا أذكر ما جاء يف خالف مذهبهم على ما يسره اهللا تعاىل 

  مفصال 

  طهارة والصالةالفصل األول يف النية يف ال

النية هي القصد والعزم على فعل الشيء وحملها القلب ال تعلق هلا باللسان أصال ولذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم وال عن أصحابه يف النية لفظ حبال وال مسعنا 

معتركا ألهل عنهم ذكر ذلك وهذه العبارات اليت أحدثت عند افتتاح الطهارة والصالة قد جعلها الشيطان 
الوسواس حيسبهم عندها ويعذهبم فيها ويوقعهم يف طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها وجيهد نفسه يف التلفظ هبا 
وليست من الصالة يف شيء وإمنا النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه ال يتصور انفكاك ذلك عن 

ها ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء ومن قام ليصلي فقد نوى النية فإنه حقيقتها فال ميكن عدمها يف حال وجود
الصالة وال يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات وال غريها بغري نية فالنية أمر الزم ألفعال اإلنسان املقصودة ال 

جل الصالة  حيتاج إىل تعب وال حتصيل ولو أراد إخالء أفعاله اإلختيارية عن نية لعجز عن ذلك ولو كلفه اهللا عز و
والوضوء بغري نية لكلفه ما ال يطيق وال يدخل حتت وسعه وما كان هكذا فما وجه التعب يف حتصيله وإن شك يف 

حصول نيته فهو نوع جنون فإن علم اإلنسان حبال نفسه أمر يقيين فكيف يشك فيه عاقل من نفسه ومن قام ليصلي 



داع إىل شغل يف تلك احلال لقال إين مشتغل أريد صالة صالة الظهر خلف اإلمام فكيف يشك يف ذلك ولو دعاه 
الظهر ولو قال له قائل يف وقت خروجه إىل الصالة أين متضي لقال أريد صالة الظهر مع اإلمام فكيف يشك عاقل 

  يف هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا 
السا يف الصف يف وقت الصالة بل أعجب من هذا كله أن غريه يعلم بنيته بقرائن األحوال فإنه إذا رأى إنسانا ج

عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصالة وإذا رآه قد قام عند إقامتها وهنوض الناس إليها علم أنه إمنا قام ليصلي 
  فإن تقدم بني يدي املأمومني علم أنه يريد إمامتهم فإن رآه يف الصف علم أنه يريد اإلئتمام 

مبا ظهر من قرائن األحوال فكيف جيهلها من نفسه مع اطالعه هو على باطنه  قال فإذا كان غريه يعلم نيته الباطنة
فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له يف جحد العيان وإنكار احلقائق املعلومة يقينا وخمالفة للشرع ورغبة عن 

  السنة وعن طريق الصحابة 
  دها ألن من شرط إجياد مث إن النية احلاصلة ال ميكن حتصيلها واملوجودة ال ميكن إجيا

  الشيء كونه معدوما فإن إجياد املوجود حمال وإذا كان كذلك فما حيصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام 
قال ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حىت يركع اإلمام فإذا خشي فوات الركوع كرب سريعا وأدركه فمن مل 

  يف حيصلها يف الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة حيصل النية يف الوقوف الطويل حال فراغ باله ك
مث ما يطلبه إما أن يكون سهال أو عسريا فإن كان سهال فكيف يعسره وإن كان عسريا فكيف تيسر عند ركوع 

اإلمام سواء وكيف خفى ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم وصحابته من أوهلم إىل آخرهم والتابعني ومن 
ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان أفيظن جبهله أن الشيطان ناصح له أما علم أنه ال يدعو بعدهم وكيف مل 

إىل هدى وال يهدي إىل خري وكيف يقول يف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسائر املسلمني الذين مل يفعلوا 
  اه إىل خمالفتهم والرغبة عن طريقهم فعل هذا املوسوس أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي التامة الفاضلة فما دع

فإن قال هذا مرض بليت به قلنا نعم سببه قبولك من الشيطان ومل يعذر اهللا تعاىل أحدا بذلك أال ترى أن آدم 
وحواء ملا وسوس هلما الشيطان فقبال منه أخرجا من اجلنة ونودي عليهما مبا مسعت ومها أقرب إىل العذر ألهنما مل 

يعتربان به وأنت قد مسعت وحذرك اهللا تعاىل من فتنته وبني لك عداوته وأوضح لك الطريق فمالك يتقدم قبلهما من 
  عذر وال حجة يف ترك السنة والقبول من الشيطان 

قلت قال شيخنا ومن هؤالء من يأيت بعشر بدع مل يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من أصحابه 
من الشيطان الرجيم نويت أصلي صالة الظهر فريضة الوقت أداء هللا تعاىل إماما أو  واحدة منها فيقول أعوذ باهللا

مأموما أربع ركعات مستقبل القبلة مث يزعج أعضاءه وحيين جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبري كأنه يكرب 
و سلم أو أحد من على العدو ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السالم يفتش هل فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  أصحابه شيئا من ذلك ملا ظفر به إال أن جياهر بالكذب البحت فلو كان 

يف هذا خري لسبقونا ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه وإن كان الذي كانوا عليه هو اهلدى واحلق 
  فماذا بعد احلق إال الضالل 

عض الكلمة كقوله يف التحيات ات ات التحي التحي ويف قال ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصالة مثل تكرير ب
السالم أس أس وقوله يف التكبري أكككرب وحنو ذلك فهذا الظاهر بطالن الصالة به ورمبا كان إماما فأفسد صالة 

املأمومني وصارت الصالة اليت هي أكرب الطاعات أعظم إبعاد له عن اهللا من الكبائر وما مل تبطل به الصالة من ذلك 



فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهديه وما كان عليه أصحابه ورمبا 
رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس وخمالفة السنة 

مبا ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له  وارتكاب شر األمور وحمدثاهتا وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت واإلشتغال
وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير اجلاهل باإلقتداء به فإنه يقول لوال أن ذلك فضل ملا اختاره لنفسه وأساء 

الظن مبا جاءت به السنة وأنه ال يكفي وحده وانفعال النفس وضعفها للشيطان حىت يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه 
در عقوبة له وإقامته على اجلهل ورضاه باخلبل يف العقل كما قال أبو حامد الغزايل وغريه للتشديد عليه بالق

  الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل يف العقل وكالمها من أعظم النقائص والعيوب 
  فهذه حنو مخسة عشر مفسدة يف الوسواس ومفاسده أضعاف ذلك بكثري 

ان بن أيب العاص قال قلت يا رسول اهللا إن الشيطان قد حال بيين وبني وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث عثم
صاليت يلبسها علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه 

  واتفل عن يسارك ثالثا ففعلت ذلك فأذهبه اهللا تعاىل عين 
  نعوذ باهللا عز و جل منه فأهل الوسواس قرة عني خنزب وأصحابه 

  فصل ومن ذلك اإلسراف يف ماء الوضوء والغسل وقد روى أمحد يف

مسنده من حديث عبداهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ال تسرف فقال 
  يا رسول اهللا أو يف املاء إسراف قال نعم وإن كنت على هنر جار 

من حديث أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الوهلان  ويف جامع الترمذي
  فاتقوا وسواس املاء 

ويف املسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم سلم يسأله عن الوضوء فأراه ثالثا ثالثا وقال هذا الوض

ويف كتاب الشايف أليب بكر عبدالعزيز من حديث أم سعد قالت قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم جيزىء من 
الوضوء مد والغسل صاع وسيأيت قوم يستقلون ذلك فأولئك خالف أهل سنيت واآلخذ بسنيت يف حظرية القدس 

جيزىء من الوضوء املد : ثرم من حديث سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبداهللا قال متنزه أهل اجلنة ويف سنن األ
قد كفى من هو خري : ما يكفيين فغضب جابر حىت تربد وجهه مث قال : ومن الغسل من اجلنابة الصاع فقال رجل 

للهصلى اهللا عليه قال رسول ا: منك وأكثر شعرا وقد رواه اإلمام أمحد يف مسنده مرفوعا ولفظه عن جابر قال 
أهنا كانت : وسلم جيزىء من الغسل الصاع ومن الوضوء املد ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها 

تغتسل هي والنبيصلى اهللا عليه وسلممن إناء واحد يسع ثالثة أمداد أو قريبا من ذلك ويف سنن النسائي عن عبيد 
  لقد رأيتين أغتسل : أن عائشة رضي اهللا عنها قالت : بن عمري 

أنا ورسول اهللا من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه مجيعا فأفيض بيدي على رأسي ثالث مرات 
  وما أنقض يل شعرا 

ويف سنن أيب داود والنسائي عن عباد بن متيم عن أم عمارة بنت كعب أن النبيصلى اهللا عليه وسلم توضأ فأيت مباء 
إن يل ركوة أو قدحا ما يسع إال : مسعت سعيد بن املسيب يقول : املد وقال عبدالرمحن بن عطاء  يف إناء قدر ثلثي



: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال : نصف املد أو حنوه أبول مث أتوضأ منه وأفضل منه فضال قال عبدالرمحن 
وهكذا مسعنا : عمار بن ياسر فقال  ذلك أليب عبيدة بن حممد بن: فذكرت : وأنا يكفيين مثل ذلك قال عبدالرمحن 

  من أصحاب رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم رواه األثرم يف سننه 
  كانوا أشد استيفاء للماء منكم وكانوا يرون أن ربع املد جيزىء من الوضوء : وقال إبراهيم النخعي 

  وهذا مبالغة عظيمة فإن ربع املد ال يبلغ أوقية ونصفا بالدمشقي 
كان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمدادا : عن أنس قال  ويف الصحيحني

  كان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميغسله الصاع من اجلنابة ويوضئه املد : ويف صحيح مسلم عن سفينة قال 
  وتوضأ القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق بقدر نصف املد أو أزيد بقليل 

  إين ألتوضأ من كوز احلب مرتني : إبراهيم النخعي وقال 
  الفقه يف دين اهللا إسباغ الوضوء وقلة إهراق املاء : وقال حممد بن عجالن 

  من قلة فقه الرجل ولعه باملاء : كان يقال : وقال اإلمام أمحد 
  ذا فتركته يا أبا احلسن أترضى أن تكون ك: كنت أتوضأ مباء كثري فقال يل أمحد : وقال امليموين 

إن للوضوء شيطانا : يا بين يقال : إين ألكثر الوضوء فنهاين عن ذلك وقال : قلت أليب : وقال عبداهللا بن أمحد 
  أقلل من هذا املاء يا بين : يقال له الوهلان قال يل ذلك غري مرة ينهاين عن كثرة صب املاء وقال يل 

  ال واهللا إال رجل مبتلى : يف الوضوء فقال  نزيد على ثالث: قلت ألمحد : وقال إسحاق بن منصور 
كنت مبتلى بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ فسمعت هاتفا يقول : وقال أسود بن سامل الرجل الصاحل شيخ اإلمام أمحد 

  الوضوء ثالث ما كان أكثر مل يرفع فالتفت فلم أر أحدا : يا أسود حيىي عن سعيد : 
: مسعت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميقول : اهللا بن مغفل قال وقد روى أبو داود يف سننه من حديث عبد

  سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء 
وعلمت أن اهللا حيب عبادته أنتج ]  ١٩٠: البقره [ إن اهللا ال حيب املعتدين : فإذا قرنت هذا احلديث بقوله تعاىل 

اهللا تعاىل وإن أسقطت الفرض عنه فال تفتح أبواب اجلنة الثمانية  لك من هذا أن وضوء املوسوس ليس بعبادة يقبلها
  لوضوئه يدخل من أيها شاء 

أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته إذا كان املاء مملوكا لغريه كماء احلمام فيخرج منه وهو : ومن مفاسد الوسواس 
ك بشيء كثري جدا يتضرر به يف الربزخ ويوم مرهتن الذمة مبا زاد على حاجته ويتطاول عليه الدين حىت يرهتن من ذل

  القيامة 

  فصل ومن ذلك الوسواس يف انتقاض الطهارة ال يلتفت إليه ويف صحيح

مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا 
  سجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا أخرج منه شيء أم ال فال خيرج من امل: فأشكل عليه 

شكي إىل رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء : ويف الصحيحني عن عبداهللا بن زيد قال 
  ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا : يف الصالة قال 

إن الشيطان يأيت أحدكم : وسلمقال  ويف املسند وسنن أيب داود عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اللهصلى اهللا عليه



وهو يف الصالة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فريى أنه قد أحدث فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا ولفظ 
كذبت إال ما وجد رحيا بأنفه أو مسع : إنك قد أحدثت فليقل له : إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له : أيب داود 

  صوتا بأذنه 
لصالة و السالم بتكذيب الشيطان فيما حيتمل صدقه فيه فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله فأمر عليه ا
  مل تفعل كذا وقد فعله : للموسوس 

ويستحب لإلنسان أن ينضح فرجه وسراويله باملاء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة فمىت : قال الشيخ أبو حممد 
ته ملا روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن احلكم الثقفي أو احلكم بن هذا من املاء الذي نضح: وجد بلال قال 

رأيت رسول اللهصلى اهللا عليه : كان النبيصلى اهللا عليه وسلمإذا بال توضأ وينتضح ويف رواية : سفيان قال 
نه جيد وسلمبال مث نضح فرجه وكان ابن عمر ينضح فرجه حىت يبل سراويله وشكا إىل اإلمام أمحد بعض أصحابه أ

  وال جتعل ذلك من مهتك واله عنه : البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال قال 
  أتستدره ال أب لك أله عنه : اله عنه فأعاد عليه املسألة فقال : وسئل احلسن أو غريه عن مثل هذا فقال 

  فصل ومن هذا ما يفعله كثري من املوسوسني بعد البول وهو عشرة أشياء

  والنتر والنحنحة واملشي والقفز واحلبل والتفقد والوجور واحلشو والعصابة والدرجة  السلت: 

أما السلت فيسلته من أصله إىل رأسه على أنه قد روي يف ذلك حديث غريب ال يثبت ففي املسند وسنن ابن ماجه 
  يمسح ذكره ثالث مرات قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إذا بال أحدكم فل: عن عيسى بن داود عن أبيه قال 

  إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع رواه سعيد عنه : وقال جابر بن زيد 
  وألنه بالسلت والنتر يستخرج ما خيشى عوده بعد االستنجاء : قالوا 
وإن احتاج إىل مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن والنحنحة ليستخرج الفضلة وكذلك القفز يرتفع عن : قالوا 

يئا مث جيلس بسرعة واحلبل يتخذ بعضهم حبال يتعلق به حىت يكاد يرتفع مث ينخرط منه حىت يقعد والتفقد األرض ش
ميسك الذكر مث ينظر يف املخرج هل بقى فيه شيء أم ال والوجور ميسكه مث يفتح الثقب ويصب فيه املاء واحلشو 

يعصبه خبرقة والدرجة يصعد يف سلم قليال مث يكون معه ميل وقطن حيشوه به كما حيشو الدمل بعد فتحها والعصابة 
  ينزل بسرعة واملشي ميشي خطوات مث يعيد االستجمار 

والبول : مل يصح احلديث قال : وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته يف السلت والنتر فلم يره وقال : قال شيخنا 
  كاللنب يف الضرع إن تركته قر وإن حلبته در 

  منه مبا عويف منه من هلا عنه ومن اعتاد ذلك ابتلي : قال 
ولو كان هذا سنة لكان أوىل الناس به رسول اهللا عليه الصالة و السالم وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان : قال 

أجل فأين علمنا نبيناصلى اهللا عليه وسلمذلك أو شيئا منه بلى : لقد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلرأة فقال : 
  وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة علم املستحاضة أن تتلجم 

  فصل ومن ذلك أشياء سهل فيها املبعوث باحلنيفية السمحة فشدد فيها

  هؤالء فمن ذلك املشي حافيا يف الطرقات مث يصلي وال يغسل رجليه فقد روى أبو داود يف 



إن لنا طريقا إىل املسجد منتنة فكيف نفعل إذا يا رسول اهللا : قلت : عن امرأة من بين عبد األشهل قالت : سننه 
كنا ال : فهذه هبذه وقال عبداهللا بن مسعود : بلى قال : أو ليس بعدها طريق أطيب منها قالت قلت : تطهرنا قال 

  نتوضأ من موطىء 
  أنه خاض يف طني املطر مث دخل املسجد فصلى ومل يغسل رجليه : وعن علي رضي اهللا عنه 

إن كانت يابسة فليس بشيء وإن كانت رطبة غسل : رضي اهللا عنهما عن الرجل يطأ العذرة قال وسئل ابن عباس 
  ما أصابه 

أقبلت مع عبداهللا بن عمر عامدين إىل املسجد فلما انتهينا عدلت إىل املطهرة ألغسل قدمي من شيء : وقال حفص 
النظيف فيكون : بعده املوطىء الطيب أو قال ال تفعل فإنك تطأ املوطىء الرديء مث تطأ : أصاهبما فقال عبداهللا 

  ذلك طهورا فدخلنا املسجد مجيعا فصلينا 
كان ابن عمر ميشي مبىن يف الفروث والدماء اليابسة حافيا مث يدخل املسجد فيصلي فيه وال : وقال أبو الشعثاء 

  يغسل قدميه 
ما : عذرات يابسة فجعل يتخطاها ويقول  كنت أمشي مع أيب جملر إىل اجلمعة ويف الطريق: وقال عمران بن حدير 

  هذه إال سودات مث جاء حافيا إىل املسجد فصلى ومل يغسل قدميه 
  : مالكم ألستم متوضئني قلنا : أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال : وقال عاصم األحوال 

فكيف بأشد : ال فقال : م قلنا هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلك: بلى ولكن هذه األقذار اليت مررنا هبا قال 
  من هذه األقذار جيف فينسفها الريح يف رؤوسكم وحلاكم 

  فصل ومن ذلك أن اخلف واحلذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه

  باألرض مطلقا وجازت الصالة فيه بالسنة الثابتة نص عليه أمحد واختاره احملققون من أصحابه 
ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول : جزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي أ: ورواية : قال أبو الربكات 

إذا وطىء أحدكم : إذا وطىء أحدكم بنعله األذى فإن التراب له طهور ويف لفظ : اللهصلى اهللا عليه وسلمقال 
  األذى خبفيه فطهورمها التراب روامها أبو داود 
 عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاهلم فلما انصرف قال وروى أبو سعيد اخلدرى أن رسول اللهصلى اهللا

إن جربيل أتاين فأخربين أن هبما خبثا فإذا جاء أحدكم : يا رسول اهللا رأيناك خلعت فخلعنا فقال : مل خلعتم قالوا : 
على : د وتأويل ذلك املسجد فليقلب نعليه مث لينظر فإن رأى خبثا فليمسحه باألرض مث ليصل فيهما رواه اإلمام أمح

  : ما يستقذر من خماط أو حنوه من الطاهرات ال يصح لوجوه 
  أن ذلك ال يسمى خبثا : أحدها 
  أن ذلك ال يؤمر مبسحه عند الصالة فإنه ال يبطلها : الثاين 

  أنه ال ختلع النعل لذلك يف الصالة فإنه عمل لغري حاجة فأقل أحواله الكراهة : الثالث 
إن : أن النيب عليه الصالة و السالم قال : ارقطين روى يف سننه يف حديث اخللع من رواية ابن عباس أن الد: الرابع 

  جربيل أتاين فأخربين أن فيهما دم حلمة واحللم كبار القراد 



وألنه حمل يتكرر مالقاته للنجاسة غالبا فأجزأ مسحه باجلامد كمحل االستجمار بل أوىل فإن حمل االستجمار يالقي 
  جاسة يف اليوم مرتني أو ثالثا الن

  إين أطيل : فصل وكذلك ذيل املرأة على الصحيح وقالت امرأة ألم سلمة 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم يطهره ما بعده رواه أمحد وأبو داود وقد : ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت 

ا ومعلوم أنه يصيب القذر ومل يأمرها بغسل ذلك بل رخص النيب عليه الصالة و السالم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراع
  أفتاهن بأنه تطهره األرض 

  الصالة يف النعال وهي سنة رسول : فصل ومما ال تطيب به قلوب املوسوسني 
اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم وأصحابه فعال منه وأمرا فروى أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اللهصلى 

  لم كان يصلي يف نعليه متفق عليه اهللا عليه وس
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف خفافهم وال نعاهلم : وعن شداد بن أوس قال 

  رواه أبو داود 
  أيصلي الرجل يف نعليه فقال إي واهللا : وقيل لإلمام أمحد 

ليه قام على عقبيهما كأنه واقف على اجلمر حىت ال يصلي وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصالة اجلنازة يف نع
  فيهما 

  إذا جاء أحدكم املسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما : ويف حديث أيب سعيد اخلدري 
  أن سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم الصالة حيث كان ويف أي : فصل ومن ذلك 

جعلت : ن املقربة واحلمام وأعطان اإلبل فصح عنه عليه الصالة و السالم أنه قال مكان اتفق سوى ما هني عنه م
لياألرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت رجال من أميت الصالة فليصل وكان يصلي يف مرابض الغنم وأمر بذلك 

  ومل يشترط حائال 
: مرابض الغنم إال الشافعي فإنه قال  أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصالة يف: قال ابن املنذر 

  أكره ذلك إال إذا كان سليما من أبعارها 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان : وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

  حديث حسن صحيح : اإلبل رواه الترمذي وقال 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم صلوا يف مرابض الغنم وال : ال وروي اإلمام أمحد من حديث عقبة بن عامر ق

قال رسول اللهصلى اهللا : تصلوا يف أعطان اإلبل أو مبارك اإلبل ويف املسند أيضا من حديث عبداهللا بن املغفل قال 
  عليه وسلم صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل فإهنا خلقت من الشياطني 

عن جابر بن مسرة والرباء بن عازب وأسيد بن احلضري وذي الغرة كلهم رووا عن النبيصلى اهللا عليه ويف الباب 
  صلوا يف مرابض الغنم فإن فيها بركة : وسلم صلوا يف مرابض الغنم ويف بعض ألفاظ احلديث 

اهلدي من فعل من ال  األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام رواه أهل السنن كلهم إال النسائي فأين هذا: وقال 
يصلي إال على سجادة تفرش فوق البساط فوق احلصري ويضع عليها املنديل وال ميشي على احلصري وال على 

ألنتم أهدى من أصحاب حممد أو أنتم : البساط بل ميشي عليها نقرا كالعصفور فما أحق هؤالء بقول ابن مسعود 
  على شعبة ضاللة 



سلمعلى حصري قد اسود من طول ما لبس فنضح له باملاء وصلى عليه ومل يفرش له وقد صلى النبيصلى اهللا عليه و
فوقه سجادة وال منديل وكان يسجد على التراب تارة وعلى احلصى تارة ويف الطني تارة حىت يرى أثره على جبهته 

  وأنفه 
ن ذلك رواه البخاري ومل كانت الكالب تقبل وتدبر وتبول يف املسجد ومل يكونوا يرشون شيئا م: وقال ابن عمر 

  وتبول وهو عند أيب داود بإسناد صحيح هبذه الزيادة : يقل 
  أن الناس يف عصر الصحابة والتابعني ومن بعدهم كانوا : فصل ومن ذلك 

  يأتون املساجد حفاة يف الطني وغريه 
  بأس به ال : الرجل يتوضأ خيرج إىل املسجد حافيا قال : قلت البن عباس : قال حيىي بن وثاب 

  رأيت عليا رضي اهللا عنه خيوض طني املطر مث دخل السمجد فصلى ومل يغسل رجليه : وقال كميل بن زياد 
  كانوا خيوضون املاء والطني إىل املسجد فيصلون : وقال إبراهيم النخعي 
  كانوا ميشون يف ماء املطر وينتضح عليهم : وقال حيىي بن وثاب 

  رواها سعيد بن منصور يف سننه 

وممن رأى ذلك علقمة : وطىء ابن عمر مبىن وهو حاف يف ماء وطني مث صلى ومل يتوضأ قال : وقال ابن املنذر 
واألسود وعبداهللا بن مغفل وسعيد بن املسيب والشعيب واإلمام أمحد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهني للشافعية 

منتفية بالشرع كما يف أطعمة الكفار وثياهبم وهو قول عامة أهل العلم وألن تنجيسها فيه مشقة عظيمة : قال 
  وثياب الفساق شربة املسكر وغريهم 

وهذا كله يقوي طهارة األرض باجلفاف ألن اإلنسان يف العادة ال يزال يشاهد : قال أبو الربكات ابن تيمية 
تطهر إذا أذهب اجلفاف  النجاسات يف بقعة بقعة من طرقاته اليت يكثر فيها تردده إىل سوقه ومسجده وغريمها فلو مل

أثرها للزمه جتنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها وملا جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم أن السلف 
الصاحل مل حيترزوا من ذلك ويعضده أمره عليه الصالة و السالم مبسح النعلني باألرض ملن أتى املسجد ورأى فيهما 

اسة ال تطهر باجلفاف ألمر بصيانة طريق املسجد عن ذلك ألنه يسلكه احلايف خبثا ولو تنجست األرض بذلك جن
  وغريه 
  وهذا اختيار شيخنا رمحه اهللا : قلت 

  جفاف األرض طهورها : وقال أبو قالبة 
  أن النيب عليه الصالة و السالم سئل عن املذي فأمر : فصل ومن ذلك 

تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه رواه : ال كيف ترى مبا أصاب ثويب منه ق: بالوضوء منه فقال 
  أمحد والترمذي والنسائي 

  فجوز نضح ما أصابه املذي كما أمر بنضح بول الغالم 
وهذا هو الصواب ألن هذه جناسة يشق االحتزاز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أوىل : قال شيخنا 

  اخلف واحلذاء  بالتخفيف من بول الغالم ومن أسفل

  إمجاع املسلمني على ما سنه هلم النبيصلى اهللا عليه وسلممن جواز : فصل ومن ذلك 
  االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيف مع أن احملل يعرق فينضح على الثوب ومل يأمر بغسله 



أمحد اختارها شيخنا ملشقة  أنه يعفي عن يسري أرواث البغال واحلمري والسباع يف إحدى الروايتني عن: ومن ذلك 
  االحتراز 

قد كانوا : فأبوال الدواب مما ال يؤكل حلمه كالبغل واحلمار والفرس فقال : قلت لألوزاعي : قال الوليد بن مسلم 
  يبتلون بذلك يف مغازيهم فال يغسلونه من جسد وال ثوب 

  ن يسري القىء نص عليه أمحد نص أمحد على أن الودي يعفى عن يسريه كاملذي وكذلك يعفى ع: ومن ذلك 
  ومل يقم دليل على جناسته : ال جيب غسل الثوب وال اجلسد من املدة والقيح والصديد قال : وقال شيخنا 

وذهب بعض أهل العلم إىل أنه طاهر حكاه أبو الربكات وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما ال ينصرف منه من الصالة 
  وينصرف من الدم وعن احلسن حنوه 

  ليس بشيء إمنا ذكر اهللا الدم ومل يذكر القيح : ل أبو جملز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال وسئ
  كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق املننت وشبهه وال يوجب وضوءا : وقال إسحاق بن راهويه 

والقيح قد اختلف الناس فيه  ال الدم مل خيتلف الناس فيه: الدم والقيح عندك سواء فقال : وسئل أمحد رمحه اهللا 
  القيح والصديد واملدة عندي أسهل من الدم : وقال مرة 
أنه لو وقع بعر الفأر يف حنطة فطحنت أو يف دهن مائع جاز أكله ما مل يتغري ألنه ال : ما قاله أبو حنيفة : ومن ذلك 

  فلو وقع يف املاء جنسه : ميكن صونه عنه قال 

ألن : جواز أكل احلنطة اليت أصاهبا بول احلمري عند الدياس من غري غسل قال  وذهب بعض أصحاب الشافعي إىل
  السلف مل حيترزوا من ذلك 

  كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر : وقالت عائشة رضي اهللا عنهما 
ر به وقد أباح اهللا عز و جل صيد الكلب وأطلق ومل يأمر بغسل موضع فمه من الصيد ومعضه وال تقويره وال أم

  رسوله وال أفىت به أحد من الصحابة 
ما أفىت به عبداهللا بن عمر وعطاء بن أيب رباح وسعيد بن املسيب وطاوس وسامل وجماهد والشعيب : ومن ذلك 

وابراهيم النخعي والزهري وحيىي بن سعيد األنصاري واحلكم واألوزاعي ومالك واسحق بن راهويه وأبو ثور 
يتني وغريهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه جناسة بعد الصالة مل يكن عاملا هبا أو واإلمام أمحد يف أصح الروا

  أن صالته صحيحة وال إعادة عليه : كان يعلمها لكنه نسيها أو مل ينسها لكنه عجز عن إزالتها 
  صلى اهللا عليه و سلمكان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته : أن النيب : فصل ومن ذلك 

  ذا ركع وضعها وإذا قام محلها متفق عليه زينب فإ
  أن ذلك كان يف إحدى صاليت العشي : وأليب داود 

  وهو دليل على جواز الصالة يف ثياب املربية واملرضع واحلائض والصيب ما مل يتحقق جناستها 
 على ظهره كنا مع النبيصلى اهللا عليه وسلمفي صالة العشاء فلما سجد وثب احلسن واحلسني: وقال أبو هريرة 

فلما رفع رأسه أخذمها بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على األرض فإذا عاد عادا حىت قضى صالته رواه 
  االمام أمحد 

عن أبيه خرج علينا رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموهو حامل احلسن أو احلسني فوضعه مث : وقال شداد بن اهلاد 
إن ابين ارحتلين فكرهت أن : ته سجدة أطاهلا فلما قضى الصالة قال كرب للصالة فصلى فسجد بني ظهراين صال

  اعجله ورواه أمحد والنسائي 



كان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميصلي بالليل وأنا إىل جنبه وأنا حائض وعلي : وقالت عائشة رضي اهللا عنها 
  مرط وعليه بعضه رواه أبو داود 

يه وسلمنبيت يف الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مىن شىء كنت أنا ورسول اللهصلى اهللا عل: وقالت 
  غسل مكانه ومل يعده وصلى فيه رواه أبو داود 

  أن النبيصلى اهللا عليه وسلمكان يلبس الثياب اليت نسجها املشركون ويصلي : فصل ومن ذلك 
  فيها 

مالك : ب بلغه أهنا تصبغ بالبول وقال أيب له وتقدم قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه ومهه أن ينهى عن ثيا
: أن تنهى عنها فإن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلملبسها ولبست يف زمانه ولو علم اهللا أهنا حرام لبينه لرسوله قال 

  صدقت 
 اجلوخ بل أوىل بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس وملا قدم عمر بن: وعلى قياس ذلك : قلت 

  اخلطاب رضي اهللا عنه اجلابية استعار ثوبا من نصراين فلبسه حىت خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة نصرانية 
هل يف بيتك مكان طاهر : وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي اهللا عنهما يف بيت نصرانية فقال هلا أبو الدرداء 

  خذها من غري فقيه : ال له سلمان طهرا قلوبكما مث صليا أين أحببتما فق: فنصلي فيه فقالت 
  أن الصحابة والتابعني كانوا يتوضئون من احلياض : فصل ومن ذلك 

أن عمر : هل أصابتها جناسة أو وردها كلب أو سبع ففي املوطأ عن حيىي بن سعيد : واألواين املكشوفة وال يسألون 
يا صاحب احلوض هل ترد : ال عمرو رضي اهللا عنه خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حىت وردوا حوضا فق

  ال ختربنا فإنا نرد على السباع وترد علينا : حوضك السباع فقال عمر رضي اهللا عنه 

نعم ومبا أفضلت : أنتوضأ مبا أفضلت احلمر قال : ويف سنن ابن ماجه أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم سئل 
  السباع 

يدري هل هو ماء أو بول مل جيب عليه أن يسأل عنه فلو سأل مل  أنه لو سقط عليه شىء من ميزاب ال: ومن ذلك 
  جيب على املسئول أن جييبه ومل علم أنه جنس وال جيب عليه غسل ذلك 

يا صاحب امليزاب : ومر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوما فسقط عليه شىء من ميزاب ومعه صاحب له فقال 
  يا صاحب امليزاب ال ختربنا ومضى ذكره أمحد  :ماؤك طاهر أو جنس فقال عمر رضي اهللا عنه 

وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شىء رطب وال يعلم ما هو مل جيب عليه أن يشمه ويتعرف ما : قال شيخنا 
هو واحتج بقصة عمر رضي اهللا عنه يف امليزاب وهذا هو الفقه فإن األحكام إمنا تترتب على املكلف بعد علمه 

  ذلك هي على العفو فما عفا اهللا عنه فال ينبغي البحث عنه بأسباهبا وقبل 
  الصالة مع يسري الدم وال يعيد : فصل ومن ذلك 

  ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم : قال احلسن رمحه اهللا : قال البخاري 
يف صالته  وعصر ابن عمر رضي اهللا عنه بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ وبصق ابن أيب أوىف دما ومضى: قال 

  وصلى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وجرحه يثعب دما 



ومن ذلك أن املراضع ما زلن من عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموإىل اآلن يصلني يف ثياهبن والرضعاء يتقيئون 
ة كما ويسيل لعاهبم على ثياب املرضعة وبدهنا فال يغسلن شيئا من ذلك وألن ريق الرضيع مطهر لفمه ألجل احلاج

  أن ريق اهلرة مطهر لفمها 
وقد قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات وكان يصغي هلا 
اإلناء حىت تشرب وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيين أهنا تأكل الفأر واحلشرات والعلم القطعي أنه مل يكن 

   تردها السنانري وكالمها معلوم قطعا باملدينة حياض فوق القلتني
أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصاهبا الدم وكانوا ميسحوهنا وجيتزئون : ومن ذلك 

  بذلك 
  وعلى قياس هذا مسح املرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها 

  وقد نص أمحد على طهارة سكني اجلزار مبسحها 
أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس مث جتففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر : ذلك ومن 
إن األرض النجسة يطهرها الريح والشمس وهو وجه ألصحاب أمحد : ال بأس به وهذا كقول أيب حنيفة : فقال 

و قوله كانت الكالب تقبل وتدبر حىت إنه جيوز التيمم هبا وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما كالنص يف ذلك وه
  وتبول يف املسجد ومل يكونوا يرشون شيئا من ذلك 

  وهذا ال يتوجه إال على القول بطهارة األرض بالريح والشمس 
أن املاء ال ينجس إال بالتغري : أن الذي دلت عليه سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموآثار أصحابه : ومن ذلك 

  وإن كان يسريا 
ل أهل املدينة ومجهور السلف وأكثر أهل احلديث وبه أفىت عطاء بن أيب رباح وسعيد بن املسيب وجابر بن وهذا قو

زيد واألوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرمحن بن مهدي واختاره ابن املنذر وبه قال أهل الظاهر 
ن عقيل يف مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ونص عليه أمحد يف إحدى روايتيه واختاره مجاعة من أصحابنا منهم اب

  ابن أيب عمر 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلماملاء ال ينجسه شىء رواه اإلمام أمحد ويف : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
م يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها احليض وحلو: قيل : املسند والسنن عن أيب سعيد قال 

حديث بئر : هذا حديث حسن وقال اإلمام أمحد : املاء طهور ال ينجسه شىء قال الترمذي : الكالب والننت فقال 
  بضاعة صحيح 

إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها حمايض النساء وحلم الكالب وعذر الناس : ويف لفظ لإلمام أمحد 
  ء طهور ال ينجسه شىء فقال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إن املا

  ويف سنن ابن ماجه من حديث أيب أمامه مرفوعا املاء ال ينجسه شىء إال ما غلب على رحيه أو طعمه أو لونه 
أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم سئل عن حلياض اليت بني مكة واملدينة تردها : وفيها من حديث أيب سعيد 

  هلا ما محلت يف بطوهنا ولنا ما غرب طهور : ال السباع والكالب واحلمر وعن الطهارة هبا فق
  فانا ذكرنامها لالستشهاد ال لالعتماد : وإن كان يف إسناد هذين احلديثني مقال 

  ال بأس باملاء ما مل يتغري منه طعم أو ريح او لون : قال الزهري : وقال البخاري 



  يتوضأ به مث يتيمم  إذا ولغ الكلب يف اإلناء ليس له وضوء غريه: وقال الزهري أيضا 
وهذا ماء ويف النفس منه شىء ]  ٦: املائده [ فلم جتدوا ماء فتيمموا : هذا الفقه بعينه يقول اهللا تعاىل : قال سفيان 

  يؤكل : يف حب زيت ولغ فيه كلب فقال : يتوضأ به مث يتيمم ونص أمحد رمحه اهللا 
  دعاه فيأكل من طعامه وأضافه  أن النبيصلى اهللا عليه وسلمكان جييب من: فصل ومن ذلك 

  يهودي خببز شعري وإهالة سنخة وكان املسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب 
أطعموهم مما تأكلون وقد أحل اهللا عز : وشرط عمر رضي اهللا تعاىل عنه عليهم ضيافة من مير هبم من املسلمني وقال 

: اين هو قالوا : ع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال و جل ذلك يف كتابه وملا قدم عمر رضي اهللا عنه الشام صن
اذهب بالناس فذهب علي باملسلمني فدخلوا وأكلوا وجعل : يف الكنيسة فكره دخوهلا وقال لعلي رضي اهللا عنه 

  ما على أمري املؤمنني لو دخل فأكل : ينظر إىل الصور وقال : علي رضي اهللا عنه 
ابنته يف أفواههما ويشرب من موضع فم عائشة وضي اهللا عنها ويتعرق العرق وكان النيب عليه السالم يقبل ابين 

  فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض 
  ومحل أبو بكر رضي اهللا عنه احلسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه 

  وأتى رسول اهللا عليه السالم بصيب فوضعه يف حجره فبال عليه فدعا مباء فنضحه ومل يغسله 
  لصبيان فيضعهم يف حجره يربك عليهم ويدعو هلم وكان يؤيت با

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثري من السنة ومن له اطالع على ما كان عليه رسول اللهصلى اهللا عليه 
  وسلموأصحابه ال خيفى عليه حقيقة احلال 

وهنا حنيفية وكوهنا وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عنهصلى اهللا عليه وسلم بعثت باحلنيفية السمحة فجمع بني ك
الشرك وحترمي احلالل ومها اللذان ذكرمها النبيصلى : مسحة فهي حنيفية يف التوحيد مسحة يف العمل وضد األمرين 

إين خلقت عبادي حنفاء وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم : اهللا عليه وسلمفيما يروى عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال 
  ت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلل

  فالشرك وحترمي احلالل قرينان ومها اللذان عاهبما اهللا تعاىل يف كتابه على املشركني يف سورة األنعام واألعراف 
تنطعون وقد ذم النبيصلى اهللا عليه وسلماملتنطعني يف الدين وأخرب هبلكتهم حيث يقول أال هلك املتنطعون أال هلك امل

  أال هلك املتنطعون 
أخرج إيل معن بن عبد الرمحن كتابا وحلف باهللا أنه خط أبيه : حدثنا أبو أسامه عن مسعر قال : وقال ابن أيب شيبة 

واهللا الذي ال إله غريه ما رأيت أحدا كان أشد على املتنطعني من رسول اللهصلى اهللا عليه : قال عبد اهللا : فإذا فيه 
حدا أشد خوفا عليهم من أيب بكر وإين ألظن عمر رضي اهللا عنه كان أشد أهل األرض خوفا وسلموال رأيت أ

لو تأخر اهلالل : عليهم وكان عليه الصالة و السالم يبغض املتعمقني حىت إنه ملا واصل هبم ورأى اهلالل قال 
  لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم كاملنكل هبم 

اقتداء بنبيهمصلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا  وكان الصحابة أقل األمة تكلفا
    من املتكلفني

من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة : وقال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
ا علما وأقلها تكلفا اختارهم اهللا تعاىل لصحبة أبرها قلوبا وأعمقه: أولئك أصحاب حممد كانوا أفضل هذه األمة 



  نبيه وإلقامة دينه فاعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسريهتم فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم 
  كنا عند عمر رضي اهللا عنه فسمعته يقول هنينا عن التكلف : وقال أنس رضي اهللا عنه 

سول اللهصلى اهللا عليه وسلمووالة األمور بعده سننا األخذ هبا تصديق سن ر: وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز 
لكتاب اهللا واستكمال لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر فيما خالفها من اقتدى 

ما توىل وأصاله جهنم  هبا فهو مهتد ومن استنصر هبا فهو منصور ومن خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا
  وساءت مصريا 

سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على : بلغين أن عمر بن اخلطاب كان يقول : وقال مالك 
الواضحة إال أن متيلوا بالناس ميينا ومشاال وقال صلى اللهصلى اهللا عليه وسلم حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله 

  حال املبطلني وتأويل اجلاهلني ينفون عنه حتريف الغالني وانت
فأخرب أن الغالني حيرفون ما جاء به واملبطلون ينتحلون بباطلهم غري ما كان عليه واجلاهلون يتأولونه على غري تأويله 
وفساد اإلسالم من هؤالء الطوائف الثالثة فلوال أن اهللا تعاىل يقيم لدينه من ينفى عنه ذلك جلرى عليه ما جرى على 

  نبياء قبله من هؤالء أديان األ

  فصل ومن ذلك الوسوسة يف خمارج احلروف والتنطع فيها وحنن نذكر ما

قد لبس إبليس على بعض املصلني يف خمارج احلروف فتراه : قال أبو الفرج بن اجلوزي : ذكره العلماء بألفاظهم 
يه يف حتقيق التشديد يف إخراج احلمد احلمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصالة وتارة يلبس عل: يقول 

ولقد رأيت من خيرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده واملراد حتقيق احلرف حسب : ضاد املغضوب قال 
وإبليس خيرج هؤالء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم باملبالغة يف احلروف عن فهم التالوة وكل هذه الوساوس 

  من إبليس 
وقد كان الناس يقرؤن القرآن بلغاهتم مث خلف من بعدهم قوم من أهل : كل القرآن وقال حممد بن قتيبة يف مش

األمصار وأبناء العجم ليس هلم طبع اللغة وال علم التكلف فهفوا يف كثري من احلروف وذلوا فأخلوا ومنهم رجل 
قراءته أكثر ختليطا وال  ستر اهللا عليه عند العوام بالصالح وقربه من القلوب بالدين فلم أر فيمن تتبعت يف وجوه

أشد اضطرابا منه ألنه يستعمل يف احلرف ما يدعه يف نظريه مث يؤصل أصال وخيالف إىل غريه بغري علة وخيتار يف كثري 
من احلروف ما ال خمرج له إال على طلب احليلة الضعيفة هذا إىل نبذه يف قراءته مذاهب العرب وأهل احلجاز 

شباع وإفحاشه يف اإلضجاع واإلدغام ومحله املتعلمني على املذهب الصعب وتعسريه على بإفراطه يف املد واهلمز واإل
األمة ما يسره اهللا تعاىل وتضييقه ما فسحه ومن العجب أنه يقرىء الناس هبذه املذاهب ويكره الصالة هبا ففي أي 

قرأ يف صالته حبرفه أو ائتم بإمام موضع يستعمل هذه القراءة إن كانت الصالة ال جتوز هبا وكان ابن عيينة يرى ملن 
يقرأ بقراءته أن يعيد ووافقه على ذلك كثري من خيار املسلمني منهم بشر بن احلارث واإلمام أمحد بن حنبل وقد 

شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم وليس ذلك إال ملا يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختالف املتعلم إىل 
  د اختلف يف أم الكتاب عشرا ويف مائة آية شهرا ويف السبع الطوال حوال ورأوه املقرىء فيها فإذا رأوه ق

عند قراءته مائل الشدقني دار الوريدين راشح اجلبني تومهوا أن ذلك لفضله يف القراءة وحذقه هبا وليس هكذا 
  ني بل كانت سهلة رسلة كانت قراءة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وال خيار السلف وال التابعني وال القراء العامل



ال أحب قراءة فالن يعين هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة وكرهها : عن أيب عبداهللا إنه قال : وقال اخلالل يف اجلامع 
  ال يعجبين فإن كان رجل يقبل منك فاهنه : كراهية شديدة وجعل يعجب من قراءته وقال 

  عنها  أنه هناه: وحكى عن ابن املبارك عن الربيع بن أنس 
اإلدغام والكسر ليس يعرف يف لغة : فما أترك من قراءته قال : إن رجال قال أليب عبداهللا : وقال الفضل بن زياد 

  من لغات العرب 
  أكره الكسر الشديد واإلضجاع : وسأله عبداهللا ابنه عنها فقال 

  إن مل يدغم ومل يضجع ذلك اإلضجاع فال بأس به : وقال يف موضع آخر 
أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة قال أكرهه أشد كراهة إمنا هي قراءة حمدثة : سن بن حممد بن احلارث وسأله احل

  وكرهها شديدا حىت غضب 
هي قراءة حمدثة ما قرأ : ما تكره منها قال : أكرهها أشد الكراهة قيل له : وروى عنه ابن سنيد أنه سئل عنها فقال 

  هبا أحد 
وعبدالرمحن بن مهدي : كرهها ابن إدريس وأراه قال : أنه سئل عنها فكرهها وقال  وروى جعفر بن حممد عنه

  وقراءهتم ليست تشبه كالم العرب : ما أدري إيش هذه القراءة مث قال : وقال 
  لو صليت خلف من يقرأ هبا ألعدت الصالة : وقال عبدالرمحن بن مهدي 

  أنه ال يعيد :  ونص أمحد رمحه اهللا على أنه يعيد وعنه رواية أخرى
  أن األئمة كرهوا التنطع والغلو يف النطق باحلرف : واملقصود 

ومن تأمل هدي رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وإقراراه أهل كل لسان على قراءهتم تبني له أن التنطع والتشدق 
  والوسوسة يف إخراج احلروف ليس من سنته 

  إن : هلم فصل يف اجلواب عما احتج به أهل الوسواس أما قو
  ما نفعله احتياط ال وسواس 

هل هو موافق لفعل رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأمره وما كان عليه : مسوه ما شئتم فنحن نسألكم : قلنا 
  أصحابه أو خمالف 

فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح فإذن البد من اإلقرار بعدم موافقته وأنه خمالف له فال ينفعكم تسمية 
تياطا وهذا نظري من ارتكب حمظورا ومساه بغري امسه كما يسمي اخلمر بغري امسها والربا معاملةوالتحليل ذلك اح

نكاحا ونقر الصالة الذي أخرب رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأن : الذي لعن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفاعله 
  احتياطا : ختفيفا فهكذا تسمية الغلو يف الدين والتنطع :  فاعله مل يصل وأنه ال جتزيه صالته وال يقبلها اهللا تعاىل منه

االحتياط يف موافقة السنة وترك خمالفتها فاالحتياط : وينبغي أن يعلم أن االحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه اهللا عليه 
  كل االحتياط يف ذلك وإال فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة االحتياط يف ذلك 

  لك املتسرعون إىل وقوع الطالق يف موارد النزاع الذي اختلف فيه األئمة كطالق وكذ

املكره وطالق السكران والبتة ومجع الثالث والطالق مبجرد النية والطالق املؤجل املعلوم جميء أجله واليمني 
ذلك احتياط للفروج فقد ترك : بالطالق وغري ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه املفيت تقليدا بغري برهان وقال 

معىن االحتياط فإنه حيرم الفرج على هذا ويبيحه لغريه فأين االحتياط ههنا بل لو أبقاه على حاله حىت جتمع األمة 



على حترميه وإخراجه عمن هو حالل له أو يأيت برهان من اهللا ورسوله على ذلك لكان قد عمل باالحتياط ونص 
  طالق السكران على مثل ذلك اإلمام أمحد يف 

: والذي ال يأمر بالطالق فإمنا أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطالق فقد أتى خصلتني : فقال يف رواية أيب طالب 
حرمها عليه وأحلها لغريه فهذا خري من هذا فال ميكن االحتياط يف وقوع الطالق إال حيث أمجعت األمة أو كان 

   هناك نص عن اهللا ورسوله جيب املصري إليه
  واالحتياط حسن ما مل يفض بصاحبه إىل خمالفة فإذا أفضى إىل ذلك فاالحتياط ترك هذا االحتياط : قال شيخنا 

: وهبذا خرج اجلواب عن احتجاجهم بقوهلصلى اهللا عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه وقوله 
فهذا كله من أقوى احلجج على بطالن الوسواس فإن  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك وقوله اإلمث ما حاك يف الصدر

الشبهات ما يشتبه فيه احلق بالباطل واحلالل باحلرام على وجه ال يكون فيه دليل على أحد اجلانبني أو تتعارض 
األمارتان عنده فال تترجح يف ظنه إحدامها فيشتبه عليه هذا هبذا فأرشده النبيصلى اهللا عليه وسلمإىل ترك املشتبه 

  العدول إىل الواضح اجللي و
هل هو طاعة وقربة أم معصية وبدعة هذا أحسن أحواله : ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه 

والواضح اجللي هو اتباع طريق رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وما سنه لألمة قوال وعمال فمن أراد ترك الشبهات 
ف وال شبهة حبمد اهللا هناك إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو فاملصري عدل عن ذلك املشتبه إىل هذا الواضح فكي

إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة وترك ملا حيبه اهللا تعاىل ويرضاه وأخذ مبا يكرهه ويبغضه وال يتقرب به إليه ألبتة فإنه ال 
  يتقرب إليه إال مبا شرع ال مبا يهواه العبد ويفعله من تلقاء 

  حييك يف الصدر ويتردد يف القلب وهو حواز القلوب نفسه فهذا هو الذي 
أخشى أن تكون من الصدقة فذلك من باب اتقاء : وأما التمرة اليت ترك رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأكلها وقال 

الشبهات وترك ما اشتبه فيه احلالل باحلرام فإن التمرة كانت قد وجدها يف بيته وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه 
ن حتل له الصدقة ويدخل بيته متر يقتات منه أهله فكان يف بيته النوعان فلما وجد تلك التمرة مل يدر عليه على م

الصالة و السالم من أي النوعني هي فأمسك عن أكلها فهذا احلديث أصل يف الورع واتقاء الشبهات فما ألهل 
  الوسواس وماله 

إهنا ثالث احتياطا فنعم هذا قول مالك : أواحدة طلق أم ثالثا  :إن مالكا أفىت فيمن طلق ومل يدر : وأما قولكم 
فكان ماذا أفحجة هو على الشافعي وأيب حنيفة وأمحد وعلى كل من خالفه يف هذه املسألة حىت جيب عليهم أن 

حجة يتركوا قوهلم لقوله وهذا القول مما حيتج له ال مما حيتج به على أن هذا ليس من باب الوسواس يف شيء وإمنا 
قد تيقن سبب التحرمي وهو : أن الطالق يوجب حترمي الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحرمي فهو يقول : هذا القول 

الطالق وشك يف رفعه بالرجعة فإنه حيتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة وحيتمل أن يكون ثالثا فال ترفعه الرجعة 
  فقد تيقن سبب التحرمي وشك فيما يرفعه 

النكاح متيقن والقاطع له املزيل حلل الفرج مشكوك فيه فإنه حيتمل أن يكون املأيت به رجعيا فال : ولون واجلمهور يق
ييزل النكاح وحيتمل أن يكون بائنا فيزيله فقد تيقنا يقني النكاح وشككنا فيما يزيله فاألصل بقاء النكاح حىت يتيقن 

  مبا يرفعه 
الرجعية ليست حبرام عندكم وهلذا جتوزون وطأها ويكون : ليل قلنا فقد تيقن التحرمي وشك يف التح: فإن قلتم 



  رجعة إذا نوى به الرجعة 
  ال ينفعكم ذلك أيضا : بل هي حرام والرجعة حصلت بالنية حال الوطء قلنا : فإن قلتم 

  فإنه إمنا تيقن حترميا يزول بالرجعة ومل يتيقن حترميا ال تؤثر فيه الرجعة 
  ذه املسئلة واملقصود أنه ال راحة يف ذلك ألهل الوسواس وليس املقصود تقرير ه

  أن يف هذه اللوزة حبتني وحنو ذلك : فصل وأما من حلف بالطالق 
  مما ال يتيقنه احلالف فبان كما حلف عليه 

  فهذا ال حينث عند األكثرين وكذلك لو مل يتبني احلال واستمر جمهوال فإن النكاح ثابت بيقني فال يزيله بالشك 
ملالك أصل نازعه فيه غريه وهو إيقاع الطالق بالشك يف احلنث وإيقاعه بالشك يف عدده كما تقدم وإيقاعه و

  بالشك يف املطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه مث أنسيها ووقف احلال مدة اإليالء ومل يتبني طلق عليه اجلميع 
اك حال احللف فتبني أن األمر كما حلف عليه وكما لو حلف أن هذا فالن أو حيوان وهو غري متيقن له بل هو ش

أهو احمللوف عليه أم ال : فإنه حينث عنده وتطلق امرأته فمن حلف على رجل أنه زيد فتبني أنه غريه أو مل يتبني 
حنث عنده وإن تبني أنه احمللوف عليه وكان حال اليمني ال يعلم حقيقته وال يغلب على ظنه وال طريق له إىل العلم 

العادة فإنه حينث عنده لشكه حال احللف فاحلالف حينث باملخالفة ملا حلف عليه أما يف الطلب فبأن يفعل ما به يف 
حلف على تركه وأما يف اخلرب فبأن يتبني كذبه وعند مالك حينث بأمر آخر وهو الشك حال اليمني سواء تبني 

  صدقه أم ال 
أنه حجر وحنو ذلك مما ال شك : إىل جانبه إنسان أو حجر  أنه حينث من حلف بالطالق على إنسان: وأبلغ من هذا 

  فيه 
أنت طالق إذ مل تكوين امرأة أو إن مل أكن رجال ال معىن : أن احلالف هازل فإن من قال : وعمدته يف املوضعني 

  لكالمه إال اهلزل فإن هذا مما ال غرض للعقالء فيه قالوا إن مل يكن هذا هزال فإن اهلزل ال حقيقة له 

  ورمبا عللوا احلنث بأنه أراد أن جيزم الطالق مث ندم فوصله مبا ال يفيد لريفعه 
هل حنث أم ال فإهنم يأمرونه بفراق : تغليب احلنث بالشك كمن حلف مث شك : فأصله فيه : وأما يف القسم األول 

  ملالك : البن القاسم والثاين : زوجته وهل هو للوجوب أم لالستحباب على قولني األول 
  : فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا يف زواله واألصل البقاء وابن القاسم يقول 

ال جيب عليه مفارقتها وال يستحب له : قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقتها واألكثرون يقولون 
  بيقني أقوى منه أو مساو له  أن الشك ال يقوى على إزالة األصل املعلوم وال يزول اليقني إال: فإن قاعدة الشريعة 

  فصل وأما من طلق واحدة من نسائه مث أنسيها أو طلق واحدة مبهمة

خيتار : فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري ومحاد : ومل يعينها فقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على أقوال 
عنهن وينفق عليهن حىت ينكشف األمر فإن مات أيتهن شاء فيوقع عليها الطالق يف املبهمة وأما يف املنسية فيمسك 

  يقسم بينهن كلهن مرياث امرأة : الزوج قبل أن يقرع فقال أبو حنيفة 
  يوقف مرياث امرأة حىت يصطلحن : وقال الشافعي 
أنت طالق وال يدري من هي طلق اجلميع وإن : إذا طلق واحدة منهن غري معلومة عنده بأن قال : وقالت املالكية 



حدة معلومة مث أنسيها وقف عنهن حىت يتذكر فإن طال ذلك ضرب له مدة املوىل فإن تذكر فيها وإال طلق طلق وا
  : عليه اجلميع ولو قال 

  إحداكن طالق ومل يعينها بالنية طلق اجلميع 
  يقرع بينهن يف الصورتني نص على ذلك يف رواية مجاعة من أصحابه وحكاه عن علي وابن عباس : وقال أمحد 

  هر املذهب الذي عليه جل األصحاب أنه ال فرق بني املبهمة واملنسية وظا

خيرج املبهمة بالقرعة وأما املنسية فإنه حيرم عليه اجلميع حىت تتبني املطلقة ويؤخذ بنفقة اجلميع : وقال صاحب املغين 
القرعة ال تستعمل يف وقد روى إمساعيل ابن سعيد عن أمحد ما يدل على أن : فإن مات أقرع بينهن للمرياث قال 

سألت أمحد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه وال يعلم : املنسية ملعرفة احلل وإمنا تستعمل ملعرفة املرياث فإنه قال 
أقول بالقرعة وذلك ألنه : أفرأيت إن مات هذا قال : أكره أن أقول يف الطالق بالقرعة قلت : أيتهن طلق قال 

مجاعة من روى عنه القرعة يف املطلقة املنسية إمنا هو يف التوريث وأما يف احلل فال و: تصري القرعة على املال قال 
بأنه اشتبهت عليه زوجته : وهذا قول أكثر أهل العلم واحتج الشيخ لصحة قوله : ينبغي أن تثبت القرعة قال 

قد وألن القرعة ال تزيل التحرمي بأجنبية فلم حتل له إحدامها بالقرعة كما لو اشتبهت عليه بأجنبية مل يكن له عليها ع
من املطلقة فال ترفع الطالق عمن وقع عليها والحتمال كون املطلقة غري من خرجت عليها القرعة وهلذا لو ذكر أن 

املطلقة غريها حرمت عليه ولو ارتفع التحرمي أو زال بالطالق ملا عاد بالذكر فيجب بقاء التحرمي بعد القرعة كما 
قد قال اخلرقي فيمن طلق امرأته فلم يدر أواحدة طلق أم ثالثا ومن حلف بالطالق ال يأكل مترة و: كان قبلها قال 

ال حتل له امرأته حىت يعلم أهنا ليست اليت وقعت اليمني عليها فحرمها مع أن : فوقعت يف متر فأكل منه واحدة 
كم يف كل موضع أوقع الطالق على امرأة وهكذا احل: األصل بقاء النكاح ومل يعارضه يقني التحرمي فههنا أوىل قال 

أنت طالق وال يعلم وال يعلم عينها من نسائه : بعينها مث اشتبهت بغريها مثل أن يرى امرأة يف روزنة أو مولية فيقول 
وكذلك إذا أوقع الطالق على واحدة من نسائه يف مسألة الطائر وشبهها فإنه حيرم عليه مجيع نسائه حىت تتبني 

ؤخذ بنفقة اجلميع ألهنن حمبوسات عليه وإن أقرع بينهن مل تفد القرعة شيئا وال حيل ملن وقعت عليها املطلقة وي
  القرعة التزويج ألهنا جيوز أن تكون غري املطلقة وال حيل للزوج غريها الحتمال أن تكون املطلقة 

  ا إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطالق فيه: وقال أصحابنا 

  فحل هلا النكاح بعد انقضاء عدهتا وحل للزوج من سواها كما لو كان الطالق يف واحدة غري معينة 
  الصحيح استعمال القرعة يف الصورتني : وقال شيخنا 

وهو منصوص أمحد يف رواية اجلماعة وأما رواية الشالنجي فإنه توقف وكره أن يقول يف الطالق بالقرعة ومل : قلت 
  وال املبهمة وأكثر نصوصه على القرعة يف الصورتني يعني املنسية 

يقرع بينهن وكذلك يف األعبد فإن أقرع : قال يف رواية امليموين فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن ومل يدر 
بينهن فوقعت القرعة على واحدة مث ذكر اليت طلق رجعت هذه اليت وقعت عليها القرعة ويقع الطالق على اليت 

  زوجت فذاك شيء قد مر ذكر فإن ت
وكذلك نقل أبو احلرث عنه يف رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ومل يكن له نية يف واحدة بعينها يقرع بينهن فأيتهن 

  أصابتها القرعة فهي املطلقة وكذلك إن قصد إىل واحدة بعينها ونسيها 
  فنص على القرعة يف الصورتني مسويا بينهما 



   عنه هو يف املنسية وبه احتج أمحد رمحه اهللا والذي أفىت به علي رضى اهللا
سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن ال يدري أيتهن طلق : مسعت عبداهللا قال : قال وكيع 

  يقرع بينهن : فقال قال على رضي اهللا عنه 
فال فرق بينها وبني املبهمة اجملهولة  واألدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتني واملنسية قد صارت كاجملهولة شرعا

وألن يف االيقاف واإلمساك حىت يتذكر وحترمي اجلميع عليه وإجياب النفقة على اجلميع عدة مفاسد له وللزوجات 
مندفعة شرعا وألن القرعة أقرب إىل مقاصد الشرع ومصلحة الزوج والزوجات من تركهن معلقات ال ذوات زوج 

ا الذا زوج وال عزبا وليس يف الشريعة نظري ذلك بل ليس فيها وقف األحكام بل الفصل وال أيامى وتركه هو معلق
وقطع اخلصومات بأقرب الطرق فإذا ضاقت الطرق ومل يبق إال القرعة تعينت طريقا كما عينها الشارع يف عدة 

  قضايا حيث مل يكن هناك غريها ومل 

سبيل له إلىانكشاف احلال كان إيقاف األمر إىل آخر العمر يوقف األمر إىل وقت االنكشاف فإنه إذا علم أنه ال 
من أعظم املفاسد اليت ال تأيت هبا الشريعة وغاية ما يقدر أن القرعة تصيب اليت مل يقع عليها الطالق وختطىء املطلقة 

يقدر من وهذا ال يضرها ههنا فإهنا ملا جهل كوهنا هي اليت وقع عليها الطالق صار اجملهول كاملعدوم وكل ما 
املفسدة يف ذلك فمثلها يف العتق سواء وقد دلت سنة رسول اهللا عليه الصالة و السالم الصحيحة الصرحية على 

  إخراج املعتق من غريه بالقرعة وقد نص أمحد على حلع البضع بالقرعة 
بينهما فمن خرجت  إذا زوجها الوليان من رجلني ومل يعلم السابق منهما أقرع: فقال يف رواية ابن منصور وحنبل 

  له القرعة حكم أنه األول 
فإذا قويت القرعة على تعيني الزوج يف حل البضع له فألن تقوى على تعيني املطلقة يف حترمي بضعها عنه أوىل فإن 

  الطالق مبىن على التغليب والسراية وهو أسرع نفوذا وثبوتا من النكاح من وجوه كثرية 
إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم حتل له إحدامها بالقرعة كما لو : عاىل روحه وقول الشيخ أيب حممد قدس اهللا ت

  اشتبهت بأجنبية مل يكن عليها عقد 
بالفرق بني حاليت الدوام واالبتداء فإنه هناك شك يف هذه األجنبية هل حصل عقد أم ال واألصل فيها : جوابه 

ة منهما وههنا ثبت احلل والنكاح وحصل الشك بعده هل يزول التحرمي فإذا اشتبهت هبا الزوجة مل يقدم على واحد
اختر من ينزل عليه التحرمي أو يوقف األمر أبدا أو : يف هذه أو يف هذه فإما أن حيرما مجيعا أو حيال مجيعا أو يقال له 

قرعة وباجلملة فال يستعمل القرعة واألقسام األربعة األول باطلة ال أصل هلا يف السنة ومل يعتربها الشارع خبالف ال
  يصح إحلاق إحدى الصورتني باألخرى إذ هناك حترمي متيقن وحنن 

  نشك يف حله وهنا حل متيقن نشك يف حترميه بالنستة إىل كل واحدة 
  وألن القرعة ال تزيل التحرمي من املطلقة وال ترفع الطالق على من وقع عليه : قوله 

إىل تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد واملخرب بأهنا املطلقة للضرورة  إذا جهلت املطلقة ومل يكن له سبيل: فيقال 
حيث تعينت طريقا فاملطلقة اجملهولة قد صار طالقها بعينها كاملعدوم ولو كانت مطلقة يف نفس األمر فإن الشارع مل 

حىت تويف كانت أحكامه  يكلفنا مبا يف نفس األمر بل مبا ظهر وبدا وهلذا لو نسي الطالق بالكلية وأقام على وطئها
أحكام الزوج والنسب الحق به واملرياث ثابت وهي مطلقة يف نفس األمر ولكن ليست مطلقة يف حكم اهللا كما لو 

طلع اهلالل يف نفس األمر ومل يره أحد من الناس أو كان اهلالل حتت الغيم فإنه ال يترتب عليه حكم الشهر وال 



  كان طالعا يف نفس األمر ونظائر هذا كثرية جدا يكون طالعا يف حكم اهللا تعاىل وإن 
  أن هذه مطلقة يف نفس األمر وال علم له بطالقها فال تكون مطلقة يف احلكم كما لو نسي طالقها : فغاية األمر 

  وهلذا لو ذكر أن املطلقة غريها حرمت عليه ولو ارتفع التحرمي أو زال الطالق ملا عاد بالذكر : قوله 
رعة إمنا عملت مع استمرار النسيان فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة كما أن املتيمم إذا قدر على أن الق: جوابه 

استعمال املاء بطل حكم تيممه فإن التراب إمنا يعمل عند العجز عن املاء فإذا قدر عليه بطل حكمه ونظائر ذلك 
  كثرية 
  النص فال اجتهاد إال يف إبطال ما خالفه أن االجتهاد إمنا يعمل به عند عدم النص فإذا تبني : منها 
وقد قال اخلرقي فيمن طلق امرأته ومل يدر أواحدة طلق أم ثالثا يلزمه الثالث ومن حلف بالطالق أن ال يأكل : قوله 

  مترة فوقعت يف متر فأكل منه واحدة ال حتل له امرأته حىت يعلم 

  بقاء النكاح ومل يعارضه يقني التحرمي فههنا أوىل  أهنا ليست اليت وقعت اليمني عليها فحرمها مع أن األصل
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت : اخلرقي نص على املسئلتني مفرقا بينهما يف خمتصره فقال : فيقال 

هل طلق واحدة أم ثالثا فأكثر النصوص أنه إمنا : ما حكاه الشيخ عنه يف املوضعني فأما من شك : بالقرعة وقال 
واحدة وهو ظاهر املذهب واخلرقي اختار الرواية األخرى وهي مذهب مالك وقد تقدم مأخذ القولني وبيان  يلزمه

  الراجح منهما 
أن اجملهول يف الشرع كاملعدوم فقد : وعلى القول بلزوم الثالث فالفرق بني ذلك وبني إخراج املنسية بالقرعة 

إحدامها ومل يكن لنا سبيل إىل حترميهما وال إباحتهما والوقف جهلنا وقوع الطالق بأي الزوجتني فلم يتحقق حترمي 
هل يرتفع ذلك : مفسدة ظاهرة فتعينت القرعة خبالف من أوقع على زوجته طالقا وشك يف عدده فإنه قد شك 

فال الطالق بالرجعة أوال يرتفع هبا فألزمه بالثالث فظهر الفرق بينهما على هذا القول وأما على املشهور من املذهب 
  إشكال 

إنه مينع من وطء زوجته : وأما من حلف بالطالق ال يأكل مترة فوقعت يف متر فأكل منه واحدة فقد قال اخلرقي 
أنه ال حينث وال حيرم عليه وطء زوجته هو : حىت يتيقن وهذا حيتمل الكراهة والتحرمي ومذهب الشافعي وأيب حنيفة 

التحرمي فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلق وشك هل طلق اختيار أيب اخلطاب وهو الصحيح وإن أراد به 
  واحدة أم ثالثا 

  يلزمه مجيع ما : فصل وأما من حلف على ميني مث نسيها وقوهلم 
حيلف به فقول شاذ جدا وليس عن مالك إمنا قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على خالفه وأنه ال يلزمه شيء 

  أو ال هل حلف : حىت يتيقن كما لو شك 
  فإن قيل فينبغي أن يلزمه كفارة ميني ألهنا األقل 

  موجب األميان خمتلف فما من ميني إال وهي مشكوك فيها هل حلف هبا أم ال : قيل 

  يلزمه كفارة ميني حسب ألن ذلك موجب األميان كلها عنده : وعلى قول شيخنا 

  علىفصل وأما من حلف ليفعلن كذا ومل يعني وقتا فعند اجلمهور هو 



التراخي إىل آخر عمره إال أن يعني بنيته وقتا فيتقيد به فإن عزم على الترك بالكلية حنث حال ه زمه نص عليه أمحد 
هو على حنث حىت يفعل فيحال بينه وبني امرأته إىل أن يأيت باحمللوف عليه وهذا صحيح على أصله يف : وقال مالك 

ت املوت مل يكن لليمني فائدة وصار ال فرق بني احللف وعدمه سد الذرائع فإنه إذا كان على التراخي إىل وق
  واحلمل يف ذلك على القرينة والعرف إن مل تكن نية وال يكاد اليمني يتجرد عن هذه الثالثة 

  فصل وأما تعليق الطالق بوقت جيىء ال حمالة كرأس الشهر والسنة وآخر

  : النهار وحنوه فللفقهاء يف ذلك أربعة أقوال 
  أهنا ال تطلق حبال وهذا مذهب ابن حزم واختيار أيب عبدالرمحن الشافعي وهو من أجل أصحاب الوجوه  :أحدها 

  أن الطالق ال يقبل التعليق بالشرط كما ال يقبله النكاح والبيع واإلجارة واإلبراء : وحجتهم 
عه منجزا وأما عند جمىء الوقت فألنه والطالق ال يقع يف احلال وال عند جمىء الوقت أما يف احلال فألنه مل يوق: قالوا 

  مل يصدر منه طالق حينئذ ومل يتجدد سوى جمىء الزمان وجمى الزمان ال يكون طالقا 
  يقع الطالق يف احلال وهذا مذهب مالك ومجاعة من التابعني : وقابل هذا القول آخرون وقالوا 

مؤقت وذلك غري جائز يف الشرع ألن استباحة  لو مل يقع يف احلال حلصل منه استباحة وطء: أن قالوا : وحجتهم 
الوطء فيه ال تكون إال مطلقا غري مؤقت وهلذا حرم نكاح املتعة لدخول األجل فيه وكذلك وطء املكاتبة أال ترى 

  إن جئتين بألف درهم فأنت حرة مل مينع ذلك الوطء : أنه لوعرى من األجل بأن يقول 
يؤخذ حكم الدوام من حكم االبتداء فإن الشريعة فرقت بينهما يف مواضع ال جيوز أن : قال املوقعون عند األجل 

كثرية فإن ابتداء عقد النكاح يف اإلحرام فاسد دون دوامه وابتداء عقده على املعتدة فاسد دون دوامه وابتداء 
محد ومن عقده على األمة مع الطول وعدم خوف العنت فاسد دون دوامه وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أ

  وافقه دون دوامه ونظائر ذلك كثرية جدا 
كون العقد مؤقتا من أصله وهذا العقد مطلق وإمنا عرض له ما يبطله : واملعىن الذي حرم ألجله نكاح املتعة : قالوا 

  ويقطعه فال يبطل كما لو علق الطالق بشرط وهو يعلم أهنا تفعله أو يفعله هو وال بد ولكن جيوز ختلفه 
أنه إن كان الطالق املعلق مبجيء الوقت املعلوم ثالثا وقع يف احلال وإن كان رجعيا مل يقع قبل جميئه : لثالث والقول ا

هي : أنت طالق ثالثا قبل مويت بشهر : إذا قال : وهذا إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد نص عليه يف رواية مهنا 
أفتتزوج هذه اليت قال هلا : فقلت له : يف الطالق قال مهنا طالق الساعة كان سعيد ابن املسيب والزهري ال يوقتون 

  ولكن ميسك عن الوطء أبدا حىت ميوت هذا لفظه : أنت طالق ثالثا قبل مويت بشهر قال ال : 
  وهو يف غاية اإلشكال فإنه قد أوقع عليها الطالق منجزا فكيف مينعها من التزويح 

  وجته إال أنه ال يطؤها وهذا ال يكون ميسك عن الوطء أبدا يدل على أهنا ز: وقوله 
أخذ باالحتياط فأوقع الطالق ومنعها : مع وقوع الطالق فإن الطالق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها فقد يقال 

من التزويج للخالف يف ذلك فحرم وطأها وهو أثر الطالق ومنعها من التزويج ألن النكاح مل ينقطع بإمجاع وال 
  نص 

ه إذا كان الطالق ثالثا مل حيل وطؤها بعد األجل فيصري حال الوطء مؤقتا وإن كان رجعيا جاز له أن: ووجه هذا 
  وطؤها بعد األجل فال يصري احلال مؤقتا وهذا أفقه من القول األول 



أهنا ال تطلق إال عند جمىء األجل وهو قول اجلمهور وإمنا تنازعوا هل هو مطلق يف احلال وجمىء : والقول الرابع 
التتصرف إىل رأس الشهر فمجىء رأس الشهر شرط : الوقت شرط لنفوذ الطالق كما لو وكله يف احلال وقال 

إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك وهلذا يفرق الشافعي بينهما : لنفوذ تصرفه ال حلصول الوكالة خبالف ما إذا قال 
: هو مطلق عند جمىء األجل فيقدر حينئذ أنه قال  ليس مطلقا يف احلال وإمنا: فيصحح األوىل ويبطل الثانية أو يقال 

السبب تقدم وتأخر شرط : أنت طالق معا فعلى التقدير األول : أنت طالق فيكون حصول الشرط وتقدير حصول 
إذا جاء رأس الشهر فحينئذ أنا : نفس السبب تأخر تقديرا إىل جمىء الوقت وكأنه قال : تأثريه وعلى التقدير الثاين 

  أنت طالق فإذا جأء رأس الشهر قدر قائال لذلك اللفظ املتقدم : قائل لك 
أن الشرط ميتنع به وجود العلة فإذا وجد الشرط وجدت العلة فيصري وجودها مضافا إىل الشرط : فمذهب احلنفية 

فأنت  إن دخلت الدار: وقبل حتققه مل يكن املعلق عليه علة خبالف الوجوب فإنه ثابت قبل جمىء الشرط فإذا قال 
  التلفظ بالطالق والشرط الدخول وتأثريه يف امتناع وجود العلة قبله فإذا وجد وجدت : طالق فالعلة للوقوع 

أثر الشرط يف تراخي احلكم والعلة قد وجدت وإمنا تراخي تأثريها إىل وقت جميء : وأصحاب الشافعي يقولون 
  الشرط فاملتقدم علة قد تأخر تأثريها إىل جمىء الشرط 

  وأما ما أفىت به احلسن وإبراهيم النخعي ومالك يف إحدى الروايتني فصل

أن من شك هل انتقض وضوءه أم ال وجب عليه أن يتوضأ احتياطا وال يدخل يف الصالة بطهارة مشكوك : عنه 
  فيها 

  فهذه مسألة نزاع بني الفقهاء 
الرواية األخرى عنه إنه ال جيب عليه وقد قال اجلمهور منهم الشافعي وأمحد وأبو حنيفة وأصحاهبم ومالك يف 

الوضوء وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك يف انتقاضه واحتجوا مبا رواه مسلم يف صحيحه عن أيب 
أخرج : قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه : هريرة رضي اهللا عنه قال 
  ن املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا وهذا يعم املصلي وغريه منه شيء أم ال فال خيرج م

الصالة ثابتة يف ذمته بيقني وهو يشك يف براءة الذمة منها هبذا الوضوء فإنه على : وأصحاب القول األول يقولون 
هو باق  هل: تقدير بقائه هي صحيحة وعلى تقدير انتقاضه باطلة فلم يتيقن براءة ذمته وألنه شك يف شرط الصالة 

  أم ال فال يدخل فيها بالشك 
واآلخرون جييبون عن هذا بأهنا صالة مستندة إىل طهارة معلومة قد شك يف بطالهنا فال يلتفت إىل الشك وال يزيل 

  هل أصاب ثوبه أو بدنه جناسة فإنه ال جيب عليه غسله وقد دخل يف الصالة بالشك : اليقني به كما لو شك 
   :ففرقوا بينهما بفرقني 

أن اجتناب النجاسة ليس بشرط وهلذا ال جيب نيته وإمنا هو مانع واألصل عدمه خبالف الوضوء فإنه شرط : أحدمها 
  وقد شك يف ثبوته فأين هذا من هذا 

أنه قد كان قبل الوضوء حمدثا وهو األصل فيه فإذا شك يف بقائه كان ذلك رجوعا إىل األصل وليس األصل : الثاين 
إذا شك يف حصوله رجعنا إىل األصل النجاسة فهنا يرجع إىل أصل الطهارة وهناك يرجع : نقول فيه النجاسة حىت 
  إىل أصل احلدث 



أصل احلدث قد زال بيقني الطهارة فصارت هي األصل فإذا شككنا يف احلدث رجعنا إليه فأين هذا : قال اآلخرون 
  من الوسواس املذموم شرعا وعقال وعرفا 

  من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب إن : فصل وأما قولكم 
فليس هذا من باب الوسواس وإمنا ذلك من باب ما ال يتم الواجب إال به فإنه قد وجب عليه : عليه غسله كله 

  غسل جزء من ثوبه وال يعلمه بعينه وال سبيل إىل العلم بأداء هذا الواجب إال بغسل مجيعه 

  طاهر منها بالنجس فهذه مسألةفصل وأما مسألة الثياب اليت اشتبه ال

  إىل أنه يصلي يف ثوب بعد ثوب حىت يتيقن أنه صلى يف ثوب طاهر : نزاع فذهب مالك يف رواية عنه وأمحد 
وقال اجلمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك يف الرواية األخرى إنه يتحرى فيصلي يف واحد منها صالة واحدة 

  كما يتحرى يف القبلة 
بل يصلي عريانا وال يصلي يف شيء منها ألن الثوب النجس يف الشرع كاملعدوم والصالة فيه :  وأبو ثور وقال املزين

  حرام وقد عجز عن السترة بثوب طاهر فسقط فرض السترة وهذا أضعف األقوال 
يفصل والقول بالتحري هو الراجح الظاهر سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا وابن عقيل 

  إن كثر عدد الثياب حترى دفعا للمشقة وإن قل عمل باليقني : فيقول 
اجتناب النجاسة من باب احملظور فإذا حترى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه مل حيكم : قال شيخنا 

وبا أو ببطالن صالته بالشك فإن األصل عدم النجاسة وقد شك فيها يف هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ث
  اشتراه وال يعلم حاله 

وقول أيب ثور يف غاية الفساد فإنه لو تيقن جناسة الثوب لكانت صالته فيه خريا وأحب إىل اهللا من صالته متجردا 
  بادى السوءة للناظرين وبكل حال فليس هذا من الوسواس املذموم 

  فصل وأما مسألة اشتباه األواين فكذلك ليست من باب الوسواس وقد

  ف فيها الفقهاء اختالفا متباينا اختل
  يتيمم ويتركها وقال مرة يريقها ويتيمم ليكون عادما للماء الطهور بيقني : فقال أمحد 

إن كان عدد األواين الطاهرة أكثر حترى وإن تساوت أو كثرت النجسة مل يتحر وهذا اختيار أيب : وقال أبو حنيفة 
يتحرى بكل حال وقال عبداهللا بن : ل الشافعي وبعض املالكية بكر وابن شاقال والنجاد من أصحاب أمحد وقا

يتوضأ من أحدها ويصلي : يتوضأ بكل واحد منها وضوءا ويصلي وقال حممد بن مسلمة من املالكية : املاجشون 
  مث يغسل ما أصابه منه مث يتوضأ من اآلخر ويصلي 

ء ال ينجس إال بالتغري فتستحيل املسألة وليس هذا وقالت طائفة منهم شيخنا يتوضأ من أيها شاء بناء على أن املا
  موضع ذكر حجج هذه األقوال وترجيح راجحها 

  أنه : فصل وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم 
  جيتهد ويصلي صالة واحدة 



ا التزمه قائله يف يصلي أربع صلوات إىل أربع جهات وهذا قول شاذ خمالف للسنة وإمن: وشذ بعض الناس فقال 
مما ال يلتفت إليها وال : مسألة اشتباه الثياب وهذا وحنوه من وجوه االلتزامات عند املضايق طردا لدليل املستدل 

  يعول عليها 
  نقول به : التزام من التزم اشتراط النية إلزالة النجاسة ملا ألزمهم أصحاب أيب حنيفة بذلك قال بعضهم : ونظريه 
اجلمعة بإدراك تكبرية مع اإلمام ملا ألزمت احلنفية من نازعها يف ذلك بالتسوية بني اجلمعة واجلماعة  إدراك: ونظريه 

  نقول به : التزمه بعضهم وقال 

  فصل وأما من ترك صالة من يوم ال يعلم عينها فاختلف الفقهاء يف

  : هذه املسئلة على أقوال 
ول مالك والشافعي وأيب حنيفة وإسحق ألنه ال سبيل له إىل أنه يلزمه مخس صلوات نص عليه أمحد وهو ق: أحدها 

  العلم برباءة ذمته يقينا إال بذلك 
أنه يصلي رباعية ينوي هبا ما عليه وجيلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة وهذا قول األوزاعي وزفر بن : القول الثاين 

الة بدون الصالة على النبيصلى اهللا عليه وسلم اهلذيل وحممد بن مقاتل من احلنفية بناء على أنه خيرج من الص
وبدون السالم وأن نية الفرضية تكفي من غري تعيني كما يف الزكاة وال يضر جلوسه عقيب الثالثة إن كانت املنسية 

  رباعية ألنه زيادة من جنس الصالة ال على وجه العمد 
ما عليه وهذا قول سفيان الثوري وحممد بن احلسن أنه جيزيه أن يصلي فجرا ومغربا ورباعية ينوي : القول الثالث 

  وخيرج على املذهب إذا قلنا بأن نية املكتوبة تكفي من غري تعيني 
ما تقول يف رجل ذكر أن عليه صالة مل يعينها فصلى ركعتني وجلس : مسعت أيب يسأل : وقد قال عبداهللا بن أمحد 

وجلس فتشهد ونوى هبا املغرب وقام ومل يسلم وأتى برابعة مث  وتشهد ونوى هبا الغداة ومل يسلم مث قام فأتى بركعة
هذا جيزيه ويقضي عنه على مذهب : جلس فتشهد ونوى هبا ظهرا أو عصرا أو عشاء اآلخرة مث سلم فقال له أيب 

  العراقيني 

أيب إذا قلت هذا فقد متت صالتك وأما على مذهب صاحبنا : ألهنم اعتمدوا يف التشهد على خرب ابن مسعود 
صلى اهللا عليه و سلم حترميها التكبري وحتليلها التسليم : عبداهللا الشافعي ومذهبنا ال جيزىء عنه ألنا نذهب إىل قوله 

  ونذهب إىل الصالة على رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم فيها هذا لفظه 
ملعترب ال لفوات نية التعيني فإذا يبني أن قضاء الواحدة ال جيزيه لتعذر التحليل ا: هذا من أمحد : قال أبو الربكات 

  قضى ثالثا كما قال الثوري اندفع املفسد وبكل حال فليس يف هذا راحة للموسوسني 

  فصل وأما من شك يف صالته فإنه يبين على اليقني ألنه ال تربأ

  ذمته منه بالشك 
  هل مات باجلرح أو باملاء وحترمي أكله : وأما حترمي أكل الصيد إذا شك صاحبه 



ذا خالط كالبه كلبا من غريه فهو الذي أمر به رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمألنه قد شك يف سبب احلل واألصل إ
يف احليوان التحرمي فال يستباح بالشك يف شرط حله خبالف ما إذا كان األصل فيه احلل فإنه ال حيرم بالشك يف 

هل تنجس أم ال : له جاز شربه وأكله ولبسه وإن شك سبب حترميه كما لو اشترى ماء أو طعاما أو ثوبا ال يعلم حا
  فإن الشرط مىت شق اعتباره أو كان األصل عدم املانع مل يلتفت إىل ذلك 

هل مسى عليه ذاحبه أم ال وهل ذكاه يف احللق واللبة واستوىف شروط الذكاة : كما إذا أتى بلحم ال يعلم : فاألول 
يا رسول اهللا إن ناسا من األعراب : لك وقد قالت عائشة رضي اهللا عنها أم ال مل حيرم أكله ملشقة التفتيش عن ذ

مسوا أنتم وكلوا مع أنه قد هنى عن أكل ما مل يذكر عليه : يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال فقال 
  اسم اهللا تعاىل 

  ة وقد شك يف وجود املنجس فال يلتفت إليه والثاين كما ذكرنا من املاء والطعام واللباس فإن األصل فيها الطهار

  فصل وأما ما ذكرمتوه عن ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما فشيء

إن يب : تفردا به دون الصحابة ومل يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول 
  وسواسا فال تقتدوا يب 

اخل العينني يف الوضوء ال يستحب وإن أمن الضرر ألنه مل ينقل عن أن غسل د: وظاهر مذهب الشافعي وأمحد 
رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأنه فعله قط وال أمر به وقد نقل وضوءه مجاعة كعثمان وعلي وعبداهللا بن زيد 

د إنه غسل داخل عينيه ويف وجوبه يف اجلنابة روايتان عن أمح: والربيع بنت معوذ وغريهم فلم يقل أحد منهم 
أصحهما أنه ال جيب وهو قول اجلمهور وعلى هذا فال جيب غسلهما من النجاسة وأوىل ألن املضرة به أغلب لزيادة 

  التكرار واملعاجلة 

جيب ألن إصابة النجاسة هلما تندر فال يشق غسلهما منها وغال بعض الفقهاء من : وقالت الشافعية واحلنفية 
و قول ال يلتفت إليه وال يعرج عليه والصحيح أنه ال جيب غسلهما أصحاب أمحد فأوجب غسلهما يف الوضوء وه

  يف وضوء وال جنابة وال من جناسة 
وأما فعل أيب هريرة رضي اهللا عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غريه وكانوا ينكرونه عليه وهذه املسئلة تلقب مبسئلة 

  إطالة الغرة وإن كانت الغرة يف الوجه خاصة 
  اء يف ذلك وفيها روايتان عن اإلمام أمحد وقد اختلف الفقه

  يستحب إطالتها وهبا قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو الربكات ابن تيمية وغريه : إحدامها 
  ال يستحب وهي مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أيب العباس : والثانية 

أنتم : هللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم قال رسول ا: فاملستحبون حيتجون حبديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
الغر احملجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله متفق عليه وألن احللية تبلغ من 

  املؤمن حيث يبلغ الوضوء 
فال تعتدوها واهللا  إن اهللا حد حدودا: قال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم : قال النافون لالستحباب 

سبحانه قد حد املرفقني والكعبني فال ينبغي تعديهما وألن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلملم ينقل من نقل عنه 
وضوءه أنه تعداها وألن ذلك أصل الوسواس ومادته وألن فاعله إمنا يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على 



الفخذ وإىل الكتف وهذا مما يعلم أن النبيصلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مل االتباع وألن ذلك ذريعة إىل الغسل إىل 
يفعلوه وال مرة وحدة وألن هذا من الغلو وقد قال صلى اهللا تعاىل عليه وسلم إياكم والغلو يف الدين وألنه تعمق 

  وهو منهي عنه وألنه عضو من أعضاء الطهارة فكره جماوزته كالوجه 

فمن استطاع منكم أن : ال أدري قوله : أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه نعيم اجملمر وقد قال وأما احلديث فراويه عن 
يطيل غرته فليفعل من قول رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم أو من قول أيب هريرة رضي اهللا عنه روي ذلك عنه 

  اإلمام أمحد يف املسند 
  ا جاوز حمله مل يكن زينة وأما حديث احللية فاحللية املزينة ما كان يف حمله فإذ

  إن الوسواس خري مما عليه أهل التفريط واالسترسال : فصل وأما قولكم 
  ومتشية األمر كيف اتفق إىل آخره 

فلعمر اهللا إهنما لطرفا إفراط وتفريط وغلو وتقصري وزيادة ونقصان وقد هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن األمرين يف غري 
وآت ذا : وقوله ]  ٢٩: اإلسراء [ غلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط وال جتعل يدك م: موضع كقوله 

والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا : وقوله ]  ٣٨: الروم [ القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا 
: األعراف [ املسرفني  وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب: وقوله ]  ٦٧: الفرقان [ وكان بني ذلك قواما 

٣١  [  
فدين اهللا بني الغايل فيه واجلايف عنه وخري الناس النمط األوسط الذين ارتفعوا عن تقصري املفرطني ومل يلحقوا بغلو 

املعتدين وقد جعل اهللا سبحانه هذه األمة وسطا وهي اخليار العدل لتوسطها بني الطرفني املذمومني والعدل هو 
ور والتفريط واآلفات إمنا تتطرق إىل األطراف واألوساط حممية بأطرافها فخيار األمور أوساطها الوسط بني طرىف اجل

  : قال الشاعر 
  هبا احلوادث حىت أصبحت طرفا ... كانت هي الوسط احملمي فاكتنفت 

  فصل ومن أعظم مكايده اليت كاد هبا أكثر الناس وما جنا منها إال من

  أوحاه قدميا وحديثا إىل حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حىت آل األمر فيها إىل ما : مل يرد اهللا تعاىل فتنته 

أن عبد أرباهبا من دون اهللا وعبدت قبورهم واختذت أوثانا وبنيت عليها اهلياكل وصورت صور أرباهبا فيها مث 
  جعلت تلك الصور أجسادا هلا ظل مث جعلت أصناما وعبدت مع اهللا تعاىل 

قال نوح رب إهنم عصوين : الداء العظيم يف قوم نوح كما أخرب سبحانه عنهم يف كتابه حيث يقول وكان أول هذا 
واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال 

  ]  ٢١: نوح [ يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثريا 
ما حدثنا به ابن محيد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن : وكان من خرب هؤالء فيما بلغنا : قال ابن جرير 
أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صاحلني من بين آدم وكان هلم أتباع يقتدون هبم فلما ماتوا قال : حممد بن قيس 

إذا ذكرناهم فصورهم فلما ماتوا وجاء  لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة: أصحاهبم الذين كانوا يقتدون هبم 
إمنا كانوا يعبدوهنم وهبم يسقون املطر فعبدوهم قال سفيان عن أبيه عن عكرمة : آخرون دب إليهم إبليس فقال 

كان بني آدم ونوح عليهما السالم عشرة قرون كلهم على اإلسالم حدثنا ابن عبد األعلى حدثنا عبدالرزاق : قال 



كانت آهلة يعبدها قوم نوح مث عبدهتا العرب بعد ذلك فكان ود لكلب : هذه اآلية قال  عن معمر عن قتادة يف
بدومة اجلندل وكان سواع هلذيل وكان يغوث لبين غطيف من مراد وكان يعوق هلمدان وكان نسر لذي الكالع 

  هذه أصنام كانت تعبد يف زمان نوح عليه السالم : من محري وقال الواليب عن ابن عباس 
صارت : قال عطاء عن ابن عباس : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج قال : ل البخاري وقا

األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة اجلندل وأما سواع فكانت هلذيل وأما 
ان وأما نسر فكانت حلمري آلل ذي يغوث فكانت ملراد مث لبين غطيف باجلرف عند سبأ وأما يعوق فكانت هلمد

  الكالع 

أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا : أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم 
  جيلسون أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت 

ا صاحلني يف قوم نوح عليه السالم فلما ماتوا عكفوا على قبورهم مث كان هؤالء قوم: وقال غري واحد من السلف 
فتنة القبور وفتنة التماثيل ومها الفتنتان : صوروا متاثيلهم مث طال عليهم األمد فعبدوهم فهؤالء مجعوا بني الفتنتني 

أن أم : ضي اهللا عنها اللتان أشار إليهما رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفي احلديث املتفق على صحته عن عائشة ر
مارية فذكرت له : سلمة رضي اهللا عنها ذكرت لرسول اللهصلى اهللا عليه وسلمكنيسة رأهتا بأرض احلبشة يقال هلا 

ما رأت فيها من الصور فقال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصاحل أو الرجل 
  فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا تعاىل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا 

  أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها : ويف لفظ آخر يف الصحيحني 
  فجمع يف هذا احلديث بني التماثيل والقبور وهذا كان سبب عبادة الالت 

كان : قال ]  ١٩: نجم ال[ أفرأيتم الالت والعزى : فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن جماهد 
كان يلت : يلت هلم السويق فمات فعكفوا على قربه وكذلك قال أبو اجلوزاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  السويق للحاج 
فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا والالت إمنا كانت من تعظيم قبورهم مث اختذوا هلا التماثيل 

  صلى اهللا عليه وسلم وعبدوها كما أشار إليه النبي
وهذه العلة اليت ألجلها هنى الشارع عن اختاذ املساجد على القبور هي اليت أوقعت كثريا من األمم إما : قال شيخنا 

يف الشرك األكرب أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصاحلني ومتاثيل يزعمون أهنا 
لشرك بقرب الرجل الذي يعتقد صالحه أقرب إىل النفوس من الشرك خبشبة أو طالسم للكواكب وحنو ذلك فإن ا

  حجر وهلذا جند أهل الشرك كثريا يتضرعون عندها وخيشعون وخيضعون ويعبدوهنم بقلوهبم عبادة 

ال يفعلوهنا يف بيوت اهللا وال وقت السحر ومنهم من يسجد هلا وأكثرهم يرجون من بركة الصالة عندها والدعاء ما 
 يرجونه يف املساجد فألجل هذه املفسدة حسم النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم مادهتا حىت هنى عن الصالة ال

يف املقربة مطلقا وإن مل يقصد املصلي بركة البقعة بصالته كما يقصد بصالته بركة املساجد كما هنى عن الصالة 
صالة فيها للشمس فنهى أمته عن الصالة حينئذ وإن مل وقت طلوع الشمس وغروهبا ألهنا أوقات يقصد املشركون ال

  يقصد املصلي ما قصده املشركون سدا للذريعة 
وأما إذا قصد الرجل الصالة عند القبور متربكا بالصالة يف تلك البقعة فهذا عني احملادة هللا ولرسوله واملخالفة : قال 



د أمجعوا على ما علموه باالضطرار من دين رسول اللهصلى لدينه وابتداع دين مل يأذن به اهللا تعاىل فإن املسلمني ق
: اهللا عليه وسلمأن الصالة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اختذها مساجد فمن أعظم احملدثات وأسباب الشرك 
ي الصالة عندها واختاذها مساجد وبناء املساجد عليها وقد تواترت النصوص عن النيب عليه الصالة و السالم بالنه

عن ذلك والتغليظ فيه فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء املساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصرحية وصرح أصحاب أمحد وغريهم من أصحاب مالك والشافعي بتحرمي ذلك وطائفة أطلقت الكراهة والذي 

م أن جيوزوا فعل ما تواتر عن رسول ينبغي أن حتمل على كراهة التحرمي إحسانا للظن بالعلماء وأن ال يظن هب
مسعت : اللهصلى اهللا عليه وسلملعن فاعله والنهي عنه ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبداهللا البجلي قال 

إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل فإن اهللا : رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقبل أن ميوت خبمس وهو يقول 
اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال أال وإن من تعاىل قد اختذين خليال كما 

  كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 
ه على وجهه فإذا ملا نزل برسول اللهصلى اهللا عليه وسلمطفق يطرح مخيصة ل: وعن عائشة وعبداهللا بن عباس قاال 

  لعنة اهللا على اليهود : اغتم كشفها فقال وهو كذلك 

  والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما صنعوا متفق عليه 
قاتل اهللا اليهود : أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال : ويف الصحيحني أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  ساجد والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم م
  لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد : ويف رواية مسلم 

فقد هنى عن اختاذ القبور مساجد يف آخر حياته مث إنه لعن وهو يف السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته 
  أن يفعلوا ذلك 

لعن اهللا اليهود : مرضه الذي مل يقم منه قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفي : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
  والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشى أن يتخذ مسجدا متفق عليه 

  خشى هو بضم اخلاء تعليال ملنع إبراز قربه : وقوهلا 
إن : النبيصلى اهللا عليه وسلمقال وروى اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد جيد عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن 

  من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد 
لعن اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه اإلمام : وعن زيد بن ثابت أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال 

  أمحد 
ليه وسلمزائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج رواه لعن رسول اللهصلى اهللا ع: وعن ابن عباس قال 

  اإلمام أمحد وأهل السنن 
القرب القرب : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قرب فقال : ويف صحيح البخاري 

من الصالة عند القبور وفعل وهذا يدل على أنه كان من املستقر عند الصحابة رضي اهللا عنهم ما هناهم عنه نبيهم 
أنس رضي اهللا عنه ال يدل على اعتقاده جوازه فإنه لعله مل يره أو مل يعلم أنه قرب أو ذهل عنه فلما نبهه عمر رضي 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم األرض كلها : اهللا تعاىل عنه تنبه وقال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه 
  احلمام رواه اإلمام أمحد وأهل السنن األربعة وصححه أبو حامت بن حبان مسجد إال املقربة و



  أنه هنى عن الصالة إىل القرب فال يكون القرب بني املصلي وبني القبلة : وأبلغ من هذا 
ال جتلسوا على : فروى مسلم يف صحيحه عن أيب مرثد الغنوي رمحه اهللا أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال 

   تصلوا إليها القبور وال
ويف هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصالة فيها ألجل النجاسة فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسولصلى اهللا 

  : عليه وسلم وهو باطل من عدة أوجه 
  أن األحاديث كلها ليس فيها فرق بني املقربة احلديثة واملنبوشة كما يقوله املعللون بالنجاسة : منها 

صلى اهللا عليه وسلملعن اليهود والنصارى على اختاذ قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم قطعا أن هذا ليس أهن: ومنها 
ألجل النجاسة فإن ذلك ال خيتص بقبور األنبياء وألن قبور األنبياء من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة 

  ن فإن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجسادهم فهم يف قبورهم طريو
  أنه هنى عن الصالة إليها : ومنها 
أنه أخرب أن األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ولو كان ذلك ألجل النجاسة لكان ذكر احلشوش : ومنها 

  واجملازر وحنوها أوىل من ذكر القبور 
دا ومل أن موضع مسجدهصلى اهللا عليه وسلمكان مقربة للمشركني فنبش قبورهم وسواها واختذه مسج: ومنها 

ملا قدم : ينقل ذلك التراب بل سوى األرض ومهدها وصلى فيه كما ثبت يف الصحيحني عن أنس بن مالك قال 
بنو عمرو بن عوف فأقام النبيصلى اهللا عليه : النبيصلى اهللا عليه وسلماملدينة فنزل بأعلى املدينة يف حي يقال هلم 

جار فجاءوا متقلدي السيوف وكأين أنظر إىل النبيصلى اهللا عليه وسلمفيهم أربع عشرة ليلة مث أرسل إىل مأل بين الن
وسلمعلى راحلته وأبو بكر ردفه ومأل بين النجار حوله حىت ألقى بفناء أيب أيوب وكان حيب أن يصلي حيث 

 يا بين النجار: أدركته الصالة ويصلي يف مرابض الغنم وأنه أمر ببناء املسجد فأرسل إىل مأل بين النجار فقال 
  ال واهللا ما نطلب مثنه إال إىل اهللا : ثامنوين حبائطكم هذا قالوا 

قبور املشركني وفيه خرب وفيه خنل فأمر النبيصلى اهللا عليه وسلمبقبور املشركني فنبشت : فكان فيه ما أقول لكم 
ون الصخر مث باخلرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة املسجد وجعلوا عضادتيه احلجارة وجعلوا ينقل

  وهم يرجتزون وذكر احلديث 
أن فتنة الشرك بالصالة يف القبور ومشاهبة عباد األوثان أعظم بكثري من مفسدة الصالة بعد العصر والفجر : ومنها 

فإذا هنى عن ذلك سدا لذريعة التشبه اليت ال تكاد ختطر ببال املصلي فكيف هبذه الذريعة القريبة اليت كثريا ما تدعو 
ىل الشرك ودعاء املوتى واستغاثتهم وطلب احلوائج منهم واعتقاد أن الصالة عند قبورهم أفضل منها يف صاحبها إ

املساجد وغري ذلك مما هو حمادة ظاهرة هللا ورسوله فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه املفسدة ومما يدل على أن 
  كما افتنت هبا قوم نوح ومن بعدهم  النبيصلى اهللا عليه وسلمقصد منع هذه األمة من الفتنة بالقبور

أنه لعن املتخذين عليها املساجد ولو كان ذلك ألجل النجاسة ألمكن أن يتخذ عليها املسجد مع تطيينها : ومنها 
  بطني طاهر فتزول اللعنة وهو باطل قطعا 

قرينان ويف ارتكاب  أنه قرن يف اللعن بني متخذي املساجد عليها وموقدي السرج عليها فهما يف اللعنة: ومنها 
الكبرية صنوان فإن كل ما لعن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفهو من الكبائر ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إمنا 

لعن فاعله لكونه وسيلة إىل تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليه املشركون كما هو الواقع فهكذا اختاذ املساجد عليها 
ساجد عليها تعظيم هلا وتعريض للفتنة هبا وهلذا حكى اهللا سبحانه وتعاىل عن املتغلبني وهلذا قرن بينهما فإن اختاذ امل



  ]  ٢١: الكهف [ لنتخذن عليهم مسجدا : على أمر أصحاب الكهف أهنم قالوا 
 اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم: أهنصلى اهللا عليه وسلمقال : ومنها 

اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد تنبيه منه على سبب حلوق اللعن هلم وهو توصلهم : مساجد فذكره ذلك عقيب قوله 
  بذلك إىل أن تصري أوثانا تعبد 

وباجلملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسولصلى اهللا عليه وسلممقاصده جزم جزما ال حيتمل 
صيغة ال تفعلوا وصيغة إين أهناكم ليس ألجل النجاسة بل هو : منه باللعن والنهي بصيغتيه  النقيض أن هذه املبالغة

ألجل جناسة الشرك الالحقة مبن عصاه وارتكب ما عنه هناه واتبع هواه ومل خيش ربه ومواله وقل نصيبه أو عدم يف 
وسلمصيانة حلمى التوحيد أن يلحقه الشرك حتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا فإن هذا وأمثاله من النبيصلى اهللا عليه 

ويغشاه وجتريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأىب املشركون إال معصية ألمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان 
بل هذا تعظيم لقبور املشايخ والصاحلني وكلما كنتم أشد هلا تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقرهبم أسعد ومن : فقال 

  عد أعدائهم أب
ولعمر اهللا من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ومنه دخل على عباد األصنام منذ كانوا إىل يوم 

القيامة فجمع املشركون بني الغلو فيهم والطعن يف طريقتهم وهدى اهللا أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزاهلم 
  خصائص اإلهلية عنهم وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم  من العبودية وسلب: منازهلم اليت أنزهلم اهللا إياها 

أكره أن يعظم خملوق حىت جيعل قربه : فأما املشركون فعصوا أمرهم وتنقصوهم يف صورة التعظيم هلم قال الشافعي 
  مسجدا خمافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس 

خ احلديث ومنسوخه فقال بعد أن ذكر حديث األثرم يف كتاب ناس: وممن علل بالشرك ومشاهبة اليهود والنصارى 
جعلت يل األرض مسجدا إال املقربة واحلمام وحديث زيد بن جبري : أن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال : أيب سعيد 

أن النبيصلى اهللا عليه وسلم هنى عن الصالة يف سبع مواطن وذكر : عن داود بن احلصني عن نافع عن ابن عمر 
إمنا كرهت الصالة يف املقربة للتشبه بأهل الكتاب ألهنم يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم : ثرم منها املقربة قال األ

  مساجد 

  : ما يعتاد جميئه وقصده : فصل ومن ذلك اختاذها عيدا والعيد 
  من مكان وزمان 

  رواه أبو داود وغريه  عيدنا أهل اإلسالم: فأما الزمان فكقوهلصلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام مىن 
أهبا وثن : يا رسول اهللا إين نذرت أن أحنر إبال ببوانة فقال : وأما املكان فكما روي أبو داود يف سننه أن رجال قال 

  ال جتعلوا قربي عيدا : فأوف بنذرك وكقوله : ال قال : من أوثان املشركني أو عيد من أعيادهم قاال 
عتياد فإذا كان امسا للمكان فهو املكان الذي يقصد االجتماع فيه وانتيابه للعبادة مأخوذ من املعاودة واال: والعيد 

أو لغريها كما أن املسجد احلرام ومىن ومزدلفة وعرفة واملشاعر جعلها اهللا تعاىل عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام 
  التعبد فيها عيدا 

إلسالم أبطلها وعوض احلنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وكان للمشركني أعياد زمانية ومكانية فلما جاء اهللا با
  وأيام مىن كما عوضهم عن أعياد املشركني املكانية بالكعبة البيت احلرام وعرفة ومىن واملشاعر 



فاختاذ القبور عيدا هو من أعياد املشركني اليت كانوا عليها قبل اإلسالم وقد هنى عنه رسول اللهصلى اهللا عليه 
  د القبور منبها به على غريه وسلم يف سي

قرأت على عبداهللا بن نافع أخربين ابن أيب ذئب عن سعيد املقربى عن : حدثنا أمحد بن صاحل قال : فقال أبو داود 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمال جتعلوا بيوتكم قبورا وال جتعلوا قربي : أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال 

  صالتكم تبلغين حيث كنتمصلى اهللا عليه وسلم وهذا إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشاهري عيدا وصلوا على فإن 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من : وقال أبو يعلى املوصلي يف مسنده 

 جييء إىل فرجة كانت عند قرب أنه رأى رجال: ولد ذي اجلناحني حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي ابن احلسني 
أال أحدثكم حديثا مسعته من أيب عن جدي عن رسول : النبيصلى اهللا عليه وسلمفيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال 

ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم رواه أبو : اللهصلى اهللا عليه وسلم قال 
  د املقدسي يف خمتاراته عبداهللا حممد بن عبدالواح

: حدثنا حبان بن علي حدثين حممد بن عجالن عن أيب سعيد موىل املهري قال : وقال سعيد بن منصور يف السنن 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا على حيثما كنتم فإن صالتكم 

  تبلغين 
رآين احلسن ابن احلسن بن علي بن أيب : بن حممد أخربين سهيل بن أيب سهيل قال  حدثنا عبدالعزيز: وقال سعيد 

مايل رأيتك عند : ال أريده فقال : هلم إىل العشاء فقلت : طالب عند القرب فناداين وهو يف بيت فاطمة يتعشى فقال 
إن رسول اللهصلى : قال  إذا دخلت املسجد فسلم مث: سلمت على النبيصلى اهللا عليه وسلم فقال : القرب فقلت 

  ال تتخذوا بييت عيدا وال تتخذوا بيوتكم مقابر لعن : اهللا عليه وسلمقال 

اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم ما أنتم ومن 
على ثبوت احلديث ال سيما وقد احتج به باألندلس إال سواء فهذان املرسالن من هذين الوجهني املختلفني يدالن 

  من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو مل يكن روى من وجوه مسندة غري هذين فكيف وقد تقدم مسندا 
أن قرب رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأفضل قرب على وجه : ووجه الداللة : قال شيخ اإلسالم قدس اهللا روحه 
وال تتخذوا بيوتكم : فقرب غريه أوىل بالنهي كائنا من كان مث إنه قرن ذلك بقوله األرض وقد هنى عن اختاذه عيدا 

قبورا أي ال تعطلوها من الصالة فيها والدعاء والقراءة فتكون مبنزلة القبور فأمر بتحري النافلة يف البيوت وهنى عن 
إنه عقب النهي عن اختاذه عيدا  حتري العبادة عند القبور وهذا ضد ما عليه املشركون من النصارى وأشباههم مث

وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم يشري بذلك إىل أن ما ينالين منكم من الصالة والسالم حيصل : بقوله 
مع قربكم من قربي وبعدكم فال حاجة بكم إىل اختاذه عيدا وقد حرف هذه األحاديث بعض من أخذ شبها من 

هذا أمر مبالزمة قربه والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه : لتحريف فقال النصارى بالشرك وشبها من اليهود با
ال جتعلوه مبنزلة العيد الذي يكون من : وهني أن جيعل كالعيد الذي إمنا يكون يف العام مرة أو مرتني فكأنه قال 

لرسولصلى اهللا عليه احلول إىل احلول واقصدوه كل ساعة وكل وقت وهذا مراغمة وحمادة هللا ومناقضة ملا قصده ا
وسلم وقلب للحقائق ونسبة الرسولصلى اهللا عليه وسلمإىل التدليس والتلبيس بعد التناقض فقاتل اهللا أهل الباطل 

ال جتعلوه عيدا فهو إىل التلبيس : أىن يؤفكون وال ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر ومالزمته وكثرة انتيابه بقوله 
لداللة والبيان فإن مل يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فينا كمن يرمى أنصار وضد البيان أقرب منه إىل ا



الرسولصلى اهللا عليه وسلموحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه بريء وال ريب أن ارتكاب كل كبرية بعد الشرك 
  أسهل إمثا وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك يف دينه وسنته وهكذا 

  ن اهللا أقام لدينه األنصار واألعوان الدابني عنه جلرى عليه ما جرى على األديان قبله غريت ديانات الرسل ولوال أ
ولو أراد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمما قاله هؤالء الضالل مل ينه عن اختاذ قبور األنبياء مساجد ويلعن ويلعن 

تها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها فاعل ذلك فإنه إذا لعن من اختذها مساجد يعبد اهللا فيها فكيف يأمر مبالزم
وانتياهبا وال جتعل كالعيد الذي جييء من احلول إىل احلول وكيف يسأل ربه أن ال جيعل قربه وثنا يعبد وكيف يقول 

ال جتعلوا قربي عيدا وصلوا : أعلم اخللق بذلك ولوال ذلك ألبرز قربه ولكن خشي أن يتخذ مسجدا وكيف يقول 
مل يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤالء الضالل الذين مجعوا بني الشرك  على حيثما كنتم وكيف

  والتحريف 
وهذا أفضل التابعني من أهل بيته علي بن احلسني رضي اهللا عنهما هنى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قربهصلى 

ه وهو أعلم مبعناه من Bجده علىاهللا عليه وسلم واستدل باحلديث وهو الذي رواه ومسعه من أبيه احلسني عن 
هؤالء الضالل وكذلك ابن عمه احلسن بن احلسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القرب إذا مل يكن يريد 

  املسجد ورأى أن ذلك من اختاذه عيدا 
ليه فانظر هذه السنة كيف خمرجها من أهل املدينة وأهل البيت الذين هلم من رسول اللهصلى اهللا ع: قال شيخنا 

  وسلمقرب النسب وقرب الدار ألهنم إىل ذلك أحوج من غريهم فكانوا له أضبط 

  فصل مث إن يف اختاذ القبور أعيادا من املفاسد العظيمة اليت ال

  يعلمها إال اهللا تعاىل ما يغضب ألجله كل من يف قلبه وقار هللا تعاىل وغرية على التوحيد وهتجني وتقبيح للشرك 
  يالم ولكن ما جلرح مبيت إ

الصالة إليها والطواف هبا وتقبيلها واستالمها وتعفري اخلدود على تراهبا وعبادة أصحاهبا : فمن مفاسد اختاذها أعيادا 
واالستغاثة هبم وسؤاهلم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغري ذلك من 

  لوهنا أوثاهنم أنواع الطلبات اليت كان عباد األوثان يسأ
فلو رأيت غالة املتخذين هلا عيدا وقد نزلوا عن األكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا هلا اجلباه وقبلوا 

األرض وكشفوا الرءوس وارتفعت أصواهتم بالضجيج وتبا كوا حىت تسمع هلم النشيج ورأوا أهنم قد أربوا يف 
دي وال يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حىت إذا دنوا منها صلوا عند القرب الربح على احلجيج فاستغاثوا مبن ال يب

ركعتني ورأوا أهنم قد أحرزوا من األجر وال أجر من صلى إىل القبلتني فتراهم حول القرب ركعا سجدا يبتغون 
العربات ويرتفع  فضالمن امليت ورضوانا وقد ملئوا أكفهم خيبة وخسرانا فلغري اهللا بل للشيطان ما يراق هناك من

من األصوات ويطلب من امليت من احلاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أوىل 
العاهات والبليات مث انثنوا بعد ذلك حول القرب طائفني تشبيها له بالبيت احلرام الذي جعله اهللا مباركا وهدى 

احلجر األسود وما يفعل به وفدالبيت احلرام مث عفروا لديه تلك اجلباه للعاملني مث أخذوا يف التقبيل واالستالم أرأيت 
واخلدود اليت يعلم اهللا أهنا مل تعفر كذلك بني يديه يف السجود مث كملوا مناسك حج القرب بالتقصري هناك واحلالق 

ابني وكانت صالهتم واستمتعوا خبالقهم من ذلك الوثن إذ مل يكن هلم عند اهللا من خالق وقربوا لذلك الوثن القر



أجزل اهللا لنا ولكم أجرا وافرا : ونسكهم وقرباهنم لغري اهللا رب العاملني فلو رأيتهم يهىنء بعضهم بعضا ويقول 
ال : وحظا فإذا رجعوا سأهلم غالة املتخلفني أن يبيع أحدهم ثواب حجة القرب حبج املتخلف إىل البيت احلرام فيقول 

  ولو حبجك كل عام 
إذ هي فوق ما خيطر بالبال أو يدور يف : اوز فيما حكيناه عنهم وال استقصينا مجيع بدعهم وضالهلم هذا ومل نتج

اخليال وهذا كان مبدأ عبادة األصنام يف قوم نوح كما تقدم وكل من شم أدىن رائحة من العلم والفقه يعلم أن من 
  أهم األمور سد الذريعة إىل هذا احملذور 

قبة ما هني عنه ملا يؤول إليه وأحكم يف هنيه عنه وتوعده عليه وأن اخلري واهلدى يف وأن صاحب الشرع أعلم بعا
  اتباعه وطاعته والشر والضالل يف معصيته وخمالفته 

ملا صعبت التكاليف على اجلهال والطغام : ورأيت أليب الوفاء بن عقيل يف ذلك فصال حسنا فذكرته بلفظه قال 
أوضاع وضعوها ألنفسهم فسهلت عليهم إذ مل يدخلوا هبا حتت أمر غريهم قال  عدلوا عن أوضاع الشرع إىل تعظيم

من إيقاد النريان وتقبيلها : وهم عندي كفار هبذه األوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها مبا هنى عنه الشرع : 
ا تربكا وإفاضة يا موالي افعل يب كذا وكذا وأخذ تربته: وختليقها وخطاب املوتى باحلوائج وكتب الرقاع فيها 

الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء اخلرق على الشجر اقتداءمبن عبدالالت والعزى والويل عندهم ملن مل 
الصديق أبو بكر : يقبل مشهد الكف ومل يتمسح بآجرة مسجد امللموسة يوم األربعاء ومل يقل احلمالون على جنازته 

ه أزجا باجلص واآلجر ومل خيرق ثيابه إىل الذيل ومل يرق ماء الورد على القرب أو حممد وعلى أو مل يعقد على قرب أبي
  انتهى 

ومن مجع بني سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفي القبور وما أمر به وهنى عنه وما كان عليه أصحابه وبني ما 
   عليه أكثر الناس اليوم رأي أحدمها مضادا لآلخر مناقضا له حبيث ال جيتمعان أبدا

فنهى رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعن الصالة إىل القبور وهؤالء يصلون عندها وهنى عن اختاذها مساجد وهؤالء 
  يبنون عليها املساجد ويسموهنا مشاهد مضاهاة لبيوت اهللا تعاىل 

  وهنى عن إيقاد السرج عليها وهؤالء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها 
  الء يتخذوهنا أعيادا ومناسك وجيتمعون هلا كاجتماعهم للعيد أو أكثر وهنى أن تتخذ عيداوهؤ

  قال علي : وأمر بتسويتها كما روى مسلم يف صحيحه عن أيب اهلياج األسدي قال 

أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأن ال تدع متثاال إال : بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم : شرفا إال سويته ويف صحيحه أيضا عن مثامة بن شفي قال طمسته وال قربا م

مسعت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميأمر بتسويتها : برودس فتوىف صاحب لنا فأمر فضالة بقربه فسوي مث قال 
  ليها القباب وهؤالء يبالغون يف خمالفة هذين احلديثني ويرفعوهنا عن األرض كالبيت ويعقدون ع

هنى رسول اللهصلى اهللا عليه : وهنى عن جتصيص القرب والبناء عليه كما روى مسلم يف صحيحه عن جابر قال 
  وسلمعن جتصيص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه بناء 

اهللا  وهنى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذي يف سننهما عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اللهصلى
حديث حسن صحيح وهؤالء يتخذون عليها : عليه وسلم هنى أن جتصص القبور وأن يكتب عليها قال الترمذي 

  األلواح ويكتبون عليها القرآن وغريه 



أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم هنى : وهنى أن يزاد عليها غري تراهبا كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا 
  ب عليه أو يزاد عليه وهؤالء يزيدون عليه سوى التراب اآلجر واألحجار واجلص أن جيصص القرب أو يكت

  وهنى عمر بن عبدالعزيز أن يبىن القرب بآجر وأوصى أن ال يفعل ذلك بقربه 
  أن ال جتعلوا على قربي آجرا : وأوصى األسود بن يزيد 

  كانوا يكرهون اآلجر على قبورهم : وقال إبراهيم النخعي 
  أن ال تضربوا علي فسطاطا : ريرة حني حضرته الوفاة وأوصى أبو ه

  وكره اإلمام أمحد أن يضرب على القرب فسطاط 
أن هؤالء املعظعمني للقبور املتخذينها أعيادا املوقدين عليها السرج الذين يبنون عليها املساجد والقباب : واملقصود 

  مناقضون ملا أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن ملا جاء به وأعظم ذلك اختاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب حمادو
ولو أبيح اختاذ السرج عليها مل يلعن النبيصلى اهللا عليه وسلممن فعله : أمحد وغريهم بتحرميه قال أبو حممد املقدسي 

وال جيوز اختاذ املساجد : القبور أشبه تعظيم األصنام قال  وألن فيه تضييعا للمال يف غري فائدة وإفراطا يف تعظيم
لعن اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما : على القبور هلذا اخلرب وألن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال 

ختصيص  إمنا مل يربز قرب رسول اللهصلى اهللا عليه وسلملئال يتخذ مسجدا ألن: صنعوا متفق عليه وقالت عائشة 
القبور بالصالة عندها يشبه تعظيم األصنام بالسجود هلا والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة األصنام تعظيم 

  األموات باختاذ صورهم والتمسح هبا والصالة عندها انتهى 
الهتم يف وقد آل األمر هبؤالء الضالل املشركني إىل أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك حىت صنف بعض غ

ذلك كتابا ومساه مناسك حج املشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت احلرام وال خيفى أن هذا مفارقة لدين االسالم 
: ودخول يف دين عباد األصنام فانظر إىل هذا التباين العظيم بني ما شرعه رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموقصده 

ه هؤالء وقصدوه وال ريب أن يف ذلك من املفاسد ما يعجز العبد من النهي عما تقدم ذكره يف القبور وبني ما شرع
مشاهبة عبادة : السفر إليها ومنها : اختاذها عيدا ومنها : تعظيمها املوقع يف االفتتان هبا ومنها : عن حصره فمنها 

ادها يرجعحون من العكوف عليها واجملاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعب: األصنام مبا يفعل عندها 
اجملاورة عندها على اجملاورة عند املسجد احلرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة املساجد والويل عندهم لقيتمها ليلة 

اعتقاد املشركني هبا أن هبا يكشف البالء وينصر : النذر هلا ولسدنتها ومنها : يطفىء القنديل املعلق عليها ومنها 
ء وتفرج الكروب وتقضى احلوائج وينصر املظلوم وجيار اخلائف إىل غري ذلك على االعداء ويستنزل غيث السما

الشرك األكرب الذي : الدخول يف لعنة اهللا تعاىل ورسوله باختاذ املساجد عليها وإيقاد السرج عليها ومنها : ومنها 
عند قبورهم ويكرهونه غاية إيذاء أصحاهبا مبا يفعله املشركون بقبورهم فإهنم يؤذيهم ما يفعل : يفعل عندها ومنها 

  الكراهة كما أن املسيح يكره 

ما يفعله النصارى عند قربه وكذلك غريه من األنبياء واألولياء واملشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
م ويوم حنشرهم وما يعبدون من دون اهللا فيقول أأنتم أضللت: قبورهم ويوم القيامة يتربءون منهم كما قال تعاىل 

عبادى هؤالء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 
فقد كذبوكم مبا تقولون فما : قال اهللا للمشركني ]  ١٧: الفرقان [ وآباءهم حىت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 



وقال تعاىل وإذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي أأنت : اىل اآلية وقال تع]  ١٩: الفرقان [ تستطيعون صرفا وال نصرا 
قلت للناس اختذوين وأمى إهلني من دون اهللا قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق اآلية وقال تعاىل ويوم 

يعبدون حنشرهم مجيعا مث نقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا 
  ]  ٤١: سبأ [ اجلن أكثرهم هبم مؤمنون 

حمادة اهللا ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها : مشاهبة اليهود والنصارى يف اختاذ املساجد والسرج عليها ومنها : ومنها 
  إماتة السنن وإحياء البدع : التعب العظيم مع الوزر الكثري واإلمث العظيم ومنها : ومنها 
خري البقاع وأحبها إىل اهللا فإن عباد القبور يعطوهنا من التعظيم واالحترام واخلشوع ورقة  تفضيلها على: ومنها 

أن : القلب والعكوف باهلمة على املوتى ماال يفعلونه يف املساجد وال حيصل هلم فيها نظريه وال قريب منه ومنها 
بضد ذلك وهلذا ملا كانت الرافضة من ذلك يتضمن عمارة املشاهد وخراب املساجد ودين اهللا الذي بعث به رسوله 

  أبعد الناس عن العلم والدين عمروا املشاهد وأخربوا املساجد 
إمنا هو تذكراآلخرة واإلحسان إىل املزور : أن الذي شرعه الرسولصلى اهللا عليه وسلمعند زيارة القبور : ومنها 

الزائر حمسنا إىل نفسه وإىل امليت فقلب هؤالء بالدعاء له والترحم عليه واالستغفار له وسؤال العافية له فيكون 
املشركون األمر وعكسوا الدين وجعلوا املقصود بالزيارة الشرك بامليت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم 

  واستنزال الربكات منه ونصره هلم على األعداء وحنو ذلك فصاروا مسيئني إىل نفوسهم وإىل امليت 

  كة ما شرعه اهللا تعاىل من الدعاء له والترحم عليه واالستغفار له ولو مل يكن إال حبرمانه بر
فامسع اآلن زيارة أهل اإلميان اليت شرعها اهللا تعاىل على لسان رسوهلصلى اهللا عليه وسلم مث وازن بينها وبني زيارة 

  أهل اإلشراك اليت شرعها هلم الشيطان واختر لنفسك 
اللهصلى اهللا عليه وسلمكلما كان ليلتها منه خيرج من آخر الليل إىل كان رسول : قالت عائشة رضي اهللا عنها 

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون اللهم : البقيع فيقول 
  اغفر ألهل بقيع الغرقد رواه مسلم 

كيف : ك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم قالت قلت إن ربك يأمر: أن جربيل أتاه فقال : ويف صحيحه عنها أيضا 
السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ويرحم اهللا املستقدمني منا : قويل : أقول هلم يا رسول اهللا قال 

  واملستأخرين وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون 
صلى اهللا عليه وسلميعلمهم إذا خرجوا إىل كان رسول الله: ويف صحيحه أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

السالم على أهل الديار ويف لفظ السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء : املقابر أن يقولوا 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم كنت هنيتكم عن : اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية وعن بريدة قال 

  ة القبور فمن أراد أن يزور فليزر وال تقولوا هجرا رواه أمحد والنسائي زيار

وكان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقد هنى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة فلما متكن التوحيد يف قلوهبم 
ملشروع الذي حيبه أذن هلم يف زيارهتا على الوجه الذي شرعه وهناهم أن يقولوا هجرا فمن زارها على غري الوجه ا

  الشرك عندها قوال وفعال : اهللا ورسوله فإن زيارته غري مأذون فيها ومن أعظم اهلجر 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم زوروا القبور فإهنا تذكر : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  املوت 



إين كنت هنيتكم عن زيارة : لهصلى اهللا عليه وسلمقال أن رسول ال: وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه 
  القبور فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة رواه اإلمام أمحد 

مر رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمبقبور املدينة فأقبل عليهم بوجهه : وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال 
م وحنن باألثر رواه أمحد والترمذي وحسنه وعن ابن مسعود السالم عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولك: فقال 

كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإهنا تزهد : رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال 
  يف الدنيا وتذكر اآلخرة رواه ابن ماجه 

للهصلى اهللا عليه وسلم كنت هنيتكم عن زيارة قال رسول ا: وروى اإلمام أمحد عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 
  القبور فزوروها فإن فيها عربة 

فهذه الزيارة اليت شرعها رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمألمته وعلمهم إياها هل جتد فيها شيئا مما يعتمده أهل 
  الشرك والبدع أم جتدها مضادة ملا هم عليه من كل وجه 

لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا ولكن كلما ضعف متسك : ه اهللا وما أحسن ما قال مالك بن أنس رمح
  األمم بعهود أنبيائهم ونقص إمياهنم عوضوا عن ذلك مبا أحدثوه من البدع والشرك 

  ولقد جرد السلف الصاحل التوحيد ومحوا جانبه حىت كان أحدهم إذا سلم على 

  ل القبلة وجعل ظهره إىل جدار القرب مث دعا النبيصلى اهللا عليه وسلم مث أراد الدعاء استقب
رأيت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يسلم على النبيصلى اهللا عليه وسلم مث يسند ظهره إىل : فقال سلمة بن وردان 

  جدار القرب مث يدعو 
  ادة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حىت ال يدعو عند القرب فإن الدعاء عب: ونص على ذلك األئمة األربعة 

  ويف الترمذي وغريه مرفوعا الدعاء هو العبادة 
فجرد السلف العبادة هللا ومل يفعلوا عند القبور منها إال ما أذن فيه رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم من السالم على 

  أصحاهبا واالستغفار هلم والترحم عليهم 
ه وهلذا شرع يف الصالة عليه من الدعاء له وباجلملة فامليت قد انقطع عمله فهو حمتاج إىل من يدعو له ويشفع ل

  وجوبا واستحبابا ما مل يشرع مثله يف الدعاء للحي 
اللهم اغفر : صلى رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعلى جنارة فحفظت من دعائه وهو يقول : قال عوف بن مالك 

د ونقه من اخلطايا كما نقيت له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والرب
الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه وأدخله اجلنة 

وأعذه من عذاب القرب أو من عذاب النار حىت متنيت أن أكون أنا امليت لدعاء رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله 
  مسلم وسلم على ذلك امليت رواه 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم يقول يف صالته على اجلنازة : وقال أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه 
اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها وأنت هديتها لإلسالم وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعالنيتها جئنا : 

  شفعاء فاغفر له رواه االمام أمحد 
إذا صليتم على : ود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم قال ويف سنن أيب دا

  امليت فأخلصوا له الدعاء 



ما من ميت يصليعليه أمة من املسلمني يبلغون مائة : وقالت عائشة وأنس عن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم 
  مسلم كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه رواه 

ما من رجل مسلم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم يقول : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 
  ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه رواه مسلم 

  فهذا مقصود الصالة على امليت وهو الدعاء له واالستغفار والشفاعة فيه 
ومعلوم أنه يف قربه أشد حاجة منه على نعشه فإنه حينئذ معرض للسؤال وغريه وقد كان النيب صلى اهللا تعاىل عليه 

  سلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل : وآله وسلم يقف على القرب بعد الدفن فيقول 
ونشفع له ال نشفع به فبعد الدفن فعلم أنه أحوج إىل الدعاء له بعد الدفن فإذا كنا على جنازته ندعو له ال ندعو به 

  أوىل وأحرى 
بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له باالستشفاع به : فبدل أهل البدع والشرك قوال غري الذي قيل هلم 

: وقصدوا بالزيارة اليت شرعها رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمإحسانا إىل امليت وإحسانا إىل الزائر وتذكريا باآلخرة 
امليت واإلقسام به على اهللا وختصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب عندها سؤال 

  وخشوعه أعظم منه يف املساجد وأوقات األسحار 
ومن احملال أن يكون دعاء املوتى أو الدعاء هبم أو الدعاء عندهم مشروعا وعمال صاحلا ويصرف عنه القرون الثالثة 

  للهصلى اهللا عليه وسلم مث يرزقه اخللوف الذين يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون املفضلة بنص رسول ا
فهذه سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفي أهل القبور بضعا وعشرين سنة حىت توفاه اهللا تعاىل وهذه سنة خلفائه 

ى وجه األرض أن يأتى عن أحد منهم الراشدين وهذه طريقة مجيع الصحابة والتابعني هلم بإحسان هل ميكن بشرعل
أهنم كانوا إذا كان هلم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها ومتسحوا : بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع 

هبا فضال أن يصلوا عندها أو يسألوا اهللا بأصحاهبا أو يسألوهم حوائجهم فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد 
ا عن اخللوف اليت خلفت بعدهم بكثري من ذلك وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان يف ذلك بلى ميكنهم أن يأتو

  ذلك أكثر حىت لقد وجد يف ذلك عدة 

مصنفات ليس فيها عن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وال عن خلفائه الراشدين وال عن أصحابه حرف واحد من 
  املرفوعة ذلك بلى فيها من خالف ذلك كثري كما قدمناه من األحاديث 

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن حياط هبا وقد ذكرنا إنكار عمر رضي اهللا عنه على أنس رضي اهللا عنه صالته عند 
  القرب وقوله له القرب القرب 

حدثنا أبو العالية : وقد ذكر حممد بن إسحاق يف مغازيه من زيادات يونس بن بكري عن أيب خلدة خالد بن دينار قال 
فتحنا تستر وجدنا يف بيت مال اهلرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا املصحف ملا : قال 

فحملناه إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثل 
فما : وحلون كالمكم وما هو كائن بعد قلت ما كان فيه قال سريتكم وأموركم : ما أقرأ القرآن فقلت أليب العالية 

حفرنا بالنهار ثالثة عشر قربا متفرقة فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على : صنعتم بالرجل قال 
: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون فقلت : وما يرجون منه قال : الناس ال ينبشونه فقلت 

ما : مذ ثالمثائة سنة قلت : مذ كم وجدمتوه مات قال : دانيال فقلت : رجل يقال له : ن الرجل قال من كنتم تظنو



ال إال شعريات من قفاه إن حلوم األنبياء ال تبليها األرض وال تأكلها السباع ففي هذه : كان تغري منه شيء قال 
  القصة ما فعله املهاجرون واألنصار من تعمية قربه 

الناس ومل يربزوه للدعاء عنده والتربك به ولو ظفر به املستأخرون جلالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من  لئال يفتنت به
دون اهللا فهم قد اختذوا من القبور أوثانا من ال يداىن هذا وال يقاربه وأقاموا هلا سدنة وجعلوها معابد أعظم من 

  املساجد 
ك هبا فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب املهاجرون واألنصار هذا فلو كان الدعاء عند القبور والصالة عندها والترب

القرب علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك ملن بعدهم ولكن كانوا أعلم باهللا ورسوله ودينه من اخللوف اليت خلفت 
بعدهم وكذلك التابعون هلم بإحسان راحوا على هذا السبيل وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول اللهصلى 

عليه وسلمباألمصار عدد كثري وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قرب صاحب وال دعاه وال دعا به وال  اهللا
دعا عنده وال استشفى به وال استسقى به وال استنصر به ومن املعلوم أن مثل هذا مما تتوفر اهلمم والدواعي على 

  نقله بل على نقل ما هو دونه 
الدعاء عندها والدعاء بأرباهبا أفضل منه يف غري تلك البقعة أوال يكون فإن كان وحينئذ فال خيلو إما أن يكون 

أفضل فكيف خفي علما وعمال على الصحابة والتابعني وتابعيهم فتكون القرون الثالثة الفاضلة جاهلة هبذا الفضل 
ل خري ال سيما الدعاء العظيم وتظفر به اخللوف علما وعمال وال جيوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على ك

فإن املضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة ما فكيف يكونون مضطرين يف كثري من الدعاء وهم يعلمون 
  فضل الدعاء عند القبور مث ال يقصدونه هذا حمال طبعا وشرعا 

بل ختصيصها  فتعني القسم اآلخر وهو أنه ال فضل للدعاء عندها وال هو مشروع وال مأذون فيه بقصد اخلصوص
بالدعاء عندها ذريعة إىل ما تقدم من املفاسد ومثل هذا مما ال يشرعه اهللا ورسوله ألبتة بل استحباب الدعاء عندها 

  شرع عبادة مل يشرعها اهللا ومل ينزل هبا سلطانا 
  وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثري 

اخلطاب رضي اهللا عنه يف طريق مكة صالة الصبح  صليت مع عمر بن: فروى غري واحد عن املعرور بن سويد قال 
و إليالف قريش مث رأى الناس يذهبون مذاهب ]  ١: الفيل [ أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل : فقرأ فيها 

يا أمري املؤمنني مسجد صلى فيه النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم فهم يصلون : أين يذهب هؤالء فقيل : فقال 
  : فيه فقال 

إمنا هلك من كان قبلكم مبثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذوهنا كنائس وبيعا فمن أدركته الصالة منكم يف 
هذه املساجد فليصل ومن ال فليمض وال يتعمدها وكذلك أرسل عمر رضي اهللا تعاىل عنه أيضا فقطع الشجرة اليت 

  آله وسلم بايع حتتها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه و
بل قد أنكر رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعلى الصحابة ملا سألوه أن جيعل هلم شجرة يعلعقون عليها أسلحتهم 

  ومتاعهم خبصوصها 
خرجنا مع رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقبل حنني وحنن : فروى البخاري يف صحيحه عن أيب واقد الليثي قال 

ذات أنواط فمررنا بسدرة : فون حوهلا وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا حديثو عهد بكفر وللمشركني سدرة يعك
اهللا أكرب : يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم : فقلنا 



لتركنب سنن ]  ١٣٨: اف األعر[ اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون : هذا كما قالت بنو إسرائيل 
  من كان قبلكم 

فإذا كان اختاذ هذه الشجرة لتعليق األسلحة والعكوف حوهلا اختاذ إله مع اهللا تعاىل مع أهنم ال يعبدوهنا وال يسألوهنا 
فما الظن بالعكوف حول القرب والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بشجرة إىل الفتنة بالقرب لو كان 

  الشرك والبدعة يعلمون  أهل
فانظروا رمحكم اهللا أينما وجدمت سدرة أو شجرة يقصدها الناس : قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك 

  ويعظموهنا ويرجون الرباء والشفاء من قبلها ويضربون هبا املسامري واخلرق فهي ذات أنواط فاقطعوها 
أهل الشرك والبدع اليوم يف هذا الباب وغريه علم أن بني  ومن له خربة مبا بعث اهللا تعاىل به رسوله ومبا عليه

  : السلف وبني هؤالء اخللوف من البعد أبعد مما بني املشرق واملغرب وأهنم على شيء والسلف على شيء كما قيل 
  شتان بني مشرق ومغرب واألمر واهللا أعظم مما ذكرنا ... سارت مشرقة وسرت مغربا 

مالك : عن أم الدرداء رضي اهللا عنها قالت دخل على أبو الدرداء مغضبا فقلت له وقد ذكر البخاري يف الصحيح 
  واهللا ما أعرف فيهم شيئا من أمر حممدصلى اهللا عليه وسلم إال أهنم يصلون مجيعا : فقال 

 ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إال: وروي مالك يف املوطأ عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال 
  النداء بالصالة يعين الصحابة رضي اهللا عنهم 

ما أعرف شيئا مما : ما يبكيك فقال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له : وقال الزهرى 
  أدركت إال هذه الصالة وهذه الصالة قد ضيعت ذكره البخاري 

  ال قد أنكرته اليوم يف لفظ آخر ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمإ
رمحك اهللا لو أن رسول اللهصلى اهللا عليه : سأل رجل أبا الدرداء رضي اهللا عنه فقال : وقال احلسن البصري 

  وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه : وسلمبني أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما حنن عليه فغضب واشتد غضبه وقال 
تلومونين على : ما يبكيك يا أبا سعيد فقال : معة وجلس فبكى فقيل له صلى احلسن اجل: وقال املبارك بن فضالة 

البكاء ولو أن رجال من املهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول اللهصلى 
  اهللا عليه وسلمأنتم اليوم عليه إال قبلتكم هذه 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها : مسعود رضي اهللا عنه وهذه هي الفتنة العظمى اليت قال فيها عبداهللا بن 
  غريت السنة أو هذا منكر : الكبري وينشأ فيها الصغري جتري على الناس يتخذوهنا سنة إذا غريت قيل 

وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خالف السنة فال عربة به وال إلتفات إليه فإن العمل قد جرى على 
  منذ زمن أيب الدرداء وأنس كما تقدم  خالف السنة

  حدثين حممد بن عبيد بن ميمون حدثين عبداهللا : وذكر أبو العباس أمحد بن حيىي قال 

فتذاكروا يوما السنن فقال رجل : كان عبداهللا بن احلسن يكثر اجللوس إىل ربيعة قال : بن إسحق اجلعفري قال 
أرأيت إن كثر اجلهال حىت يكونوا هم احلكام فهم احلجة على : اهللا ليس العمل على هذا فقال عبد: كان يف اجمللس 

  أشهد أن هذا كالم أبناء األنبياء : السنة فقال ربيعة 
  ما نصبه للناس من األنصاب واألزالم اليت هي : فصل ومن أعظم مكايده 

ذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر يا أيها ال: من عمله وقد أمر اهللا تعاىل باجتناب ذلك وعلق الفالح باجتنابه فقال 



كل ما نصب : فاألنصاب ]  ٩٠: املائده [ واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
وقتادة : من حجر أو شجر أو وثن أو قرب وهي مجع واحدها نصب كطنب وأطناب قال جماهد : يعبد من دون اهللا 

كان أهل اجلاهلية يذحبون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون كانت حول البيت أحجار : وابن جريج 
هي األصنام اليت : وليست بأصنام إمنا الصنم ما يصور وينقش وقال ابن عباس : هذه احلجارة ويعبدوهنا قالوا 

ي اآلهلة اليت ه: حجارة كانت هلم يعبدوهنا وهي األوثان وقال الفراء : يعبدوهنا من دون اهللا تعاىل وقال الزجاج 
  كانت تعبد من أحجار وغريها 

يوم خيرجون من األجداث سراعا كأهنم إىل : الشيء املنصوب الذي يقصده من رآه ومنه قوله تعاىل : وأصل اللفظة 
  ]  ٤٣: املعارج [ نصب يوفضون 
  إىل غاية أو علم يسرعون : قال ابن عباس 

  وهو قول أكثر املفسرين 
  أنصاهبم أيهم يستلمها أوال يعين إىل : وقال احلسن 
: ومعناه : قال ]  ٣: املائده [ وهذا على قراءة من قرأ نصب بضمتني كقوله وما ذبح على النصب : قال الزجاج 

  اإلسراع : من خشبة أو حجر أو علم واإليفاض : أن النصب كل شيء نصب : أصنام هلم واملقصود 
هي قداح كانوا يستقسون هبا األمور أي يطلبون هبا علم ما قسم :  فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما: وأما األزالم 

  هلم 
  كانت هلم حصيات إذا اراد أحدهم أن يغزو أو جيلس استقسم هبا : وقال سعيد بن جبري 

أمرين ريب : هي القدحان اللذان كان يستقسم هبما أهل اجلاهلية يف أمورهم أحدمها عليه مكتوب : وقال أيضا 
 ريب فإذا أرادوا أمراضربوا هبا فإن خرج الذي عليه أمرين فعلوا ما مهوا به وإن خرج الذي عليه هناين هناين: واآلخر 
  تركوه 

  طلب القسمة : االستقسام : وقال أبو عبيد 
  إلزام أنفسهم مبا تأمرهم به القداح كقسم اليمني : االستقسام أخذ كل واحد قسمه وقيل االستقسام : وقال املربد 
  وإن تستقسموا باألزالم أي تطلبوا من جهة األزالم ما قسم لكم من أحد األمرين : زهري وقال األ

ال خترج من أجل : االستقسام باألزالم حرام وال فرق بني ذلك وبني قول املنجم : وقال أبو اسحاق الزجاج وغريه 
  ]  ٣٤: لقمان [ ذا تكسب غدا وما تدري نفس ما: جنم كذا واخرج من أجل طلوع جنم كذا ألن اهللا تعاىل يقول 

  وذلك دخول يف علم اهللا عز و جل الذي هو غيب عنا فهو حرام كاألزالم اليت ذكرها اهللا تعاىل 
أن الناس قد ابتلوا باألنصاب واألزالم فاألنصاب للشرك والعبادة واألزالم للتكهن وطلب علم ما : واملقصود 

اهللا سبحانه وتعاىل مضاد هلذا وهذا والذي جاء به رسول اللهصلى اهللا استأثر اهللا به هذه للعلم وتلك للعمل ودين 
  عليه وسلمإبطاهلما وكسراألنصاب واألزالم 

من شجرة أو عمود أو وثن أو قرب أو خشبة أو عني وحنو ذلك : فمن األنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركني 
ه وسلمعليا رضي اهللا عنه هبدم القبور املشرفة والواجب هدم ذلك كله وحمو أثره كما أمر النبيصلى اهللا علي

أال أبعثك : قال يل علي رضي اهللا عنه : وتسويتها باألرض كما روى مسلم يف صحيحه عن أيب اهلياج األسدي قال 
على ما بعثين عليه رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم أن ال أدع متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا اال سويته وعمى 



بأمر عمر رضي اهللا عنه قرب دانيال وأخفوه عن الناس وملا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة اليت بايع حتتها الصحابة 
  : رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأصحابه أرسل فقطعها رواه ابن وضاح يف كتابه 

حتتها النبيصلى أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بقطع الشجرة اليت بويع : مسعت عيسى بن يونس يقول : فقال 
  اهللا عليه وسلم 

  فقطعها ألن الناس كانوا يذهبون فيصلون حتتها فخاف عليهم الفتنة 
وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي : قال عيسى بن يونس 

  اهللا عنه 
تعاىل يف القرآن وبايع حتتها الصحابة رسول  فإذا كان هذا فعل عمر رضي اهللا عنه بالشجرة اليت ذكرها اهللا

اللهصلى اهللا عليه وسلمفماذا حكمه فيما عداها من هذه األنصاب واألوثان اليت قد عظمت الفتنة هبا واشتدت 
  البلية هبا 

أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمهدم مسجد الضرار ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم : وأبلغ من ذلك 
أن هتدم كلها حىت تسوى باألرض وهي أوىل باهلدم : كاملساجد املبنية على القبور فإن حكم اإلسالم فيها فسادا منه 

من مسجد الضرار وكذلك القباب اليت على القبور حيب هدمها كلها ألهنا أسست على معصية الرسول ألنه قد هنى 
اء غري حمرم وهو أوىل باهلدم من بناء الغاصب عن البناء على القبور كما تقدم فبناء أسس على معصيته وخمافته بن

  قطعا 
  وقد أمر رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمبهدم القبور املشرفة كما تقدم 

فهدم القباب والبناء واملساجد اليت بنيت عليها أوىل وأحرى ألنه لعن متخذي املساجد عليها وهنى عن البناء عليه 
ن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفاعله وهنى عنه واهللا عز و جل يقيم لدينه فيجب املبادرة واملساعدة إىل هدم ما لع

  وسنة رسوله من ينصرمها ويذب عنهما فهو أشد غرية وأسرع تغيريا 
وكذلك جيب إزالة كل قنديل أو سراج فلى قرب وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إثباته وتنفيذه  سلم وال يصح هذا الوقف وال حيل

انظروا رمحكم اهللا أينما وجدمت سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظموهنا ويرجون : قال اإلمام أبو بكر الطرطوشي 
  الربء والشفاء من قبلها ويضربون هبا املسامري واخلرق فهي ذات أنواط فاقطعوها 

ومن هذا القسم : احلوادث والبدع : يف كتاب وقال احلافظ ابو حممد عبد الرمحن بن إمساعيل املعروف بأيب شامة 
من تزيني الشيطان للعامة ختليق احليطان والعمد وسرج مواضع خمصوصة من كل بلد : أيضا ما قد عم به االبتالء 

حيكي هلم حاك أنه رأى يف منامه هبا أحدا ممن شهر بالصالح والوالية فيفعلون ذلك وحيافظون عليه مع تضييعهم 
ننه ويظنون أهنم متقربون بذلك مث يتجاوزون هذا إىل ان يعظم وقع تلك األماكن يف قلوهبم فيعظموهنا فرائض اهللا وس

ويرجون الشفاء ملرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر هلا وهي من بني عيون وشجر وحائط وحجر ويف مدينة دمشق 
ب الصغري والشجرة امللعونة من ذلك مواضع متعددة كعوينة احلمى خارج باب توما والعمود املخلق داخل با

اليابسة خارج باب النصر يف نفس قارعة الطريق سهل اهللا قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط اليت 
: يف احلديث مث ساق حديث أيب واقد أهنم مروا مع رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمبشجرة عظيمة خضراء يقال هلا 

اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال النبيصلى اهللا عليه وسلم اهللا أكرب يارسول : ذات أنواط فقالوا 



إنكم قوم جتهلون لتركنب سنن من كان قبلكم : اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال : هذا كما قال قوم موسى ملوسى 
  هذا حديث حسن صحيح : قال الترمذي 

أنه كان إىل جانبه عني تسمى عني العافية كان العامة قد افتتنوا هبا : ية مث ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببالد إفريق
امضوا يب إىل العافية فيعرف فيها الفتنة فخرج يف السحر : يأتوهنا من اآلفاق فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال 

  فهدمها وأذن للصبح عليها مث 

  فع هلا رأس إىل اآلن فما ر: اللهم إين هدمتها لك فال ترفع هلا رأسا قال : قال 
وقد كان بدمشق كثري من هذه األنصاب فيسر اهللا سبحانه كسرها على يد شيخ اإلسالم وحزب اهللا املوحدين 

كالعمود املخلق والنصب الذي كان مبسجد النارنج عند املصليىيعبده اجلهال والنصب الذي كان حتت الطاحون 
به وكان صورة صنم يف هنر القلوط ينذرون له ويتربكون به وقطع اهللا الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتربك 

سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتربك به املشركون وكان عمودا طويالعلى رأسه حجر 
  كالكرة وعند مسجد درب احلجر نصب قد بىن عليه مسجد صغري يعبده املشركون يسر اهللا كسره 

إن هذا احلجر وهذه الشجرة : إىل اختاذ األوثان من دون اهللا ولو كانت ما كانت ويقولون فما أسرع أهل الشرك 
وهذه العني تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون اهللا تعاىل فإن النذر عبادة وقربة يتقرب هبا الناذر إىل املنذور له 

الذي أمر اهللا تعاىل أن يتخذ منه  ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه ولقد أنكر السلف التمسح حبجر املقام
: البقره [ واختذوا من مقام إبراهيم مصلى : مصلى كما ذكر األزرقي يف كتاب تاريخ مكة عن قتادة يف قوله تعاىل 

إمنا أمروا أن يصلوا عنده ومل يؤمروا مبسحه ولقد تكلفت هذه األمة شيئا ما تكلفته األمم قبلها ذكر : قال ]  ١٢٥
  ره وأصابعه فما زالت هذه األمة متسحه حىت اخلولق لنا من رأى أث

فتنة أنصاب القبور وهي أصل فتنة عبادة األصنام كما قاله السلف من الصحابة : وأعظم الفتنة هبذه األنصاب 
  والتابعني وقد تقدم 

اهللا مث يوحي  أنه ينصب ألهل الشرك قرب معظم يعظمه الناس مث جيعله وثنا يعبد من دون: ومن أعظم كيد الشيطان 
أن من هنى عن عبادته واختاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه فيسعى اجلاهلون املشركون يف : إىل أوليائه 

من : أمره مبا أمر اهللا به ورسوله وهنيه عما هنى اهللا عنه ورسوله : قتله وعقوبته ويكفرونه وذنبه عند أهل اإلشراك 
عليه وبناء املساجد والقباب عليه وجتصيصه وإشادته وتقبيله واستالمه ودعائه أو جعله وثنا وعيدا وإيقاد السرج 

الدعاء به أو السفر إليه أو االستغاثة به من دون اهللا مما قد علم باالضطرار من دين اإلسالم أنه مضاد ملا بعث اهللا به 
  من جتريد التوحيد هللا : رسوله 

قد تنقص أهل الرتب : ن ذلك غضب املشركون وامشأزت قلوهبم وقالوا وأن ال يعبد إال اهللا فإذا هنى املوحد ع
العالية وزعم أهنم ال حرمة هلم وال قدر وسرى ذلك يف نفوس اجلهال والطعام وكثري ممن ينسب إىل العلم والدين 

هم حىت عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أهنم 
أولياء اهللا وأنصار دينه ورسوله ويأىب اهللا ذلك فما كانوا أولياءه إن أولياؤه إال املتبعون له املوافقون له العارفون مبا 
جاء به الداعون إليه ال املتشبعون مبا مل يعطوا البسو ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم ويبغوهنا عوجا 

  وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا 



  فصل وال حتسب أيها املنعم عليه باتباع صراط اهللا املستقيم صراط أهل

نعمته ورمحته وكرامته أن النهي عن اختاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا والنهي عن اختاذها مساجد أو بناء املساجد 
غض من أصحاهبا : يف عرصاهتا  عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والنذر هلا واستالمها وتقبيلها وتعفري اجلباه

وال تنقيص هلم وال تنقص كما حيسبه أهل اإلشراك والضالل بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم 
فيما حيبونه وجتنب ما يكرهونه فأنت واهللا وليهم وحمبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم وهؤالء 

عدهم من هديهم ومتابعتهم كالنصارى مع املسيح واليهود مع موسى عليهما السالم املشركون أعصى الناس هلم وأب
والرافضة مع علي رضي اهللا عنه فأهل احلق أوىل بأهل احلق من أهل الباطل فاملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض 

  واملنافقون واملنافقات بعضهم من بعض 
السنن فتجد أكثر هؤالء العاكفني على القبور معرضني عن  فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن

طريقة من فيها وهديه وسنته مشتغلني بقربه عما أمر به ودعا إليه وتعظيم األنبياء والصاحلني وحمبتهم إمنا هي باتباع 
كوف عليها ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصاحل واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم والع

  واختاذها أعيادا 

فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إىل تكثري أجورهم باتباعه هلم ودعوته الناس إىل اتباعهم فإذا أعرض عما دعوا 
إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك األجر فأي تعظيم هلم واحترام يف هذا وإمنا اشتغل كثري من الناس 

اليت يكرهها اهللا ورسوله إلعراضهم عن املشروع أو بعضه وإن قاموا بصورته الظاهرة  بأنواع من العبادات املتبدعة
فقد هجروا حقيقته املقصودة منه وإال فمن أقبل على الصلوات اخلمس بوجهه وقلبه عارفا مبا اشتملت عليه من 

أو يف بعضها جتد فيه من  الكلم الطيب والعمل الصاحل مهتمزا هبا كل االهتمام أغنته عن الشرك وكل من قصر فيها
الشرك حبسب ذلك ومن أصغى إىل كالم اهللا بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاين الذي يصد عن ذكر 

اهللا وعن الصالة وينبت النعفاق يف القلب وكذلك من أصغى إليه وإىل حديث الرسولصلى اهللا عليه وسلمبكلعيته 
ه ال من غريه أغناه عن البدع واآلراء والتخرصات والشطحات واخلياالت وحدث نفسه باقتباس اهلدى والعلم من

اليت هي وساوس النفوس وختيالهتا ومن بعد عن ذلك فالبد له أن يتعوض عنه مبا ال ينفعه كما أن من غمر قلبه 
وكل عليه وأغناه مبحبة اهللا تعاىل وذكره وخشيته والتوكل لعيه واإلنابة إليه أغناه ذلك عن حمبة غريه وخشيته والت

أيضا عن عشق الصور وإذا خال من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده فاملعرض عن التوحيد 
مشرك شاء أو أىب واملعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أىب واملعرض عن حمبة اهللا وذكره عبد الصور شاء أم أىب 

فما الذي أوقع عباد : فإن قيل ] فصل [ ة إال باهللا العلي العظيم واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قو
: القبور يف االفتتان هبا مع العلم بأن ساكنيها أموات ال ميلكون هلم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياتا وال نشورا قيل 

قيق التوحيد وقطع أسباب من حت: اجلهل حبقيقة ما بعث اهللا به رسوله بل مجيع الرسل : منها : أوقعهم يف ذلك أمور 
  الشرك فقل نصيبهم جدا من ذلك ودعاهم الشيطان إىل الفتنة ومل يكن 

  عندهم من العلم ما يبطل دعوته فاستجابوا له حبسب ما عندهم من اجلهل وعصموا بقدر ما معهم من العلم 
سول اللهصلى اهللا عليه من املقابرية على ر: أحاديث مكذوبة خمتلقة وضعها أشباه عباد األصنام : ومنها 

لو أحسن أحدكم : إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور وحديث : وسلمتناقض دينه وما جاء به كحديث 



ظنه حبجر نفعه وأمثال هذه األحاديث اليت هي مناقضة لدين اإلسالم وضعها املشركون وراجت على أشباههم من 
  ظنه باألحجار وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق كما تقدم  اجلهال الضالل واهللا بعث رسوله يقتل من حسن

أن فالنا استغاث بالقرب الفالين يف شدة فخلص منها وفالنا دعاه أو : حكايات حكيت هلم عن تلك القبور : ومنها 
دعا به يف حاجة فقضيت له وفالنا نزل به ضرفاسترجى صاحب ذلك القرب فكشف ضره وعند السدنة واملقابرية 

من ذلك شيء كثري يطول ذكره وهم من أكذب خلق اهللا تعاىل على األحياء واألموات والنفوس مولعة بقضاء 
حوائجها وإزالة ضروراهتا ويسمع بأن قرب فالن ترياق جمرب والشيطان له تلطف يف الدعوة فيدعوهم أوال إىل 

قام بقلبه ال ألجل القرب فإنه لو دعاه كذلك يف الدعاء عنده فيدعو العبد حبرقة وانكسار وذلة فيجيب اهللا دعوته ملا 
احلانة واخلمارة واحلمام والسوق أجابه فيظن اجلاهل أن للقرب تأثريا يف إجابة تلك الدعوة واهللا سبحانه جييب دعوة 

وقد    كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا: املضطر ولو كان كافرا وقد قال تعاىل 
فقال اهللا سبحانه وتعاىل ]  ١٢٦: البقره [ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر : اخلليل قال 

  ]  ١٢٦: البقره [ ومن كفر فأمتعه قليال مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري : 
يب الرب والفاجر واملؤمن فليس كل من أجاب اهللا دعاءه يكون راضيا عنه وال حمبا له وال راضيا بفعله فإنه جي

والكافر وكثري من الناس يدعو دعاء يعتدى فيه أو يشترط يف دعائه أو يكون مما ال جيوز أن يسأل فيحصل له ذلك 
  أو بعضه فيظن أن عمله صاحل 
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طان: كتاب  لشي ا لهفان من مصائد  ل ثة ا غا   إ
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

: مرضي هللا ويكون مبنزلة من أملى له وأمد باملال والبنني وهو يظن أن اهللا تعاىل يسارع له يف اخلريات وقد قال تعاىل 
  ]  ٤٤: األنعام [ كل شيء  فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب

فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي وقد يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه إما أن يعاقب مبا 
  حيصل له أو تنقص به درجته فيقضي حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده 

الدعاء عند القرب وأنه أرجح منه يف بيته ومسجده وأوقات األسحار فإذا أن الشيطان بلطف كيده حيسن : واملقصود 
من الدعاء عنده إىل الدعاء به واإلقسام على اهللا به وهذا أعظم من الذي قبله : تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى 

  فإن شأن اهللا أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه وقد أنكر أئمة اإلسالم ذلك 
قال أبو حنيفة : مسعت أبا يوسف يقول : قال بشر بن الوليد : أبو احلسني القدوري يف شرح كتاب الكرخي  فقال

حبق : أسألك مبعقد العز من عرشك وأكره أن يقول : وأكره أن يقول : ال ينبغي ألحد أن يدعو اهللا إال به قال : 
  فالن وحبق أنبيائك ورسلك وحبق البيت احلرام 

: أما املسألة بغري اهللا فمنكرة يف قوهلم ألنه ال حق لغري اهللا عليه وإمنا احلق هللا على خلقه وأما قوله :  قال أبو احلسني
  مبعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف 

يت خلق وألن معقد العز من العرش إمنا يراد به القدرة ال: وروى أن النبيصلى اهللا عليه وسلمدعا بذلك قال : وقال 
  اهللا هبا العرش مع عظمته فكأنه سأله بأوصافه 

أسألك بفالن أو مبالئكتك أو : ويكره أن يدعو اهللا تعاىل إال به فال يقول : وقال ابن بلدجى يف شرح املختار 
أسألك مبعقد العز من عرشك وعن أيب : بأنبيائك وحنو ذلك ألنه ال حق للمخلوق على خالقه أو يقول يف دعائه 

أكره كذا هو عند حممد حرام وعند أيب حنيفة وأيب يوسف هو : جوازه وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه  يوسف
أنه ال جيوز سؤال اهللا سبحانه : إىل احلرام أقرب وجانب التحرمي عليه أغلب ويف فتاوى أيب حممد بن عبدالسالم 

 عليه وسلم العتقاده أن ذلك جاء يف حديث وأنه بشيء من خملوقاته ال األنبياء وال غريهم وتوقف يف نبيناصلى اهللا
  مل يعرف صحة احلديث 

فإذا قرر الشيطان عنده أن اإلقسام على اهللا به والدعاء به أبلغ يف تعظيمه واحترامه وأجنع يف قضاء حاجته نقله 
يعكف عليه ويوقد  درجة أخرى إىل دعائه نفسه من دون اهللا مث ينقله بعد ذلك درجة أخرى إىل أن يتخذ قربه وثنا

عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبين عليه املسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستالمه واحلج إليه 
والذبح عنده مث ينقله درجة أخرى إىل دعاء الناس إىل عبادته واختاذه عيدا ومنسكا وأن ذلك أنفع هلم يف دنياهم 

  وآخرهتم 
أن يسأل امليت حاجته : وهذه األمور املتبدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع : وحه قال شيخنا قدس اهللا ر

وهؤالء من جنس عباد األصنام وهلذا قد يتمثل هلم الشيطان يف : ويستغيث به فيها كما يفعله كثري من الناس قال 
ني وأهل الكتاب يدعو أحدهم من صورة امليت أو الغائب كما يتمثل لعباد األصنام وهذا حيصل للكفار من املشرك

يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا وقد خياطبهم ببعض األمور الغائبة وكذلك السجود للقرب والتمسح به وتقبيله 



  أن يسأل اهللا عز و جل به وهذا يفعله كثري من املتأخرين وهو بدعة باتفاق املسلمني : املرتبة الثانية 
  أن يسأله نفسه : الثالثة 
  أن يظن أن الدعاء عند قربه مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء يف املسجد : بعة الرا

فيقصد زيارته والصالة عنده ألجل طلب حوائجه فهذا أيضا من املنكرات املبتدعة باتفاق املسلمني وهي حمرمة وما 
  قرب فالن ترياق جمرب  :علمت يف ذلك نزاعا بني أئمة الدين وإن كان كثري من املتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم 

  أنه كان يقصد الدعاء عند قرب أيب حنيفة من الكذب الظاهر : واحلكاية املنقولة عن الشافعي 

  فصل يف الفرق بني زيارة املوحدين للقبور وزيارة املشركني أما

لنبيصلى اهللا عليه تذكر اآلخرة واالعتبار واالتعاظ وقد أشار ا: أحدها : فمقصودها ثالثة أشياء : زيارة املوحدين 
  زوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة : وسلمإىل ذلك بقوله 

اإلحسان إىل امليت وأن ال يطول عهده به فيهجره ويتناساه كما إذا ترك زيارة احلي مدة طويلة تناساه فإذا : الثاين 
واهنم وأهلهم ومعارفهم فإذا زار احلي فرح بزيارته وسر بذلك فامليت أوىل ألنه قد صار يف دار قد هجر أهلها إخ

من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر احلي مبن يزوره : زاره وأهدى إليه هدية 
ويهدي له وهلذا شرع النبيصلى اهللا عليه وسلمللزائرين أن يدعوا ألهل القبور باملغفرة والرمحة وسؤال العافية فقط 

  ن يدعوا هبم وال يصلي عندهم ومل يشرع أن يدعوهم وال أ
إحسان الزائر إىل نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسولصلى اهللا عليه وسلم فيحسن إىل نفسه : الثالث 

  وإىل املزور 
  فأصلها مأخوذ عن عباد األصنام : وأما الزيارة الشركية 

تعاىل ال يزال تأتيه األلطاف من اهللا تعاىل وتفيض على امليت املعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند اهللا : قالوا 
روحه اخلريات فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح املزور على روح الزائر من تلك األلطاف 

  بواسطتها كما ينعكس الشعاع من املرآة الصافية واملاء وحنوه على اجلسم املقابل له 
جه الزائر بروحه وقلبه إىل امليت ويعكف هبمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه فتمام الزيارة أن يتو: قالوا 

  حبيث ال يبقى فيه التفات إىل غريه وكلما كان مجع اهلمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إىل انتفاعه به 
   عبادهتا وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارايب وغريمها وصرح هبا عباد الكواكب يف

  إذا تعلقت النفس الناطقة باألرواح العلوية فاض عليها منها النور : وقالوا 
وهبذا السر عبدت الكواكب واحتذت هلا اهلياكل وصنفت هلا الدعوات واختذت األصنام اجملسدة هلا وهذا بعينه هو 

عليها وبناء املساجد عليها وهو الذي الذي أوجب لعباد القبور اختاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج 
قصد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمإبطاله وحموه بالكلية وسد الذرائع املفضية إليه فوقف املشركون يف طريقه 

  وناقضوه يف قصده وكانصلى اهللا عليه وسلمفي شق وهؤالء يف شق 
ظنوا أن آهلتهم تنفعهم هبا وتشفع هلم عند اهللا  هو الشفاعة اليت: وهذا الذي ذكره هؤالء املشركون يف زيارة القبور 

  تعاىل 
فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه املقرب عند اهللا وتوجه هبمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه : قالوا 



ان اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما حيصل له من اهللا وشبهوا ذلك مبن خيدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلط
  فهو شديد التعلق به فما حيصل لذلك من السلطان من األنعام واإلفضال ينال ذلك املتعلق به حبسب تعلقه به 
فهذا سر عبادة األصنام وهو الذي بعث اهللا رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفري أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم 

   آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم وأمواهلم وسيب ذراريهم وأوجب هلم النار والقرآن من أوله إىل

  أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أولو كانوا ال : قال تعاىل 
  ]  ٤٣: الزمر [ ميلكون شيئا وال يعقلون قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السموات واألرض 

بنفسه إىل نفسه لريحم عبده فأخرب أن الشفاعة ملن له ملك السموات واألرض وهو اهللا وحده فهو الذي يشفع 
فيأذن هو ملن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة يف احلقيقة إمنا هي له والذي يشفع عنده إمنا يشفع بإذنه له وأمره 

بعد شفاعته سبحانه إىل نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية اليت أثبتها هؤالء 
واتقوا يوما ال جتزى نفس عن نفس شيئا وال : ي اليت أبطلها اهللا سبحانه يف كتابه بقوله املشركون ومن وافقهم وه

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت : وقوله ]  ١٢٣: البقره [ يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة 
وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس : وقال تعاىل ]  ٢٥٤: البقره [ يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة 

اهللا الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف : وقال ]  ٥١األنعام[ هلم من دونه ويل وال شفيع لعلهم يتقون 
  ]  ٤:  ٣٢األنعام[ ستة أيام مث استوى على العرش مالكم من دونه من وىل وال شفيع 

من دونه بل إذا أراد اهللا سبحانه رمحة عبده أذن هو ملن يشفع فيه كما قال تعاىل فأخرب سبحانه أنه ليس للعباد شفيع 
]  ٢٥٥: البقره [ من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه : وقال ]  ٣: يونس [ ما من شفيع إال من بعد إذنه : 

  فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه وال الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه 
شفاعة الشريك فإنه ال شريك : الشفيعني كالفرق بني الشريك والعبد املأمور فالشفاعة اليت أبطلها اهللا  والفرق بني

اشفع يف فالن : شفاعة العبد املأمور الذي ال يشفع وال يتقدم بني يدي مالكه حىت يأذن له ويقول : له واليت أثبتها 
أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات  وهلذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة

  الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى اهللا سبحانه 
يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن : وقال ]  ٢٨: األنبياء [ وال يشفعون إال ملن ارتضى : قال تعاىل 

  ]  ١٠٩: طه [ ورضى له قوال 

نفع إال بعد رضاء قول املشفوع له وإذنه للشافع فيه فأما املشرك فإنه ال يرتضيه فأخرب أنه ال حيصل يومئذ شفاعة ت
رضاه عن املشفوع له وإذنه للشافع : وال يرضى قوله فال يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين 

  فما مل يوجد جمموع األمرين مل توجد الشفاعة 
هم : ليس ألحد معه من األمر شيء وأعلى اخللق وأفضلهم وأكرمهم عنده أن األمر كله هللا وحده ف: وسر ذلك 

الرسل واملالئكة املقربون وهم عبيد حمض ال يسبقونه بالقول وال يتقدمون بني يديه وال يفعلون شيئا إال بعد إذنه هلم 
وإذنه فإذا أشرك هبم وأمرهم وال سيما يوم ال متلك نفس لنفس شيئا فهم مملوكون مربوبون أفعاهلم مقيدة بأمره 

املشرك واختذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند اهللا فهو من أجهل الناس حبق 
الرب سبحانه وما جيب له وميتنع عليه فإن هذا حمال ممتنع شبيه قياس الرب تعاىل على امللوك والكرباء حيث يتخذ 

فع له عندهم يف احلوائج وهبذا القياس الفاسد عبدت األصنام واختذ املشركون الرجل من خواصهم وأوليائهم من يش



  من دون اهللا الشفيع والويل 
والفرق بينهما هو الفرق بني املخلوق واخلالق والرب واملربوب والسيد والعبد واملالك واململوك والغين والفقري 

   والذي ال حاجة به إىل أحد قط واحملتاج من كلوجه إىل غريه
هم شركاؤهم فإن قيام مصاحلهم هبم وهم أعواهنم وأنصارهم الذين قيام أمر امللوك : فالشفعاء عند املخلوقني 

  والكرباء هبم ولوالهم ملا انبسطت أيديهم وألسنتهم يف الناس 
ردوا فلحاجتهم إليهم حيتاجون إىل قبول شفاعتهم وإن مل يأذنوا فيها ومل يرضوا عن الشافع ألهنم خيافون أن ي

شفاعتهم فتنتقض طاعتهم هلم ويذهبون إىل غريهم فال جيدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى فأما الغين 
الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقري إليه بذاته وكل من يف السموات واألرض عبيد له مقهورون بقهره 

  انه وملكه وربوبيته وإهليته مثقال ذرة مصرفون مبشيئته لو أهلكهم مجيعا مل ينقص من عزه وسلط
لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي قل فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن : قال تعاىل 

]  ١٧: املائده [ مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما واهللا على كل شىء قدير 
  له ما يف السموات وما يف األرض من ذا الذي : سبحانه يف سيدة آى القرآن آية الكرسي  وقال

  ]  ٤٤: الزمر [ قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السموات واألرض : وقال ]  ٢٥٥: البقره [ يشفع عنده إال بإذنه 
حدا ال يشفع عنده إال بإذنه فأخرب أن حال ملكه للسموات واألرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن أ

فإنه ليس بشريك بل مملوك حمض خبالف شفاعة أهل الدينا بعضهم عند بعض فتبني أن الشفاعة اليت نفاها اهللا 
سبحانه يف القرآن هي هذه الشفاعة الشركية اليت يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض وهلذا يطلق نفيها تارة بناء 

اهدة عند الناس ويقيدها تارة بأهنا ال تنفع إال بعد إذنه وهذه الشفاعة يف احلقيقة هي منه على أهنا هي املعروفة املش
  فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن املشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله 

ه ومرجوه وخموفه فمتخذ الشفيع مشرك ال تنفعه شفاعته وال يشفع فيه ومتخذ الرب وحده إهله ومعبوده وحمبوب
  الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن اهللا سبحانه للشفيع أن يشفع فيه 

: الزمر [ أم اختذو من دون اهللا شفعاء قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون قل هللا الشفاعة مجيعا : قال تعاىل 
ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا  ويعبدون من دون اهللا: وقال تعاىل ]  ٤٣

  ]  ١٨: يونس [ مبا ال يعلم يف السموات وال يف األرض سبحانه وتعاىل عما يشركون 
فبني سبحانه أن املتخذين شفعاء مشركون وأن الشفاعة ال حتصل باختاذهم هم وإمنا حتصل بإذنه للشافع ورضاه عن 

  له  املشفوع
أن شفاعة املخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده ال يفتقر فيها إىل املشفوع عنده : وسر الفرق بني الشفاعتني 

ال خلقا وال أمرا وال إذنا بل هو سبب حمرك له من خارج كسائر األسباب اليت حترك األسباب وهذا السبب احملرك 
ده يف أمر حيبه ويرضاه وقد يكون عنده ما خيالفه كمن يشفع قد يكون عند املتحرك ألجله ما يوافقه كمن يشفع عن

  إليه 

يف أمر يكرهه مث قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من املعارض فيقبل شفاعة الشافع وقد يكون املعارض الذي عنده 
ي يوجب أقوى من شفاعة الشافع فريدها وال يقبلها وقد يتعارض عنده األمران فيبقى مترددا بني ذلك املعارض الذ

الرد وبني الشفاعة اليت تقتضي القبول فيتوقف إىل أن يترجح عنده أحد األمرين مبرجح فشفاعة اإلنسان عند 



هي سعى يف سبب منفصل عن املشفوع إليه حيركه به ولو على كره منه فمنزلة الشفاعة عنده منزلة : املخلوق مثله 
إما مبا يرغبه فالبد أن حيصل للمشفوع إليه من الشافع إما من يأمر غريه أو يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان و

رغبة ينتفع هبا وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته وهذا خبالف الشفاعة عند الرب سبحانه فإنه ما مل خيلق شفاعة 
يه وال الشافع ويأذن له فيها وحيبها منه ويرضى عن الشافع مل ميكن أن توجد والشافع ال يشفع عنده حلاجة الربإل

لرهبته منه وال لرغبته فيما لديه وإمنا يشفع عنده جمرد امتثال ألمره وطاعة له فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال 
األمر فإن أحدا من األنبياء واملالئكة ومجيع املخلوقات ال يتحرك بشفاعة وال غريها إال مبشيئة اهللا تعاىل وخلقه 

شفيع حىت يشفع والشفيع عند املخلوق هو الذي حيرك املشفوع إليه حىت فالرب سبحانه وتعاىل هو الذي حيرك ال
يقبل والشافع عند املخلوق مستغن عنه يف أكثر أموره وهو يف احلقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده فاملشفوع 

من : يما يناله منه عنده حمتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر واملعاونة وغري ذلك كما أن الشافع حمتاج إليه ف
  رزق أو نصر أو غريه فكلك منهما حمتاج إىل اآلخر 

ومن وفقه اهللا تعاىل لفهم هذا املوضع ومعرفته تبني له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بني ما أثبته اهللا تعاىل من 
  الشفاعة وبني ما نفاه وأبطله ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 

  دو اهللا ومصايده اليت كاد هبا من قل نصيبه منفصل ومن مكايد ع

مساع املكاء والتصدية والغناء باآلالت احملرمة الذي يصد : العلم والعقل والدين وصاد هبا قلوب اجلاهلني واملبطلني 
القلوب عن القرآن وجيعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان واحلجاب الكثيف عن الرمحن وهو 

للواط والزنا وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية املىن كاد به الشيطان النفوس املبطلة وحسنه هلا مكرا رقية ا
منه وغرورا وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واختذت ألجله القرآن مهجورا فلو رأيتهم عند 

كفت قلوهبم بكليتها عليه وانصبت انصبابة ذياك السماع وقد خشعت منهم األصوات وهدأت منهم احلركات وع
واحدة إليه فتمايلوا وال كتمايل النشوان وتكسروا يف حركاهتم ورقصهم أرأيت تكسر املخانيث والنسوان وحيق 

هلم ذلك وقد خالط مخاره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله محيا الكؤوس فلغري اهللا بل للشيطان قلوب هناك متزق 
وال يف غري طاعة اهللا تنفق حىت إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله وأثواب تشقق وأم

واستفزهم بصوبه وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز يف صدورهم وخزا وأزهم إىل ضرب األرض باألقدام 
لسقوف واألرض من دك تلك أزا فطورا جيعلهم كاحلمري حول املدار وتارة كالدباب ترقص وسيط الديار فيا رمحتا ل

األقدام ويا سوأتا من أشباه احلمري واألنعام ويا مشاتة أعداء اإلسالم بالدين يزعمون أهنم خواص اإلسالم قضوا 
حياهتم لذة وطربا واختذوا دينهم هلوا ولعبا مزامري الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن لو مسع أحدهم 

  حرك له ساكنا وال أزعج له قاطنا وال أثار فيه وجدا وال قدح فيه القرآن من أوله إىل آخره ملا 

من لواعج الشوق إىل النار زندا حىت إذا تلي عليه قرآن الشيطان ووجل مزموره مسعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه 
 على عينيه فجرت وعلى أقدامه فرقصت وعلى يديه فصفقت وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت وعلى أنفاسه

فتصاعدت وعلى زفراته فتزايدت وعلى نريان أشواقه فاشتعلت فيا أيها الفاتن املفتون والبائع حظه من اهللا بنصيبه 
من الشيطان صفقة خاسر مغبون هال كانت هذه األشجان عند مساع القرآن وهذه األذواق واملواجيد عند قراءة 

آليات ولكن كل امرىء يصبو إىل ما يناسبه ومييل إىل ما القرآن اجمليد وهذه األحوال السنيات عند تالوة السور وا



يشاكله واجلنسية علة الضم قدرا وشرعا واملشاكلة سبب امليل عقال وطبعا فمن أين هذا اإلخاء والنسب لوال 
التعلق من الشيطان بأقوى سبب ومن أين هذه املصاحلة اليت أوقعت يف عقد اإلميان وعهد الرمحن خلال أفتتخذونه 

    يته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظاملني بدالوذرع
  : ولقد أحسن القائل 

  لكنه إطراق ساه الهي ... تلي الكتاب فأطرقوا ال خيفة 
  واهللا ما رقصوا ألجل اهللا ... وأتى الغناء فكاحلمري تناهقوا 

  فمىت رأيت عبادة مبالهي ... دف ومزمار ونغمة شادن 
  تقييده بأوامر ونواهي ...  ثقل الكتاب عليهم ملا رأوا

  زجرا وختويفا بفعل مناهي ... مسعوا له رعدا وبرقا إذ حوى 
  شهواهتا يا ذحبها املتناهي ... ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
  فألجل ذاك غدا عظيم اجلاه ... وأتى السماع موافقا أغراضها 
  أسبابه عند اجلهول الساهي ... أين املساعد للهوى من قاطع 

  مخر العقول مماثل ومضاهي ...  يكن مخر اجلسوم فإنه إن مل
  وانظر إىل النسوان عند مالهي ... فانظر إىل النشوان عند شرابه 

  من بعد متزيق الفؤاد الالهي ... وانظر إىل متزيق ذا أثوابه 
  واحكم فأي اخلمرتني أحق بالتحرمي والتأثيم عند اهللا 

  : وقال آخر 
  هبم مرض من مساع الغنا ... برئنا إىل اهللا من معشر 

  شفا جرف ما به من بنا ... يا قوم انتم على : وكم قلت 
  إىل درك كم به من عنا ... شفا جرف حتته هوة 

  لنعذر فيهم إىل ربنا ... وتكرار ذا النصح منا هلم 
  رجعنا إىل اهللا يف أمرنا ... فلما استهانوا بتنبيهنا 

  على تنتنا تنتنا وماتوا ... فعشنا على سنة املصطفى 
ومل يزل أنصار اإلسالم وأئمة املهدي تصيح هبؤالء من أقطار األرض وحتذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من 

  مجيع طوائف امللة 
  : قال اإلمام أبو بكر الطرطوشي يف خطبة كتابه يف حترمي السماع 
ظاملني ونسأله أن يرينا احلق حقا فنتبعه والباطل باطال احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على ال

فنجتنبه وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم باملعصية إذا واقعها مث يستغفر ويتوب إليه منها مث كثر اجلهل 
خواننا وقل العلم وتناقص األمر حىت صار أحدهم يأيت املعصية جهارا مث ازداد األمر إدبارا حىت بلغنا أن طائفة من إ
املسلمني وفقنا اهللا وإياهم استزهلم الشيطان واستغوى عقوهلم يف حب األغاين واللهو ومساع الطقطقة والنقري 
واعتقدته من الدين الذي يقرهبم إىل اهللا وجاهرت به مجاعة املسلمني وشاقت سبيل املؤمنني وخالفت الفقهاء 

  والعلماء ومحلة الدين 
[ تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا ومن يشاقق الرسول من بعد ما 



فرأيت أن أوضح احلق وأكشف عن شبه أهل الباطل باحلجج اليت تضمنها كتاب اهللا وسنة رسوله ]  ١١٥: النساء 
هذه الطائفة أهنا قد خالفت وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم يف أقاصى األرض ودانيها حىت تعلم 

  علماء املسلمني يف بدعتها واهللا ويل التوفيق 
إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها : أما مالك فإنه هنى عن الغناء وعن استماعه وقال : مث قال 
  بالعيب 

  دنا الفساق إمنا يفعله عن: عما يرخص فيه أهل املدينة من الغناء فقال : وسئل مالك رمحه اهللا 
  فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب : وأما أبو حنيفة : قال 

ومحاد وإبراهيم والشعيب وغريهم ال اختالف بينهم يف ذلك وال نعلم خالفا : سفيان : وكذلك مذهب أهل الكوفة 
  أيضا بني أهل البصرة يف املنع منه 

أغلظ األقوال وقد صرح أصحابه بتحرمي مساع املالهي  مذهب أيب حنيفة يف ذلك من أشد املذاهب وقوله فيه: قلت 
كلها كاملزمار والدف حىت الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك 

  إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا يف ذلك حديثا ال يصح رفعه : أهنم قالوا 
  يف أن ال يسمعه إذا مر به أو كان يف جواره وجيب عليه أن جيتهد : قالوا 

ادخل عليهم بغري إذهنم ألن النهي عن املنكر فرض : وقال أبو يوسف يف دار يسمع منها صوت املعازف واملالهي 
  فلو مل جيز الدخول بغري إذن المتنع الناس من إقامة الفرض 

  ه أو ضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره ويتقدم إليه اإلمام إذا مسع ذلك من داره فإن أصر حبس: قالوا 
إن الغناء هلو مكروه يشبه الباطل واحملال ومن استكثر منه فهو سفيه : فقال يف كتاب أدب القضاء : وأما الشافعي 

  ترد شهادته 
وصرح أصحابه العارفون مبذهبه بتحرميه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أيب الطيب الطربي والشيخ أيب 

  إسحق وابن الصباغ 
وال تصح يعين اإلجارة على منفعة حمرمة كالغناء والزمر ومحل اخلمر ومل يذكر فيه : قال الشيخ أبو إسحق يف التنبيه 

وال جيوز على املنافع احملرمة ألنه حمرم فال جيوز أخذ العوض عنه كامليتة والدم فقد تضمن : خالفا وقال يف املهذب 
  كالم الشيخ أمورا 

  أن منفعة الغناء مبجرده منفعة حمرمة : ا أحده
  أن االستئجار عليها باطل : الثاين 

  أن أكل املال به أكل مال بالباطل مبنزلة أكله عوضا عن امليتة والدم : الثالث 
ه أنه ال جيوز للرجل بذل ماله للمغين وحيرم عليه ذلك فإنه بذل ماله يف مقابلة حمرم وأن بذله يف ذلك كبذل: الرابع 

  أن الزمر حرام : يف مقابلة الدم وامليتة اخلامس 
وإذا كان الزمر الذي هو أخف آالت اللهو حراما فكيف مبا هو أشد منه كالعود والطنبور والرياع وال ينبغي ملن 

  أنه من شعار الفساق وشاريب اخلمور : شم رائحة العلم أن يتوقف يف حترمي ذلك فأقل ما فيه 
  : النووي يف روضته وكذلك قال أبو زكريا 

أن يغىن ببعض آالت الغناء مبا هو من شعار شاريب اخلمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج : القسم الثاين 



ويف الرياع وجهان صحح البغوي التحرمي مث ذكر عن : وسائر املعازف واألوتار حيرم استعماله واستماعه قال 
  ع وهو الشبابة والصحيح حترمي الريا: الغزايل اجلواز قال 

  وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابا يف حترمي الرياع 
  : قد حكى أبو عمرو بن الصالح اإلمجاع على حترمي السماع الذي مجع الدف والشبابة والغناء فقال يف فتاويه 

د أئمة املذاهب أما إباحة هذا السماع وحتليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عن
وغريهم من علماء املسلمني ومل يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع واالختالف أنه أباح هذا السماع واخلالف 

املنقول عن بعض أصحاب الشافعي إمنا نقل يف الشبابة منفردة والدفع منفردا فمن الحيصل أو ال يتأمل رمبا اعتقد 
ع اجلامع هذه املالهي وذلك وهم بني من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع خالفا بني الشافعيني يف هذا السما

والعقل مع أنه ليس كل خالف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من 
  وقوهلم يف السماع : أقاويلهم تزندق أو كاد قال 

ومن : إلمجاع املسلمني ومن خالف إمجاعهم فعليه ما يف قوله تعاىل إنه من القربات والطاعات قول خمالف : املذكور 
النساء [ يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا 

 :١١٥  [  
ا حرم اهللا واملتقربون إىل اهللا مبا احملللون مل: وأطال الكالم يف الرد على هاتني الطائفتني اللتني بالء اإلسالم منهم 

  يباعدهم عنه 
  من أغلظ الناس قوال يف ذلك : والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون مبذهبه 

خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبري يصدون به الناس عن القرآن : وقد تواتر عن الشافعي أنه قال 
أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد يف الدنيا بغىن به مغن فيضرب بعض : ه فإذا كان هذا قوله يف التغبري وتعليل

احلاضرين بقضيب على نطع أو خمدة على توقيع غنائه فليت شعري ما يقول يف مساع التغبري عنده كتفلة يف حبر قد 
: بن عيينة  اشتمل على كل مفسدة ومجع كل حمرم فاهللا بني دينه وبني كل متعلم مفتون وعابد جاهل قال سفيان

احذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على : كان يقال 
  األمة وجده من هذين املفتونني 

  سألت أيب عن الغناء : فصل وأما مذهب اإلمام أمحد فقال عبداهللا ابنه 
ومسعت : مث ذكر قول مالك إمنا يفعله عندنا الفساق قال عبداهللا : ين الغناء ينبت النفاق يف القلب ال يعجب: فقال 

لو أن رجال عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة يف النبيذ وأهل املدينة يف : مسعت حيىي القطان يقول : أيب يقول 
  السماع وأهل مكة يف املتعة لكان فاسقا 

   أو زلة كل عامل اجتمع فيك الشر كله لو أخذت برخصة كل عامل: وقال سليمان التيمي : قال أمحد 
ونص على كسر اآلت اللهو كالطنبور وغريه إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها وعنه يف كسرها إذا كانت مغطاة 

  حتت ثيابه وعلم هبا روايتان منصوصتان 
إذا بيعت مغنية ساوت : ال تباع إال على أهنا ساذجة فقالوا : ونص يف أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال 

ال تباع إال على أهنا ساذجة ولو كانت منفعة الغناء : عشرين ألفا أو حنوها وإذا بيعت ساذجة ال تساوي ألفني فقال 
  مباحة ملا فوت هذا املال على األيتام 



  فصل وأما مساعه من املرأة األجنبية أو األمرد فمن أعظم احملرمات

  وأشدها فسادا للدين 
: وصاحب اجلارية إذا مجع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وأغلظ القول فيه وقال : فعي رمحه اهللا قال الشا

  هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثا 
وإمنا جعل صاحبها سفيها ألنه دعا الناس إىل الباطل ومن دعا الناس إىل الباطل كان : قال القاضي أبو الطيب 

  سفيها فاسقا 
  فعي يكره التغبري وهو الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن وكان الشا: قال 
وأما العود والطنبور وسائر املالهي فحرام ومستمعه فاسق واتباع اجلماعة أوىل من اتباع رجلني مطعون : قال 

  عليهما 
إبراهيم بن سعد : ف يف الغناء إال رجالن وما خال: يريد هبما إبراهيم بن سعد وعبيداهللا بن احلسن فإنه قال : قلت 

عبيداهللا بن احلسن العنربي قاضي البصرة وهو مطعون : أنه كان ال يرى به بأسا والثاين : فإن الساجي حكى عنه 
  وهذه الطائفة خمالفة جلماعة املسلمني ألهنم جعلوا الغناء دينا : فيه قال أبو بكر الطرطوشي 

د واجلوامع وسائر البقاع الشريفة واملشاهد الكرمية وليس يف األمة من رأى هذا وطاعة ورأت إعالنه يف املساج
  الرأى 
متكينهم من إقامة هذا الشعار امللعون هو وأهله يف املسجد األقصى عشية عرفة : ومن أعظم املنكرات : قلت 

يتهم يقيمونه باملسجد احلرام ويقيمونه أيضا يف مسجد اخليف أيام مىن وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا ورأ
نفسه والناس يف الطواف فاستدعيت حزب اهللا وفرقنا مشلهم ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس يف الدعاء والتضرع 

  واالبتهال والضجيج إىل اهللا وهم يف هذا السماع امللعون بالرياع والدف والغناء 
  هم ومنصبه الديين فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح يف عدالة من أقر
  : وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاهد هذا وأفعاهلم 

  نصوح وحق النصيحة أن تستمع ... أال قل هلم قول عبد 
  بأن الغناء سنة تتبع ... مىت علم الناس يف ديننا 

  ويرقص يف اجلمع حىت يقع ... وأن يأكل املرء أكل احلمار 
  أسكر القوم إال القصع وما ... سكرنا حبب اإلله : وقالوا 

  يرقصها ريها والشبع ... كذاك البهائم إن أشبعت 
  ويس لو تليت ما انصدع ... ويسكره الناى مث الغنا 
  أال منكر منكم للبدع ... فيا للعقول ويا للنهى 

  وتكرم عن مثل ذاك البيع ... هتان مساجدنا بالسماع 
  : وقال آخر وأحسن ما شاء 
  زمرمن األوباش واألنذال ... جماهلم ذهب الرجال وحال دون 



  ساروا ولكن سرية البطال ... زعموا بأهنم على آثارهم 
  كتقشف األقطاب واألبدال ... لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا 

  سبل اهلدى جبهالة وضالل ... قطعوا طريق السالكني وغوروا 
  وحشوا بواطنهم من األدغال ... عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 

  مهزوك مهز املنكر املتغايل ... قال اهللا قال رسوله : قلت إن 
  تبعوهم يف القول واألعمال ... قد قال الصحابة واألوىل : أو قلت 
  صلى عليه اهللا أفضل آل ... قال اآلل آل املصطفى : أو قلت 
  وأبو حنيفة واإلمام العايل ... وأمحد : قال الشافعي : أو قلت 
  فالكل عندهم كشبه خيال ... بعدهم  قال صحاهبم من: أو قلت 
  عن سرع سري عن صفا أحوايل ... قليب قال يل عن سره : ويقول 

  عن شاهدي عن واردي عن حايل ... عن حضريت عن فكريت عن خلويت 
  عن سر ذايت عن صفات فعايل ... عن صفو وقيت عن حقيقة مشهدي 

  ألقاب زور لفقت مبحال ... دعوى إذا حققتها ألفيتها 
  بظواهر اجلهال والضالل ... تركوا احلقائق والشرائع واقتدوا 

  شطحا وصالوا صولة اإلدالل ... جعلوا املرا فتحا وألفاظ اخلنا 
  نبذ املسافر فضلة األكال ... نبذوا كتاب اهللا خلف ظهورهم 

  وغلوا فقالوا فيه كل حمال ... جعلوا السماع مطية هلواهم 
  صدقوا لذاك الشيخ ذي اإلضالل سنة ... هو طاعة هو قربة هو 

  حىت أجابوا دعوة احملتال ... شيخ قدمي صادهم بتحيل 
  واآلثار إذ شهدت هلم بضالل ... هجروا له القرآن واألخبار 

  من أوجه سبع هلم بتوال ... ورأوا مساع الشعر أنفع للفىت 
  من مثلهم واخيبة اآلمال ... تاهللا ما ظفر العدو مبثلها 

  فأتى بذا الشرك احمليط الغايل ... م فلم يقعوا هبا نصب احلبال هل

  األثواب واألديان واألحوال ... فإذا هبم وسط العرين ممزقى 
  شغال به عن سائر األشغال ... ال يسمعون سوى الذي يهوونه 

  عنها وسار القوم ذات مشال ... ودعوا إىل ذات اليمني فأعرضوا 
  وعميانا ذوي إمهال صما ... خروا على القرآن عند مساعه 
  فأطاهلا عدوه يف األثقال ... وإذا تال القارى عليهم سورة 

  عشر فخفف أنت ذو إمالل ... أطلت وليس ذا : ويقول قائلهم 
  ضحك بال أدب وال إمجال ... هذا وكم لغو وكم صخب وكم 

  خشعت له األصوات باإلجالل ... حىت إذا قام السماع لديهم 
  ذاك الشيخ من مترمن قوال ... وحى وامتدت األعناق تسمع 

  طرب وأشواق لنيل وصال ... وحتركت تلك الرءوس وهزها 



  واألحوال ال أهال بذي األحوال ... فهنا لك األشواق واألشجان 
  ماذا دهاهم من قبيح فعال ... تاهللا لو كانوا صحاة أبصروا 

  من سكر املدام وذا بال إشكال ... لكنما سكر السماع أشد 
  نالت من اخلسران كل منال ... مها اجتمعا لنفس مرة  فإذا

  كتالعب الصبيان يف األوحال ... يا أمة لعبت بدين نبيها 
  واهللا لن يرضوا بذي األفعال ... أمشتمو أهل الكتاب بدينكم 
  سرا وجهرا عند كل جدال ... كم ذا نعري منهم بفريقكم 

  اك دين حمال هذا السماع فذ... دين عبادة أهله : قالوا لنا 
  فسلوا الشرائع تكتفوا بسؤال ... بل ال جتىء شريعة جبوازه 

  من الشيطان لألنذال ... لو قلتمو فسق ومعصية وتزيني 
  وينال فيه حيلة احملتال ... ليصد عن وحى اإلله ودينه 
  باحلق دين الرسل ال بضالل ... كنا شهدنا أن ذا دين أتى 

  ذان من أفواههم مبقال واهللا منهم قد مسعنا ذا إىل اآل

  فسخت عقود الدين فسخ فصال ... ومتام ذاك القول باحليل اليت 
  فيه تفصله من األوصال ... جعلته كالثوب املهلهل نسجه 
  ومن حيل وتلبيس بال إقالل ... ما شئت من مكر ومن خدع 

  وعلى حرام اهللا باإلحالل ... فاحتل على إسقاط كل فريضة 
  يقلب ظاملا وعلى الظلوم بضد تلك احلال واحتل على املظلوم 

  يف القلب والتحويل ذو إعمال ... واقلب وحول فالتحيل كله 
  تبغى من األفعال واألقوال ... إن كنت تفهم ذا ظفرت بكل ما 

  غري امسها واللفظ ذو إمجال ... واحتل على شرب املدام ومسها 
  على االبدال عة لفظه واحتل ... واحتل على أكل الربا واهجر شنا 
  هذا زنا وانكح رخى البال ... واحتل على الوطء احلرام وال تقل 
  بعد اللزوم وذاك ذو إشكال ... واحتل على حل العقود وفسخها 

  يا حمنة األديان باحملتال ... إال على احملتال فهو طبيبها 
  طلقا وال تستحي من إبطال ... واحتل على نقض الوقوف وعودها 

  فإذا غلبت فلج يف اإلشكال ... فصل بعد ذا فكر وقدر مث 
  الوراث مث ابلع مجيع املال ... واحتل على املرياث فانزعه م 
  حىت حتوز اإلرث لألموال ... قد أثبتوا نسبا وحصرا فيكم 

  اإلبطال مهك حتظ باالبطال ... واعمد إىل تلك الشهادة واجعل 
  شكال معلوم وهذا موضع اال... فاحلصر إثبات ونفى غري 

  رزق هىن من ضعيف احلال ... واحتل على مال اليتيم فإنه 
  والقول قولك يف نفاذ املال ... ال سوطه ختشى وال من سيفه 



  مثل السوائب ربة اإلمهال ... واحتل على أكل الوقوف فإهنا 
  يف األصل مل حتتج إىل إبطال ... فأبو حنيفة عنده هي باطل 

  كوا فخذ منه بال مكيال هل... فاملال مال ضائع أربابه 

  فشروطها صارت إىل اضمحالل ... وإذا تصح حبكم قاض عادل 
  مقصودها فالكل يف إمهال ... قد عطل الناس الشروط وأمهلوا 

  فاسأل هبم ذا خربة باحلال ... ومتام ذاك قضاتنا وشهودنا 
  العدل يف األقوال واألفعال ... أما الشهود فهم عدول عن طريق 

  وتلبيسا وإسرافا بأخذ نوال ... قا وكتمانا زورا وتنمي
  ناس هلا والقلب ذو إغفال ... ينسى شهادته وحيلف إنه 

  يا للمذكر جئت باآلمال ... ذكرهتا : فإذا رأى املنقوش قال 
  نزر يسري ذاك عني خبال ... أخوض النار يف : ويقول قائلهم 

  للمنكبني أجر باألغالل ... ثقل ىل امليزان إين خائض 
  ما قد مسعت فال تفه مبقال ... أما القضاة فقد تواتر عنهم 

  فاسق أو كافر يف احلال ... حكمت أنت : ماذا تقول ملن يقول 
  قد طرقوه كمثل طرق نعال ... فإذا استغثت أغثت باجللد الذي 

  ويكون قول اجللد ذا إعمال ... قط فتعارضا : فيقول طق فتقول 
  عرض ومن كذب وسوء مقال . ..فأجارك الرمحن من ضرب ومن 

  دين الرسول وذا من األهوال ... هذا ونسبة ذاك أمجعه إىل 
  واجلهل تلك حكومة الضالل ... حاشا رسول اهللا حيكم باهلوى 

  الجتثها بالنقض واإلبطال ... واهللا لو عرضت عليه كلها 
  فهو الذي يلقاه باإلقبال ... إال اليت منها يوافق حكمه 

  يف رمحة ومصاحل وحالل ... ق كلها أحكامه عدل وح
  يف حكمه من صحة وكمال ... شهدت عقول اخللق قاطبة مبا 

  وفق العقول تزيل كل عقال ... فإذا أتت أحكامه ألفيتها 
  ما بعد هذا احلق غري ضالل : ... حىت يقول السامعون حلكمه 

  بني العباد ونورها املتالىل ... هللا أحكام الرسول وعدهلا 

  والناس يف سعد ويف إقبال ... ا يف األرض أعظم رمحة كانت هب
  وحاهلم يف ذاك أحسن حال ... أحكامهم جترى على وجه السداد 

  وتواصل وحمبة وجالل ... أمنا وعزا يف هدى وتراحم 
  منكورة بتلوث األعمال ... فتغريت أوضاعها حىت غدت 

  أحواهلم بالنقص بعد كمال ... فتغريت أعماهلم وتبدلت 
  لرأيتهم يف أحسن األحوال ... و كان دين اهللا فيهم قائما ل



  حكموا ملنكره بكل وبال ... وإذا مهو حكموا حبكم جائر 
  حاشا لذا الشرع الشريف العايل ... أتنكر حكم شرع حممد : قالوا 

  هللا بالبكرات واآلصال ... عجت فروج الناس مث حقوقهم 
  بنا املتعايل ال يرتضيه ر... كم تستحل بكل حكم باطل 

  يقضى بدين اهللا ال لنوال ... والكل يف قعر اجلحيم سوى الذي 
  يف النار يف ذاك الزمان اخلايل ... أو ما مسعت بأن ثلثيهم غدا 

  هل فيه ذاك الثلث أم هو خايل ... وزماننا هذا فربك عامل 
  ليفوز منه بغاية اآلمال ... يا باغى اإلحسان يطلب ربه 

  كانوا عليه يف الزمان اخلاىل ... صحابة والذي انظر إىل هدة ال
  خذ مينة ما الدرب ذات مشال ... واسلك طريق القوم أين تيمموا 
  سبل اهلدى يف القول واألفعال ... تاهللا ما اختاروا ألنفسهم سوى 

  وبه اقتدوا يف سائر األحوال ... درجوا على هنج الرسول وهديه 
  فمآله يف احلشر خري مآل  ...نعم الرفيق لطالب يبغى اهلدى 

  الناطقني بأصدق األقوال ... القانتني املخبتني لرهبم 
  والعاملني بأحسن األعمال ... التاركني لكل فعل سيء 
  وسواهم بالضد يف ذي احلال ... أهواؤهم تبع لدين نبيهم 
  وال يف قوهلم شطح اجلهول الغايل ... ما شاهبم يف دينهم نفص 

  فلذاك ما شابوا اهلدى بضالل ...  يتكلفوا عملوا مبا علموا ومل
  تركوا اهلدى ودعوا إىل اإلضالل ... وسواهم بالضد يف األمرين قد 
  هبداهم مل خيش من إضالل ... فهم األدلة للحيارى من يسر 

  وعلو منزلة وبعد منال ... وهم النجوم هداية وإضاءة 
  جلهال نطقهم باحلق ال جبهالة ا... ميشون بني الناس هونا 

  وتواضع ونصيحة مع رتبة اإلفضال ... حلما وعلما مع تقى 
  بتالوة وتضرع وسؤال ... حييون ليلهم بطاعة رهبم 

  مثل اهنمال الوابل اهلطال ... وعيوهنم جترى بفيض دموعهم 
  لعدوهم من أشجع األبطال ... يف الليل رهبان وعند جهادهم 

  بصاحل األعمال  يتسابقون... وإذا بدا علم الرهان رأيتهم 
  وهبا أشعة نوره املتاليل ... بوجوههم أثر السجود لرهبم 

  يف سورة الفتح املبني العايل ... ولقد أبان لك الكتاب صفاهتم 
  قوم حيبهم ذوو إدالل ... وبرابع السبع الطوال صفاهتم 
  وهبل أتى وبسورة األنفال ... وبراءة واحلشر فيها وصفهم 

  اين املضاد للسماع الرمحاين له يف الشرع بضعةفصل هذا السماع الشيط



اللهو واللغو والباطل والزور واملكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق يف القلب : عشر امسا 
والصوت األمحق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود أمساؤه دلت على أوصافه تبا لذي 

ف فنذكر خمازي هذه األمساء ووقوعها عليه يف كالم اهللا وكالم رسوله والصحابة ليعلم أصحابه األمساء واألصا
  : وأهله مبا به ظفروا وأي جتارة راحبة خسروا 

  فدع صاحب املزمار والدف والغنا وما اختاره عن طاعة اهللا مذهبا 
  على تاتنا حييا ويبعث أشيبا ... ودعه يعش يف غيه وضالله 

  إىل اجلنة احلمراء يدعى مقربا ... يوم املعاد جناته ويف تنتنا 
  أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا ... سيعلم يوم العرض أي بضاعة 

  إذا حصلت أعماله كلها هبا ... ويعلم ما قد كان فيه حياته 
  أهال ومرحبا : فقال لداعي الغى ... دعاه اهلدى والغى من ذا جييبه 
  هواى إىل صوت املعازف قد صبا : ... له وأعرض عن داعي اهلدى قائال 
  وصوت مغن صوته يقنص الظبا ... يراع ودف بالصنوج وشاهد 

  إىل أن تراها حوله تشبه الدبا ... إذا ما تغىن فالظباء جتيبه 
  ووصل حبيب كان باهلجر عذبا ... فما شئت من صيد بغري تطارد 

  و عندك أقربا لكان توايل الله... فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا 
  ومن : اللهو وهلو احلديث قال تعاىل : فصل فاالسم األول 

الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا أولئك هلم عذاب مهني وإذا تتلى عليه 
  ]  ٧: لقمان [ آياتنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 

الغناء قاله ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري : على أن املراد بلهو احلديث : أكثر املفسرين : الواحدى وغريه قال 
  ومقسم عنه وقاله عبداهللا بن مسعود يف رواية أيب الصهباء عنه وهو قول جماهد وعكرمة 

]  ٧: لقمان [ تري هلو احلديث ومن الناس من يش: وروى ثور بن أيب فاختة عن أبيه عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
  هو الرجل يشتري اجلارية تغنيه ليال وهنارا : قال 

هو اشتراء املغين واملغنية باملال الكثري واالستماع إليه وإىل مثله من الباطل وهذا قول : وقال ابن أيب جنيح عن جماهد 
  مكحول 

  وهذا اختيار أيب إسحاق أيضا 
  أن هلو احلديث ههنا هو الغناء ألنه يلهى عن ذكر اهللا تعاىل  :أكثر ما جاء يف التفسري : وقال 

ويدخل يف هذا كل من اختار اللهو والغناء واملزامري واملعازف على القرآن وإن : قال أهل املعاين : قال الواحدي 
دل على هذا وي: كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر يف االستبدال واالختيار وهو كثري يف القرآن قال 

وحبسب املرء من الضاللة أن خيتار حديث الباطل : لعله أن ال يكون أنفق ماال قال : ما قاله قتادة يف هذه اآلية : 
  على حديث احلق 

وهذه اآلية على هذا التفسري تدل على حترمي الغناء مث ذكر كالم الشافعي يف رد الشهادة بإعالن : قال الواحدي 
  الغناء 



فذلك أشد ما يف الباب وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه وهو ما روي أن النبيصلى اهللا : ناء القينات وأما غ: قال 
  الرصاص املذاب : من استمع إىل قينة صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة اآلنك : عليه وسلمقال 

  وقد جاء تفسري هلو احلديث بالغناء مرفوعا إىل النبيصلى اهللا عليه وسلم 
: اإلمام أمحد ومسند عبداهللا بن الزبري احلميدي وجامع الترمذي من حديث أيب أمامة والسياق للترمذي ففي مسند 

ال تبيعوا القينات وال تشتروهن وال تعلموهن وال خري يف جتارة فيهن ومثنهن حرام : أن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال 
  وهذا احلديث وإن كان    ديث ليضل عن سبيل اهللاومن الناس من يشتري هلو احل: يف مثل هذا نزلت هذه اآلية 

مداره على عبيداهللا بن زحر عن علي بن يزيد اإلهلاىن عن القاسم فعبيد اهللا بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف 
بأنه : إال أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء تعاىل ويكفي تفسري الصحابة والتابعني للهو احلديث 

  د صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود الغناء فق
واهللا الذي ال إله : ومن الناس من يشتري هلو احلديث فقال : سألت ابن مسعود عن قوله تعاىل : قال أبو الصهباء 

  غريه هو الغناء يرددها ثالث مرات 
  وصح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا أنه الغناء 

ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب الذي شهد : اب املستدرك قال احلاكم أبو عبداهللا يف التفسري من كت
  حديث مسند : الوحي والتنزيل عند الشيخني 
  هو عندنا يف حكم املرفوع : وقال يف موضع آخر من كتابه 

تابه وهذا وإن كان فيه نظر فال ريب أنه أوىل بالقبول من تفسري من بعدهم فهم أعلم األمة مبراد اهللا عز و جل من ك
فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من األمة وقد شاهدوا تفسريه من الرسولصلى اهللا عليه وسلمعلما وعمال وهم 

العرب الفصحاء على احلقيقة فال يعدل عن تفسريهم ما وجد إليه سبيل وال تعارض بني تفسري هلو احلديث بالغناء 
ذلك مما كان النضر بن احلارث حيدث به أهل مكة يشغلهم بأخبار األعاجم وملوكها وملوك الروم وحنو : وتفسريه 

  الباطل والغناء : هلو احلديث : به عن القرآن فكالمها هلو احلديث وهلذا قال ابن عباس 
  فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر اآلخر ومنهم من مجعهما 

الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان ومخرة والغناء أشد هلوا وأعظم ضررا من أحاديث امللوك وأخبارهم فإنه رقية 
  العقل وصده عن القرآن أعظم من صد 

  غريه من الكالم الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه 
إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه هلم نصيب من هذا الذم حبسب اشتغاهلم بالغناء عن القرآن وإن مل ينالوا مجيعه 

  استبدل هلو احلديث فإن اآليات تضمنت ذم من 

بالقرآن ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن وىل مستكربا كأن مل يسمعه كأن يف 
أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا استهزأ به فمجموع هذا ال يقع إال من أعظم الناس كفرا وإن 

  ة ونصيب من هذا الذم وقع بعضه للمغنني ومستمعيهم فلهم حص
أنك ال جتد أحدا عىن بالغناء ومساع آالته إال وفيه ضالل عن طريق اهلدى علما وعمال وفيه رغبة عن : يوضحه 

استماع القرآن إىل استماع الغناء حبيث إذا عرض له مساع الغناء ومساع القرآن عدل عن هذا إىل ذاك وثقل عليه 
أن يسكت القارىء ويستطيل قراءته ويستزيد املغين ويستقصر نوبته وأقل ما يف مساع القرآن ورمبا محله احلال على 



أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن مل حيظ به مجيعه والكالم يف هذا مع من قلبه بعض حياة حيس هبا فأما من : هذا 
ك له من اهللا شيئا أولئك ومن يرد اهللا فتنته فلن متل: مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة 

  ]  ٤١: املائده [ الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم هلم يف الدنيا خزى وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم 
  الزور واللغو : فصل االسم الثاين والثالث 

     والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما: قال تعاىل 
  ال حيضرون جمالس الباطل : الغناء وقاله ليث عن جماهد وقال الكلىب  الزور ههنا: قال حممد بن احلنفية 

ال حيضرون جمالس الباطل وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل : كل ما يلغى ويطرح واملعىن : واللغو يف اللغة 
لف والغناء وأنواع أعياد املشركني كما فسرها به الس: أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو مييلوا إليه ويدخل يف هذا 

  الباطل كلها 

ال جيالسون أهل املعاصى وال ميالئوهنم ومروا مر الكرام الذين ال يرضون باللغو ألهنم يكرمون : قال الزجاج 
مر بلهو فأعرض عنه : أنفسهم عن الدخول فيه واالختالط بأهله وقد روى أن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

ه وسلم إن أصبح ابن مسعود لكرميا وقد أثىن اهللا سبحانه على من أعرض عن اللغو فقال رسول اللهصلى اهللا علي
  ]  ٥٥: القصص [ وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم : إذا مسعه بقوله 

نه أو بقلبه وهذه اآلية وإن كان سبب نزوهلا خاصا فمعناها عام متناول لكل من مسع لغوا فأعرض عنه وقال بلسا
  لنا أعمالنا ولكم أعمالكم : ألصحابه 

حيضرون : بالزور ألن يشهدون مبعىن : ومل يقل ]  ٧٢: الفرقان [ ال يشهدون الزور : وتأمل كيف قال سبحانه 
  فمدحهم على ترك حضور جمالس الزور فكيف بالتكلم به وفعله والغناء من أعظم الزور 

وعلى العمل الباطل وعلى العني نفسها كما يف حديث معاوية ملا أخذ قصة من يقال على الكالم الباطل : والزور 
  القول والفعل واحملل : هذا الزور فالزور : شعر يوصل به فقال 

ميل عن احلق : زرت فالنا إذا ملت إليه وعدلت إليه فالزور : وأصل اللفظة من امليل ومنه الزور بالفتح ومنه 
  قيقة له قوال وفعال الثابت إىل الباطل الذي ال ح

  ضد احلق يراد به املعدوم : الباطل والباطل : فصل االسم الرابع 
  الذي ال وجود له واملوجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته 

وقل : السحر باطل والكفر باطل قال تعاىل : كل إله سوى اهللا باطل ومن الثاين قوله : قول املوحد : فمن األول 
  ]  ٨١: اإلسراء [ لباطل إن الباطل كان زهوقا جاء احلق وزهق ا

فالباطل إما معدوم ال وجود له وإما موجود ال نفع له فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع املالهي 
  كله من النوع الثاين : 

كيف ترى يف : حممد  أنه مسع عبيداهللا يقول للقاسم بن: أخربين سليمان بن بالل عن كثري بن زيد : قال ابن وهب 
أرأيت الباطل أين هو : قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه فقال القاسم : هو باطل فقال : الغناء فقال له القاسم 

  فهو ذاك : يف النار قال : قال 
ال أقول حراما إال ما يف : ما تقول يف الغناء أحالل هو أم حرام فقال : وقال رجل البن عباس رضي اهللا عنهما 

أرأيت احلق والباطل إذا جاءا يوم القيامة فأين : وال أقول ذلك مث قال له : أفحالل هو فقال : اب اهللا فقال كت



  اذهب فقد أفتيت نفسك : يكون مع الباطل فقال له ابن عباس : يكون الغناء فقال الرجل 
الزنا واللواط والتشبيب فهذا جواب ابن عباس رضي اهللا عنهما عن غناء األعراب الذي ليس فيه مدح اخلمر و

باألجنبيات وأصوات املعازف واآلالت املطربات فإن غناء القوم مل يكن فيه شيء من ذلك ولو شاهدوا هذا الغناء 
  لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب اخلمر بكثري وأعظم من فتنته 

غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع  فمن أبطل الباطل أن تأيت شريعة بإباحته فمن قاس هذا على
  وامليتة على املذكاة والتحليل امللعون فاعله على النكاح الذي هو 

سنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة فلو كان نكاح التحليل جائزا يف الشرع 
  يلعن فاعله  لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضال أن

  وما كان : فصل وأما اسم املكاء والتصدية فقال تعاىل عن الكفار 
    صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية

  التصفيق : الصفري والتصدية : املكاء : قال ابن عباس وابن عمر وعطية وجماهد والضحاك واحلسن وقتادة 
مكت است : و مكاء إذا مجع يديه مث صفر فيهما ومنه مكا ميك: الصفري يقال : املكاء : وكذلك قال أهل اللغة 

: الدابة إذا خرجت منها الريح بصوت وهلذا جاء على بناء األصوات كالرغاء والعواء والثغاء قال ابن السكيت 
  النداء والغناء : األصوات كلها مضمومة إال حرفني 

إذا صفق بيديه قال حسان بن ثابت يعيب صدى يصدى تصدية : التصفيق يقال : فهي يف اللغة : وأما التصدية 
  : املشركني بصفريهم وتصفيقهم 

  صالتكم التصدي واملكاء ... إذا قام املالئكة انبعثتم 
  وهكذا األشباه يكون املسلمون يف الصلوات الفرض والتطوع وهم يف الصفري والتصفيق 

  كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون : قال ابن عباس 
كانوا يعارضون النبيصلى اهللا عليه وسلمفي الطواف ويصفرون ويصفقون خيلطون عليه طوافه : قال جماهد و

  وصالته وحنوه عن مقاتل 
  وال ريب أهنم كانوا يفعلون هذا وهذا 

ءة فاملتقربون إىل اهللا بالصفري والتصفيق أشباه النوع األول وإخواهنم املخلطون به على أهل الصالة والذكر والقرا
  أشباه النوع الثاين 

املكاء والتصدية ليسا بصالة ولكن اهللا تعاىل أخرب أهنم جعلوا مكان الصالة اليت أمروا : قال ابن عرفة وابن األنباري 
زرته فجعل جفائي صليت أي أقام اجلفاء مقام : املكاء والتصدية فألزمهم ذلك عظيم األوزار وهذا كقولك : هبا 

  الصلة 
املصفقني والصفارين يف يراع أو مزمار وحنوه فيهم شبه من هؤالء ولو أنه جمرد الشبه الظاهر فلهم أن : واملقصود 

قسط من الذم حبسب تشبههم هبم وإن مل يتشبهوا هبم يف مجيع مكائهم وتصديتهم واهللا سبحانه مل يشرع التصفيق 
نه إىل التسبيح لئال يتشبهوا بالنساء فكيف إذا للرجال وقت احلاجة إليه يف الصالة إذا ناهبم أمر بل أمروا بالعدول ع

  فعلوه ال حلاجة وقرنوا به أنواعا من املعاصي قوال وفعال 



  فصل وأما تسميته رقية الزىن فهو اسم موافق ملسماه ولفظ مطابق

نا احلسني أخرب: ملعناه فليس يف رقى الزىن أجنع منه وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض قال ابن أيب الدنيا 
  الغناء رقية الزىن : قال فضيل بن عياض : بن عبدالرمحن قال 

يا بين أمية إياكم والغناء : قال يزيد بن الوليد : وأخربنا إبراهيم بن حممد املروزي عن أيب عثمان الليثي قال : قال 
  فإنه ينقص احلياء ويزيد يف الشهوة ويهدم املروءة وإنه 

  فعل السكر فإن كنتم ال بد فاعلني فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزىن لينوب عن اخلمر ويفعل ما ي
نزل احلطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل مسع : وأخربين حممد بن الفضل األزدي قال : قال 

رادة الفجور وال  إن الغناء رائد من: وما تكره من ذلك فقال : كف هذا عين فقال : غناء فقال لصاحب املنزل 
  أحب أن تسمعه هذه يعين ابنته فإن كففته واإل خرجت عنك 

كنا يف عسكر سليمان بن عبد امللك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة : مث ذكر عن خالد بن عبدالرمحن قال 
التيس لينب  إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة وإن: فجىء هبم فقال 

هذه املثلة وال : اخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز : فتستحرم له العنز وأن الرجل ليتغىن فتشتاق إليه املرأة مث قال 
  فخلى سبيلهم : حتل فخل سبيلهم قال 

مشى جاور احلطيئة قوما من بين كلب ف: قال أبو عبيدة معمر بن املثىن : وأخربنا احلسني بن عبدالرمحن قال : قال 
يا قوم إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر والشاعر يظن فيحقق وال : ذو الدين منهم بعضهم إىل بعض وقالوا 

يا أبا مليكة إنه قد عظم حقك علينا : يستأين فيتثبت وال يأخذ الفضل فيعفو فأتوه وهو يف فناء خبائه فقالوا 
جنبوين ندي جملسكم وال : نأتيه وعما تكره فنزدجر عنه فقال يتخطيك القبائل إلينا وقد أتيناك لنسألك عما حتب ف

تسمعوين أغاين شبيبتكم فإن الغناء رقية الزىن فإذا كان هذا الشاعر املفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف 
ما جينبهن عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إىل حرمته فما الظن بغريه وال ريب أن كل غيور جينعب أهله مساع الغناء ك

  أسباب الريب ومن طرق أهله إىل مساع رقية الزىن فهم أعلم باإلمث الذي يستحقه 

أن املرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي : ومن األمر املعلوم عند القوم 
  الليان 

من جهة الصوت : اء صار انفعاهلا من وجهني وهذا ألن املرأة سريعة االنفعال لألصوات جدا فإذا كان الصوت بالغن
  يا أجنشة رويدك رفقا بالقوارير يعين النساء : ومن جهة معناه وهلذا قال النبيصلى اهللا عليه وسلمالجنشة حادية 

فأما إذا اجتمع إىل هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت املرأة من غناء حلبلت من هذا 
  الغناء 

فلعمر اهللا كم من حرة صارت بالغناء من البغايا وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا وكم من غيور 
تبدل به امسا قبيحا بني الربايا وكم من ذي غىن وثروة أصبح بسببه على األرض بعد املطارف واحلشايا وكم من 

مشغوف به من أشجان وأحزان فلم جيد بدا من معاىف تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع الباليا وكم أهدى لل
قبول تلك اهلدايا وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا وكم خبأ ألهله 

  من آالم منتظرة وغموم متوقعة ومهوم مستقبلة 



  لتعلم كم خبايا يف الزوايا ... فسل ذا خربة ينبيك عنه 
  مريشة بأهداب املنايا ...  وحاذر إن شغفت به سهاما

  متزق بني أطباق الرزايا ... إذا ما خالطت قلبا كئيبا 
  عبدا للصبايا : عفيف الفرج ... ويصبح بعد أن قد كان حرا 

  وذلك منه من شر العطايا ... ويعطي من به يغين غناء 
  حدثنا : منبت النفاق فقال علي بن اجلعد : فصل وأما تسميته 
سعيد بن كعب املروزي عن حممد بن عبدالرمحن بن يزيد عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه  حممد بن طلحة عن

  الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء الزرع : قال 

  قال عبداهللا بن مسعود الغناء ينبت النفاق يف القلب : حدثنا احلكم عن محاد عن إبراهيم قال : وقال شعبة 
  ود من قوله وقد روى عن ابن مسعود مرفوعا رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب ذمع املالهي وهو صحيح عن ابن مسع

أخربنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا سالم بن مسكني حدثنا شيع عن أيب وائل عن عبداهللا : قال 
اق يف القلب كما ينبت املاء قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم الغناء ينبت النف: بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  البقل 
  وقد تابع حرمي بن عمارة عليه هبذا اإلسناد واملنت مسلم بن إبراهيم 

حدثنا حممد بن علي بن عبداهللا ابن محدان املعروف حبمدان : قال أبو احلسني بن املنادي يف كتاب أحكام املالهي 
احلديث فمداره على هذا الشيخ اجملهول ويف رفعه  الوراق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سالم بن مسكني فذكر

  نظر واملوقوف أصح 
  فما وجه إنباته للنفاق يف القلب من بني سائر املعاصي : فإن قيل 

هذا من أدل شيء على فقه الصحابة يف أحوال القلوب وأعماهلا ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها وأهنم هم أطباء : قيل 
يقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كاملداوي من السقم بالسم القلوب دون املنحرفني عن طر

القاتل وهكذا واهللا فعلوا بكثري من األدوية اليت ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة األطباء وكثرة املرضى وحدوث 
ريض إىل ما يقوي مادة أمراض مزمنة مل تكن يف السلف والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل امل

  املرض فاشتد البالء وتفاقم األمر وامتألت الدور والطرقات واألسواق من املرضى وقام كل جهول يطبب الناس 
  فاعلم أن للغناء خواص هلا تأثري يف صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع باملاء 

والعمل مبا فيه فإن القرآن والغناء ال جيتمعان يف  أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره: فمن خواصه 
القلب أبدا ملا بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع اهلوى ويأمر بالعفة وجمانبة شهوات النفوس وأسباب 

  الغي وينهى عن اتباع 

منها ويزعج قاطنها خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله وحيسنه ويهيج النفوس إىل شهوات الغى فيثري كا
وحيركها إىل كل قبيح ويسوقها إىل وصل كل مليحة ومليح فهو واخلمررضيعا لبان ويف هتييجهما على القبائح فرسا 

رهان فإنه صنو اخلمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد اإلخاء الذي ال يفسخ 
وهو جاسوس القلب وسارق املروءة وسوس العقل يتغلغل يف مكامن  وأحكم بينهما شريعة الوفاء اليت ال تنسخ

القلوب ويطلع على سرائر األفئدة ويدب إىل حمل التخيل فيثري ما فيه من اهلوى والشهوة والسخافة والرقاعة 



لقرآن فإذا والرعونة واحلماقة فبينا ترى الرجل وعليه مسة الوقار وهباء العقل وهبجة اإلميان ووقار اإلسالم وحالوة ا
استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه هباؤه وختلى عنه وقاره وفرح به شيطانه 

يارب ال جتمع بيين وبني قرآن عدوك يف صدر واحد فاستحسن ما : وشكا إىل اهللا تعاىل إميانه وثقل عليه قرآنه وقال 
ان يكتمه وانتقل من الوقار والسكينة إىل كثرة الكالم والكذب كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما ك

والزهزهة والفرقعة باألصابع فيميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب األرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب 
وثبات الدعباب ويدور دوران احلمار حول الدوالب ويصفق بيديه تصفيق النسوان وخيور من الوجد وال كخوار 

  : ان وتارة يتأوه تأوه احلزين وتارة يزعق زعقات اجملانني ولقد صدق اخلبري به من أهله حيث يقول الثري
  على طيب السماع إىل الصباح ... أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 

  فأسكرت النفوس بغري راح ... ودارت بيننا كأس األغاين 
  سرورا والسرور هناك صاحي ... فلم تر فيهم إال نشاوى 

  حى على السماح : أجاب اللهو ... دى أخو اللذات فيه إذا نا
  أرقناها ألحلاظ املالح ... ومل منلك سوى املهجات شيئا 

السماع يورث النفاق يف قوم والعناد يف قوم والكذب يف قوم والفجور يف قوم والرعونة يف : وقال بعض العارفني 
  قوم 

نه يثقل القرآن على القلب ويكرهه إىل مساعه باخلاصية وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش وإدما
  وإن مل يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة 

أن : أنه قرآن الشيطان كما سيأيت فال جيتمع هو وقرآن الرمحن يف قلب أبدا وأيضا فإن أساس النفاق : وسر املسألة 
ن فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر خيالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بني أمرين إما أن يتهتك فيكو

من أصوات املعازف وآالت اللهو : الرغبة يف اهللا والدار اآلخرة وقلبه يغلي بالشهوات وحمبة ما يكرهه اهللا ورسوله 
ض وما يدعو إليه الغناء ويهيجه فقلبه بذلك معمور وهو من حمبة ما حيبه اهللا ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر وهذا حم

  النفاق 
قول باحلق وعمل بالطاعة وهذا ينبت على الذكر وتالوة القرآن والنفاق قول : وأيضا فإن اإلميان قول وعمل 

  الباطل وعمل البغى وهذا ينبت على الغناء 
قلة ذكر اهللا والكسل عند القيام إىل الصالة ونقر الصالة وقل أن جتد مفتونا بالغناء : وأيضا فمن عالمات النفاق 

فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر فإنه حيسن القبيح ويزينه ويأمر :  وهذا وصفه وأيضا إال
  به ويقبح احلسن ويزهد فيه وذلك عني النفاق 

  وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك 
بذلك عن املنافقني وصاحب السماع يفسد  وأيضا فإن املنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخرب اهللا سبحانه

قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه واملغىن يدعو القلوب إىل فتنة الشهوات واملنافق يدعوها إىل فتنة الشبهات قال 
  الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب : الضحاك 

الهي اليت بدؤها من الشيطان ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض امل: وكتب عمر بن عبدالعزيز إىل مؤدب ولده 
أن صوت املعازف واستماع األغاين واللهج هبا ينبت : وعاقبتها سخط الرمحن فإنه بلغين عن الثقات من أهل العلم 

  النفاق يف القلب كما ينبت العشب على املاء 



  فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق 
الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبني له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء وباجلملة فإذا تأمل البصري حال أهل 

  القلوب وأدويتها وباهللا التوفيق 

  فصل وأما تسميته قرآن الشيطان

: يا رب لعنتين فما عملي قال : ملا أهبط إبليس قال : فمأثور عن التابعني وقد روى يف حديث مرفوع قال قتادة 
كل ميتة وما مل يذكر : فما طعامي قال : الوشم قال : فما كتايب قال : الشعر قال  :فما قرآين قال : السحر قال 

املزامري : فما صويت قال : األسواق قال : فأين مسكين قال : كل مسكر قال : فما شرايب قال : اسم اهللا عليه قال 
  النساء : فما مصايدي قال : قال 

  يف معجمه من حديث أيب أمامة مرفوعا إىل النبيصلى اهللا عليه وسلم هذا واملعروف يف هذا وقفه وقد رواه الطرباين 
حدثنا أبو بكر التميمي حدثنا ابن أيب مرمي حدثنا حيىي بن : وقال ابن أيب الدنيا يف كتاب مكايد الشيطان وحيله 

إن : سلمقال أيوب قال حدثنا ابن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن رسول اللهصلى اهللا عليه و
فاجعل : احلمام قال : يا رب أنزلتين إىل األرض وجعلتين رجيما فاجعل يل بيتا قال : إبليس ملا أنزل إىل األرض قال 

فاجعل : كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه قال : فاجعل يل طعاما قال : األسواق وجمامع الطرقات قال : يل جملسا قال 
فاجعل يل : الشعر قال : فاجعل يل قرآنا قال : املزمار قال : جعل يل مؤذنا قال فا: كل مسكر قال : يل شرابا قال 

فاجعل يل : الكهنة قال : فاجعل يل رسال قال : الكذب قال : فاجعل يل حديثا قال : الوشم قال : كتابا قال 
  قرآن النساء وشواهد هذا األثر كثرية فكل مجلة منه هلا شواهد من السنة أو من ال: مصايد قال 

  : فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعاىل 
[ واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر 

  ]  ١٠٢: البقره 
اللهصلى أنه رأى رسول : ما رواه أبو داود يف سننه من حديث جبري بن مطعم : وأما كون الشعر قرآنه فشاهده 

اهللا أكرب كبريا اهللا أكرب كبريا اهللا أكرب كبريا احلمد هللا كثريا احلمد هللا كثريا احلمد هللا : اهللا عليه وسلميصلي فقال 
نفثه الشعر : من نفخه ونفثه ومهزه قال : كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

   املوتة: الكرب ومهزه : ونفخه 
  : وملا علم اهللا رسوله القرآن وهو كالمه صانه عن تعليم قرآن الشيطان وأخرب أنه ال ينبغي له فقال 

  ]  ٦٩: يس [ وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
وأما كون الوشم كتابه فإنه من عمله وتزيينه وهلذا لعن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمالوامشة واملستومشة فلعن 

  وب عليها الكاتبة واملكت
وأما كون امليتة ومتروك التسمية طعامه فإن الشيطان يستحل الطعام إذا مل يذكر عليه اسم اهللا عز و جل ويشارك 

آكله وامليتة ال يذكر عليها اسم اهللا تعاىل فهي وكل طعام ال يذكر عليه اسم اهللا عز و جل من طعامه وهلذا ملا سأل 
لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه فلم يبح هلم طعام : عليه وسلمالزاد قال  اجلن الذين آمنوا برسول اللهصلى اهللا

  الشياطني وهو متروك التسمية 



  : وأما كون املسكر شرابه فقال تعاىل 
فهو يشرب ]  ٩٠: املائده [ يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

  لياؤه بأمره وشاركهم يف عمله فيشاركهم يف عمله وشربه وإمثه وعقوبته من الشراب الذي عمله أو
  أنه يركز رايته بالسوق وهلذا حيضره : وأما كون األسواق جملسه ففي احلديث اآلخر 

أنه : اللغو واللغط والصخب واخليانة والغش وكثري من عمله ويف صفة النبيصلى اهللا عليه وسلمفي الكتب املتقدمة 
  باألسواق  ليس صخابا

األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام : وأما كون احلمام بيته فشاهده كونه غري حمل للصالة ويف حديث أيب سعيد 
  وألنه حمل كشف العورات وهو بيت مؤسس على النار وهي مادة الشيطان اليت خلق منها 

والتصفيق اللذين مها املكاء والتصدية صالته  وأما كون املزمار مؤذنه ففي غاية املناسبة فإن الغناء قرآنه والرقص
  فالبد هلذه الصالة من مؤذن وإما ومأموم فاملؤذن املزمار واإلمام املغين واملأموم احلاضرون 

  وأما كون الكذب حديثه فهو الكاذب اآلمر بالكذب املزين له فكل كذب يقع يف العامل فهو من تعليمه وحديثه 
املشركني يهرعون إليهم ويفزعون إليهم يف أمورهم العظام ويصدقوهنم ويتحاكمون وأما كون الكهنة رسله فألن 

إليهم ويرضون حبكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل فإهنم يعتقدون أهنم يعلمون الغيب وخيربون عن املغيبات اليت 
سلهم إىل حزبه من املشركني ال يعرفها غريهم فهم عند املشركني هبم مبنزلة الرسل فالكهنة رسل الشيطان حقيقة أر

وشبههم بالرسل الصادقني حىت استجاب هلم حزبه ومثل رسل اهللا هبم لينفر عنهم وجيعل رسله هم الصادقني العاملني 
بالغيب وملا كان بني النوعني أعظم التضاد قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد 

أتباع الكهنة وأتباع رسل اهللا فال جيتمع يف العبد أن يكون من هؤالء : فإن الناس قسمان كفر مبا أنزل على حممد 
  وهؤالء بل يبعد عن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمبقدر قربه من الكاهن ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن 

جال كما سيأيت إن شاء اهللا مصايدك النساء فالنساء أعظم شبكة له يصاد هبن الر: اجعل يل مصايد قال : وقوله 
  تعاىل يف الفصل الذي بعد هذا 

  أن الغناء احملرم قرآن الشيطان : واملقصود 
وملا أراد عدو اهللا أن جيمع عليه نفوس املبطلني قرنه مبا يزينه من األحلان املطربة وآالت املالهي واملعازف وأن يكون 

  بول النفوس لقرآنه وتعوضها به عن القرآن اجمليد من امرأة مجيلة أو صيب مجيل ليكون ذلك أدعى إىل ق

  فصل وأما تسميته بالصوت األمحق والصوت الفاجر

  فهي تسمية الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى 
خرج رسول اللهصلى اهللا عليه : فروى الترمذي من حديث ابن أيب ليلى عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال 

وف إىل النخل فإذا ابنه ابراهيم جيود بنفسه فوضعه يف حجره ففاضت عيناه فقال وسلممع عبدالرمحن بن ع
صوت عند : إين مل أنه عن البكاء وإمنا هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين : أتبكي وأنت تنهى الناس قال : عبدالرمحن 

رمحة ومن ال يرحم مخش وجوه وشق جيوب ورنة وهذا هو : هلو ولعب ومزامري شيطان وصوت عند مصيبة : نغمة 
ال يرحم لوال أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق أولنا حلزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك 

  هذا حديث حسن : حملزونون تبكي العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب قال الترمذي 



ر على ذلك حىت وصفه بالفجور ومل يقتصر فانظر إىل هذا النهي املؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أمحق ومل يقتص
على ذلك حىت مساه من مزامري الشيطان وقد أقر النبيصلى اهللا عليه وسلمأبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور 

  الشيطان يف احلديث الصحيح كما سيأيت فإن مل يستفد التحرمي من هذا مل نستفده من هني أبدا 
  قوله هنيت عن كذا أيهما أبلغ يف التحرمي ال تفعل و: وقد اختلف يف قوله 

  أن صيغة هنيت أبلغ يف التحرمي ألن ال تفعل حيتمل النهي وغريه خبالف الفعل الصريح : والصواب بال ريب 
فكيف يستحيز العارف إباحة ما هنى عنه رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ومساه صوتا أمحق فاجرا ومزمور الشيطان 

   لعن فاعلها أخوين وأخرج النهي عنهما خمرجا واحدا ووصفهما باحلمق والفجور وصفا واحدا وجعله والنياحة اليت
  مزمار عند نغمه ورنة عند مصيبة : صوتان ملعونان : وقال احلسن 

ال ولكن ههنا : أكان نساء املهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم قال : قلت للحسن : وقال أبو بكر اهلذيل 
عند نغمة إن حدثت وعند : ونتف أشعار ولطم خدود ومزامري شيطان صوتان قبيحان فاحشان  مخش وشق جيوب

وجعلتم ]  ٢٤: املعارج [ والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم : مصيبة إن نزلت ذكر اهللا املؤمنني فقال 
  أنتم يف أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النغمة والنائحة عند املصيبة 

  ل وأما تسميته صوت الشيطانفص

فقد قال تعاىل للشيطان وحزبه اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت 
منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا 

  ]  ٦٣: االسراء [ 
حدثنا أيب أخربنا أبو صاحل كاتب الليث حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة : سريه قال ابن أيب حامت يف تف

  كل داع إىل معصية : قال ]  ٦٣: االسراء [ عن ابن عباس واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
  ومن املعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إىل املعصية وهلذا فسر صوت الشيطان به 

  حدثنا أيب أخربنا حيىي بن املغرية أخربنا جرير عن ليث عن جماهد : مت قال ابن أيب حا

استزل منهم من استطعت قال وصوته الغناء : قال ]  ٦٣: االسراء [ واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
  والباطل 

  صوته هو املزامري : وهبذا اإلسناد إىل جرير عن منصور عن جماهد قال 
  صوته هو الدف : لبصري قال مث روى بإسناده عن احلسن ا

وهذه اإلضافة إضافة ختصيص كما أن إضافة اخليل والرجل إليه كذلك فكل متكلم بغري طاعة اهللا ومصوت برياع 
أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان وكل ساع يف معصية اهللا على قدميه فهو من رجله وكل 

رجله كل رجل : لسلف كما ذكر ابن أيب حامت عن ابن عباس قال راكب يف معصية اهللا فهو خيالته كذلك قال ا
  مشت يف معصية اهللا 

  كل رجل يقاتل يف غري طاعة اهللا فهو من رجله : وقال جماهد 
  إن له خيال ورجال من اجلن واإلنس : وقال قتادة 



  فصل وأما تسميته مزمور الشيطان ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها

ى النبيصلى اهللا عليه وسلموعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه دخل عل: قالت 
مزمار الشيطان عند النبيصلى اهللا عليه وسلم فأقبل عليه رسول : ودخل أبو بكر رضي اهللا عنه فانتهرين وقال 

  دعهما فلما غفل غمزهتما فخرجتا : اللهصلى اهللا عليه وسلم فقال 

سول اللهصلى اهللا عليه وسلمعلى أيب بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وأقرمها ألهنما جاريتان غري فلم ينكر ر
مكلفتني تغنيان بغناء األعراب الذي قيل يف يوم حرب بعاث من الشجاعة واحلرب وكان اليوم يوم عيد فتوسع 

وصورته فتنة يغين مبا يدعو إىل الزىن  حزب الشيطان يف ذلك إىل صوت امرأة مجيلة أجنبية أو صيب أمرد صوته فتنة
والفجور وشرب اخلمور مع آالت اللهو اليت حرمها رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفي عدة أحاديث كما سيأيت 

مع التصفيق والرقص وتلك اهليئة املنكرة اليت ال يستحلها أحد من أهل األديان فضال عن أهل العلم واإلميان 
غري مكلفتني بنشيد األعراب وحنوه يف الشجاعة وحنوها يف يوم عيد بغري شبابة وال دف  وحيتجون بغناء جوير يتني

  وال رقص وال تصفيق ويدعون احملكم الصريح هلذا املتشابه وهذا شأن كل مبطل 
نعم حنن ال حنرم وال نكره مثل ما كان يف بيت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعلى ذلك الوجه وإمنا حنرم حنن وسائر 

  أهل العلم واإلميان السماع املخالف لذلك وباهللا التوفيق 

  فصل وأما تسميته بالسمود

قال عكرمة ]  ٥٩: النجم [ أفمن هكذا احلديث تعجبون وتضحكون وال تبكون وأنتم سامدون : فقد قال تعاىل 
  : يد امسدى لنا أي غىن لنا وقال أبو زب: الغناء يف لغة محري يقال : السمود : عن ابن عباس 

  للندامى من شارب مسمود ... وكأن العزيف فيها غناء 
  كانوا إذا مسعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه اآلية : الذي غىن له وقال عكرمة : املسمود : قال أبو عبيدة 

هو االشتغال عن الشيء : وهذا ال يناقض ما قيل يف هذه اآلية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء قال املربد 
  : هبم أو فرح يتشاغل به وأنشد 
  مبقدار مسدن له مسودا ... رمى احلدثان نسوة آل حرب 

  السامد الالهي والسامد الساهي والسامد املتكرب والسامد القائم : وقال ابن األنباري 
غضاب مربطمون وقال : وأنتم مستكربون وقال الضحاك أشرون بطرون وقال جماهد : وقال ابن عباس يف اآلية 

  ال هون غافلون معرضون : غريه 
  فالغناء جيمع هذا كله ويوجبه فهذه أربعة عشر امسا سوى اسم الغناء 

  فصل يف بيان حترمي رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمالصريح آلالت اللهو واملعازف وسياق 
 عنهما أنه مسع حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري رضي اهللا: األحاديث يف ذلك عن عبدالرمحن بن غنم قال 

  ليكونن من أميت قوم يستحلون احلر : النبيصلى اهللا عليه وسلميقول 

: واحلرير واخلمر واملعازف هذا حديث صحيح أخرجه البخاري يف صحيحه حمتجا به وعلقه تعليقا جمزوما به فقال 
بن خالد حدثنا عبدالرمحن  حدثنا صدقة: باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه وقال هشام ابن عمار 



بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكاليب حدثين عبدالرمحن بن غنم األشعرى قال حدثين أبو عامر أو أبو مالك 
األشعري واهللا ما كذبين أنه مسع النبيصلى اهللا عليه وسلميقول ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير 

ارجع إلينا غدا : وام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم حلاجة فيقولوا واخلمر واملعازف ولينزلن أق
  فيبيتهم اهللا تعاىل ويضع العلم وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة 

ومل يصنع من قدح يف صحة هذا احلديث شيئا كابن حزم نصرة ملذهبه الباطل يف إباحة املالهي وزعم أنه منقطع ألن 
  : ري مل يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه البخا

  قال هشام فهو مبنزلة قوله عن هشام : أن البخاري قد لقى هشام بن عمار ومسع منه فإذا قال : أحدها 
أنه لو مل يسمع منه فهو مل يستجز اجلزم به عنه إال وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثريا ما يكون لكثرة : الثاين 

  ن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق اهللا من التدليس من رواه عنه ع
  أنه أدخله يف كتابه املسمى بالصحيح حمتجا به فلوال صحته عنده ملا فعل ذلك : الثالث 
ويروى : أنه علقه بصيغة اجلزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف يف احلديث أو مل يكن على شرطه يقول : الرابع 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم فقد : فإذا قال :  عليه وسلم ويذكر عنه وحنو ذلك عن رسول اللهصلى اهللا
  جزم وقطع بإضافته إليه 

  أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فاحلديث صحيح متصل عند غريه : اخلامس 
بن يزيد بن جابر حدثنا عبد الوهاب بن جندة حدثنا بشر بن بكر عن عبدالرمحن : قال أبو داود يف كتاب العباس 

مسعت عبدالرمحن بن غنم األشعري قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك فذكره خمتصرا : حدثنا عطية بن قيس قال 
  أبو عامر ومل يشك : ورواه أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه الصحيح مسندا فقال 

يف ذلك ولو كانت حالال ملا ذمهم  أن املعازف هي آالت اللهو كلها ال خالف بني أهل اللغة: ووجه الداللة منه 
على استحالهلا وملا قرن استحالهلا باستحالل اخلمر واخلز فإن كان باحلاء والراء املهملتني فهو استحالل الفروج 

احلرام وإن كان باخلاء والزاى املعجمتني فهو نوع من احلرير غري الذي صح عن الصحابة رضي اهللا عنهم لبسه إذ 
  من صوف وقد روى هذا احلديث بالوجهني : من حرير والثاين :  اخلز نوعان أحدمها

حدثنا عبداهللا بن سعيد عن معاوية بن صاحل عن حامت ابن حريث عن ابن أيب مرمي عن : وقال ابن ماجه يف سننه 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه : عبدالرمحن بن غنم األشعري عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال 

  بن ناس من أميت اخلمر وسلمليشر

يسموهنا بغري امسها يعزف على رءوسهم باملعازف واملغنيات خيسف اهللا هبم األرض وجيعل منهم قردة وخنازير وهذا 
إسناد صحيح وقد توعد مستحلي املعازف فيه بأن خيسف اهللا هبم األرض وميسخهم قردة وخنازير وإن كان الوعيد 

  سط يف الذم والوعيد على مجيع هذه األفعال فلكل واحد ق
ويف الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصني وعبداهللا بن عمرو وعبداهللا بن عباس وأيب هريرة وأيب 

  أمامة الباهلي وعائشة أم املؤمنني وعلي ابن أيب طالب وأنس بن مالك وعبدالرمحن بن سابط والغازي بن ربيعة 
  تشجى هبا حلوق أهل مساع الشيطان وحنن نسوقها لتقر هبا عيون أهل القرآن و

أخربنا اهليثم بن خارجة حدثنا عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أيب : فأما حديث سهل بن سعد فقال ابن أيب الدنيا 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم يكون يف أميت خسف وقذف ومسخ : حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال 



  إذا ظهرت املعازف والقينات واستحلت اخلمرة  :يا رسول اهللا مىت قال : قيل 
: وأما حديث عمران بن حصني فرواه الترمذي من حديث األعمش عن هالل بن يساف عن عمران بن حصني قال 

مىت ذاك يا : قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم يكون يف أميت قذف وخسف ومسخ فقال رجل من املسلمني 
  هذا حديث غريب : يان واملعازف وشربت اخلمور قال الترمذي إذا ظهرت الق: رسول اهللا قال 

إن اهللا تعاىل : وأما حديث عبداهللا بن عمرو فروى أمحد يف مسنده وأبو داود عنه أن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال 
  حرم على أميت اخلمر وامليسر والكوبة والغبرياء وكل مسكر حرام 

  أميت اخلمر وامليسر واملزر والكوبة والقنني إن اهللا حرم على : ويف لفظ آخر ألمحد 

إن اهللا حرم اخلمر وامليسر : عنه أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال : وأما حديث ابن عباس ففي املسند أيضا 
: الرببط والقنني هو الطنبور باحلبشية والتقنني : والكوبة وكل مسكر حرام والكوبة الطبل قاله سفيان وقيل 

  اله ابن األعرايب الضرب به ق
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إذا اختذ الفىء : وأما حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه فرواه الترمذي عنه قال 

دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغري الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدىن صديقه وأقصى أباه 
اد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وظهرت وظهرت األصوات يف املساجد وس

القينات واملعازف وشربت اخلمر ولعن آخر هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة وخسفا ومسخا 
  هذا حديث حسن غريب : وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع قال الترمذي 

حدثنا عبداهللا بن عمر اجلشمى حدثنا سليمان بن سامل أبو داود حدثنا حسان بن أيب سنان عن : أيب الدنيا  وقال ابن
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ميسخ قوم من هذه األمة يف آخر : رجل عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال 

بلى : ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قال  يا رسول اهللا أليس يشهدون أن: الزمان قردة وخنازير قالوا 
اختذوا املعازف والدفوف والقينات فباتوا على شرهبم وهلوهم : فما باهلم قال : ويصومون ويصلون وحيجون قيل 

  فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير 
يبيت طائفة من : يه وسلمقال وأما حديث أيب أمامة الباهلي فهو يف مسند أمحد والترمذي عنه عن النبيصلى اهللا عل

أميت على أكل وشرب وهلو ولعب مث يصبحون قردة وخنازير ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فينسفهم كما 
  نسف من كان قبلكم باستحالهلم اخلمر وضرهبم بالدفوف واختاذهم القينات يف إسناده فرقد السبخي 

  تكلم فيه حيىي بن سعيد وقد روى عنه الناس : وقال الترمذي وهو من كبار الصاحلني ولكنه ليس بقوى يف احلديث 
حدثنا عبداهللا بن عمر اجلشمي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا فرقد السبخي حدثنا قتادة عن : وقال ابن أيب الدنيا 

 :حدثين عاصم بن عمرو والبجلي عن أيب أمامة عن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال : سعيد بن املسيب قال 
يبيت قوم من هذه األمة على طعم وشرب وهلو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف 

خسف الليلة بدار فالن خسف الليلة ببين فالن ولريسلن عليهم حجارة من السماء : حىت يصبح الناس فيقولون 
يح العقيم اليت أهلكت عادا بشرهبم كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور فيها ولريسلن عليهم الر

  اخلمر وأكلهم الربا واختاذهم القينات وقطيعتهم الرحم 
ويف مسند أمحد من حديث عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن النبيصلى اهللا عليه 

ارات يعين الربابط واملعازف واألوثان اليت إن اهللا بعثين رمحة وهدى للعاملني وأمرين أن أحمق املزامري والكب: وسلمقال 



  كانت تعبد يف اجلاهلية 
  عبيداهللا بن زحر ثقة وعلى بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبدالرمحن أبو عبدالرمحن ثقة : قال البخاري 

تروهن وال ال تبيعوا القينات وال تش: أن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال : ويف الترمذي ومسند أمحد هبذا اإلسناد بعينه 
ومن الناس من يشتري هلو  ٦:  ٣١تعلموهن وال خري يف جتارة فيهن ومثنهن حرام ويف مثل هذا نزلت هذه اآلية 

  احلديث ليضل عن سبيل اهللا اآلية 

وأما حديث عائشة رضي اهللا عنها فقال ابن أيب الدنيا حدثنا احلسن بن حمبوب حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم 
ر عن حممد بن املنكدر عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا أبو معش

يكون يف أميت خسف ومسخ وقذف قالت عائشة يا رسول اهللا وهم يقولون ال إله إال اهللا فقال إذا ظهرت القينات 
  وظهر الزىن وشربت اخلمر ولبس احلرير كان ذا عند ذا 

يا أيضا حدثنا حممد بن ناصح حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عبداهللا اجلهين حدثين أبو العالء وقال ابن أيب الدن
عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضي اهللا عنها ورجل معه فقال هلا الرجل يا أم املؤمنني حدثينا عن الزلزلة 

يف مسائه فقال تزلزيل هبم فإن تابوا وفزعوا وإال  فقال إذا استباحوا الزىن وشربوا اخلمر وضربوا باملعازف غار اهللا
هدمتها عليهم قال قلت يا أم املؤمنني أعذاب هلم قالت بل موعظة ورمحة وبركة للمؤمنني ونكال وعذاب وسخط 

  على الكافرين قال أنس ما مسعت حديثا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أشد به فرحا مين هبذا احلديث 
ث علي فقال ابن أيب الدنيا أيضا حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج بن فضالة عن حيىي بن سعيد عن حممد وأما حدي

بن علي عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عملت أميت مخس عشرة خصلة حل 
نة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق هبا البالء قيل يا رسول اهللا وما هن قال إذا كان املغنم دوال واألما

أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت األصوات يف املساجد وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره 
وشربت اخلمور ولبس احلرير واختذت القيان ولعن آخر هذه اآلمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وخسفا 

  ومسخا 
اجلبار بن عاصم قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا امسعيل بن عياش عن عبدالرمحن التميمي عن عباد بن أيب حدثنا عبد

علي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال متسخ طائفة من أميت قردة وطائفة خنازير 
  بسوا احلرير واختذوا القيان وضربوا بالدفوف وخيسف بطائفة ويرسل على طائفة الريح العقيم بأهنم شربوا اخلمر ول

وأما حديث أنس رضي اهللا عنه فقال ابن أيب الدنيا حدثنا أبو عمرو هرون بن عمر القرشي حدثنا اخلصيب بن كثري 
عن أيب بكر اهلذيل عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليكونن يف هذه األمة 

  ذف ومسخ وذاك إذا شربوا اخلمور واختذوا القينات وضربوا باملعازف خسف وق
قال وأنبأنا أبو إسحق األزدي حدثنا إمسعيل بن أيب أويس حدثين عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أحد ولد أنس بن 

وعزف  مالك وعن غريه عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبينت رجال على أكل وشرب
  فيصبحون على أرائكهم ممسوخني قردة وخنازير 

وأما حديث عبدالرمحن بن سابط فقال ابن أيب الدنيا حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن 
عمرو بن مرة عن عبدالرمحن بن سابط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون يف أميت خسف وقذف 

   ذاك يا رسول اهللا قال إذا أظهروا املعازف واستحلوا اخلمور ومسخ قالوا فمىت



وأما حديث الغازي بن ربيعة فقال ابن أيب الدنيا حدثنا عبداجلبار بن عاصم حدثنا إمسعيل بن عياش عن عبيداهللا بن 
هم على عبيد عن أيب العباس اهلمداين عن عمارة بن راشد عن الغازي بن ربيعة رفع احلديث قال ليمسخن قوم و

  أريكتهم قردة وخنازير بشرهبم اخلمر وضرهبم بالربابط والقيان 
قال ابن أيب الدنيا وحدثنا عبداجلبار بن عاصم قال حدثين املغرية بن املغرية عن صاحل بن خالد رفع ذلك إىل النيب 

على أهل حاضر منهم  صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ليستحلن ناس من أميت احلرير واخلمر واملعازف وليأتني اهللا
  عظيم جببل حىت ينبذه عليهم وميسخ آخرون قردة وخنازير 

قال ابن أيب الدنيا حدثنا هارون بن عبيداهللا حدثنا يزيد بن هرون حدثنا أشرس أبو شيبان اهلذيل قال قلت لفرقد 
واهللا ما أكذب على ريب السبخي أخربين يا أبا يعقوب من تلك الغرائب اليت قرأت يف التوراة فقال يا أبا شيبان 

  مرتني أو ثالثا لقد قرأت 

يف التوراة ليكونن مسخ وخسف وقذف يف أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم يف أهل القبلة قال قلت يا أبا يعقوب ما 
أعماهلم قال باختاذهم القينات وضرهبم بالدفوف ولباسهم احلرير والذهب ولئن بقيت حىت ترى أعماال ثالثة 

ستعد واحذر قال قلت ما هي قال إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورغبت العرب يف آنية فاستيقن وا
العجم فعند ذلك قلت له العرب خاصة قال ال بل أهل القبلة مث قال واهللا ليقذفن رجال من السماء حبجارة 

ير كما فعل ببين إسرائيل يشدخون هبا يف طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط وليمسخن آخرون قردة وخناز
  وليخسفن بقوم كما خسف بقارون 

وقد تظاهرت األخبار بوقوع املسخ يف هذه األمة وهو مقيد يف أكثر األحاديث بأصحاب الغناء وشاريب اخلمر ويف 
  بعضها مطلق 

فيطلبون إليه قال سامل بن أيب اجلعد ليأتني على الناس زمان جيتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن خيرج إليهم 
حاجة فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا وليمرن الرجل على الرجل يف حانوته يبيع فريجع إليه وقد مسخ 

  قردا أو خنزيرا 
وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه ال تقوم الساعة حىت ميشي الرجالن إىل األمر يعمالنه فيمسخ أحدمها قردا أو خنزيرا 

ما رأى بصاحبه أن ميضي إىل شأنه ذلك حىت يقضي شهوته وحىت ميشي الرجالن إىل األمر فال مينع الذي جنا منهما 
  يعمالنه فيخسف بأحدمها فال مينع الذي جنا منهما ما رأى بصاحبه أن ميشي لشأنه ذلك حىت يقضي شهوته منه 

د يقبس بعضهم من وقال عبدالرمحن بن غنم سيكون حيان متجاورين فيشق بينهما هنر فيستقيان منه قبسهم واح
  بعض فيصبحان يوما من األيام قد خسف بأحدمها واآلخر حي 

  وقال عبدالرمحن بن غنم أيضا يوشك أن يقعد اثنان على رحا يطحنان فيمسخ أحدمها واآلخر ينظر 

  وقال مالك بن دينار بلغين أن رحيا تكون يف آخر الزمان وظلم فيفزع الناس إىل علمائهم فيجدوهنم قد مسخوا 
قال بعض أهل العلم إذا اتصف القلب باملكر واخلديعة والفسق وانصبغ بذلك صبغا تاما صار صاحبه على خلق 

احليوان املوصوف بذلك من القردة واخلنازير وغريمها مث ال يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حىت يبدو على صفحات 
قوى حىت يقلب الصورة الظاهرة كما قلب اهليئة وجهه بدوا خفيا مث يقوى ويتزايد حىت يصري ظاهرا على الوجه مث ي

الباطنة ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخا من صور احليوانات اليت ختلقوا بأخالقها يف الباطن فقل أن 
ترى حمتاال مكارا خمادعا ختارا إال وعلى وجهه مسخة قرد وقل أن ترى رافضيا إال وعلى وجهه مسخة خنزير وقل 



ها هنما نفسه نفس كلبية إال وعلى وجهه مسخة كلب فالظاهر مرتبط بالباطن أمت ارتباط فإذا أن ترى شر
استحكمت الصفات املذمومة يف النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة وهلذا خوف النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لباطن فإنه مل يستفد مبسابقة اإلمام من سابق اإلمام يف الصالة بأن جيعل اهللا صورته صورة محار ملشاهبته للحمار يف ا
  إال فساد صالته وبطالن أجره فإنه ال يسلم قبله فهو شبيه باحلمار يف البالدة وعدم الفطنة 

إذا عرف هذا فأحق الناس باملسخ هؤالء الذين ذكروا يف هذه األحاديث فهم أسرع الناس مسخا قردة وخنازير 
  عاىل نعوذ باهللا منها جارية على وفق حكمته وعدله ملشاهبتهم هلم يف الباطن وعقوبات الرب ت

وقد ذكرنا شبه املغنني واملفتونني بالسماع الشيطاين ونقضناها نقضا وإبطاال يف كتابنا الكبري يف السماع وذكرنا 
  الفرق بني ما حيركه مساع األبيات وما حيركه مساع اآليات 

وره حىت عدوه من القرب فمن أحب الوقوف على ذلك فهو وذكرنا الشبه اليت دخلت على كثري من العباد يف حض
  مستوىف يف ذلك الكتاب وإمنا أشرنا ههنا إىل نبذة يسرية يف كونه من مكايد الشيطان وباهللا التوفيق 

  فصل ومن مكايده اليت بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول

ار وعظم بسببه العار والشنار وعري املسلمني به الكفار وحصل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاعله وشبهه بالتيس املستع
بسببه من الفساد ما ال حيصيه إال رب العباد واستكريت له التيوس املستعارات وضاقت هبا ذرعا النفوس األبيات 

سلم ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح وقالت لو كان هذا نكاحا صحيحا مل يلعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
من أتى مبا شرعه من النكاح فالنكاح سنته وفاعل السنة مقرب غري ملعون واحمللل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس 

املستعار مقرون فقد مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتيس املستعار ومساه السلف مبسمار النار فلو شاهدت 
نظر املرأة إىل التيس نظر الشاة إىل شفرة اجلازر وتقول يا ليتين احلرائر املصونات على حوانيت احملللني متبذالت ت

قبل هذا كنت من أهل املقابر حىت إذا تشارطا على ما جيلب اللعنة واملقت هنض واستتبعها خلفه للوقت بال زفاف 
ه وال وال إعالن بل بالتخفي والكتمان فال جهاز ينقل وال فراش إىل بيت الزوج حيول وال صواحب يهدينا إلي

مصلحات جيلينها عليه وال مهر مقبوض وال مؤخر وال نفقة وال كسوة تقدر وال وليمة وال نثار وال دف وال إعالن 
وال شغار والزوج يبذل املهر وهذا التيس يطأ باألجر حىت إذا خال هبا وأرخى احلجاب واملطلق والويل واقفان على 

بلعنة اهللا ورسوله عليه الصالة و السالم حىت إذا قضيا عرس  الباب دنا ليطهرها مبائة النجس احلرام ويطيبها
التحليل ومل حيصل بينهما املودة والرمحة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف التنزيل فإهنا ال حتصل باللعن الصريح وال يوجبها إال 

ه طويال فهل النكاح اجلائز الصحيح فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفا وتعجيال وإال حبسها حىت تعطيه أجر
  مسعتم زوجا ال يأخذ بالساق 

حىت يأخذ أجرته بعد الشرط واإلتفاق حىت إذا طهرها وطيبها وخلصها بزعمه من احلرام وجنبها قال هلا اعتريف مبا 
جرى بيننا ليقع عليك الطالق فيحصل بعد ذلك بينكما االلتئام واإلتفاق فتأيت املصخمة إىل حضرة الشهود 

ذاك فال ميكنها اجلحود فيأخذون منها أو من املطلق أجرا وقد أرهقومها من أمرمها عسرا هذا فيسألوهنا هل كان 
وكثري من هؤالء املستأجرين للضراب حيلل األم وابنتها يف عقدين وجيمع ماءه يف أكثر من أربع ويف رحم أختني وإذا 

تعاىل عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا  كان هذا من شأنه وصفته فهو حقيق مبا رواه عبداهللا بن مسعود رضي اهللا
عليه و سلم احمللل واحمللل له رواه احلاكم يف الصحيح والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال والعمل عليه عند 



  أهل العلم منهم عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهم وهو قول الفقهاء من التابعني 
د يف مسنده والنسائي يف سننه بإسناد صحيح ولفظها لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوامشة ورواه اإلمام أمح

  واملؤتشمة والواصلة واملوصولة واحمللل واحمللل له وآكل الربا وموكله 
ويف مسند اإلمام أمحد وسنن النسائي أيضا عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال آكل الربا وموكله وشاهده 
وكاتبه إذا علموا به والواصلة واملستوصلة والوى الصدقة واملعتدى فيها واملرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته 

  واحمللل واحمللل له ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة 
لل واحمللل له رواه اإلمام وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم أنه لعن احمل

  أمحد وأهل السنن كلهم غري النسائي 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لعن اهللا احمللل واحمللل له رواه اإلمام أمحد بإسناد رجاله كلهم ثقات وثقهم ابن معني وغريه 
 حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال هو حديث حسن وقال الترمذي يف كتاب العلل سألت أبا عبداهللا

  وعبداهللا بن جعفر املخزومي صدوق ثقة وعثمان بن حممد األخنسي ثقة 
وقال أبو عبداهللا بن ماجه يف سننه حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهران عن 

  قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احمللل واحمللل له  عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
وعن ابن عباس أيضا قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احمللل فقال ال إال نكاح رغبة ال نكاح دلسة 

بن  وال استهزاء بكتاب اهللا مث تذوق العسيلة رواه أبو إسحق اجلوزجاين يف كتاب املترجم قال أخربنا إبراهيم
إمساعيل بن أيب حنيفة عن داود بن حصني عن عكرمة عنه وهؤالء كلهم ثقات إال إبراهيم فإن كثريا من احلفاظ 

  يضعفه والشافعي حسن الرأي فيه وحيتج حبديثه 
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بالتيس املستعار قالوا بلى يا 

  ول اهللا قال هو احمللل لعن اهللا احمللل واحمللل له رواه ابن ماجة بإسناد رجاله كلهم موثقون مل جيرح واحد منهم رس
وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعني أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغري علمه وال 

ل ال مث ذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن مثل ذلك علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقا
فقال ال حىت ينكح مرتغبا لنفسه فإذا فعل ذلك مل حيل له حىت يذوق العسيلة ورواه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف 

  بإسناد جيد 
اهللا عليه و سلم وهذا املرسل قد احتج به من أرسله فدل على ثبوته عنده وقد عمل به أصحاب رسول اهللا صلى 

  كما سيأيت وهو موافق لبقية األحاديث املوصولة ومثل هذا حجة 

باتفاق األئمة وهو والذي قبله نص يف التحليل املنوي وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال 
ك أمسكتها وإن كرهتها قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها مل يأمرين ومل يعلم قال ال إال نكاح رغبة إن أعجبت

  فارقتها وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفاحا ذكره شيخ اإلسالم يف إبطال التحليل 

  فصل وأما اآلثار عن الصحابة ففي كتاب املصنف البن أيب شيبة وسنن



ويت مبحلل وال حملل له إال رمجتهما ولفظ األثرم واألوسط البن املنذر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال ال أ
  عبدالرزاق وابن املنذر ال أوتى مبحلل وال حمللة إال رمجتهما وهو صحيح عن عمر 

وقال عبدالرزاق عن معمر والزهري عن عبد امللك بن املغرية قال سئل ابن عمر رضي اهللا عنهما عن حتليل املرأة 
  ة لزوجها فقال ذاك السفاح ورواه ابن أيب شيب

وقال عبدالرزاق أخربنا الثوري عبداهللا بن شريك العامري مسعت ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما سئل عن رجل 
طلق ابنة عم له مث رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل حيللها له فقال ابن عمر رضي اهللا عنهما كالمها زان وإن 

  يد أن حيلها له مكث عشرين سنة أو حنو ذلك إذا كان اهللا يعلم أنه ير
قال وأخربنا معمر عن الثوري عن األعمش عن مالك بن احلارث عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وسأله رجل فقال 

إن عمي طلق امرأته ثالثا فقال إن عمك عصى اهللا فأندمه وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرجا قال كيف ترى يف 
  رجل حيللها قال من خيادع اهللا خيدعه 

ان بن يسار قال رفع إىل عثمان رضي اهللا عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وقال ال وعن سليم
ترجع إليه إال بنكاح رغبة غري دلسة رواه أبو إسحق اجلوزجاين يف كتاب املترجم وذكره ابن املنذر عنه يف كتاب 

  األوسط 
رجال أتى عثمان رضي اهللا عنه فقال إن جاري طلق ويف املهذب أليب إسحق الشريازي عن أيب مرزوق التجييب أن 

امرأته يف غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب نفسي ومايل فأتزوجها مث أبين هبا مث أطلقها فترجع إىل زوجها فقال 
  له عثمان رضي اهللا عنه ال تنكحها إال نكاح رغبة 

يب طالب رضي اهللا عنه يف احمللل ال ترجع وذكر أبو بكر الطرطوشي يف خالفه عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن أ
إليه إال بنكاح رغبة غري دلسة وال استهزاء بكتاب اهللا وعلي رضي اهللا عنه هو ممن روى عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم أنه لعن احمللل فقد جعل هذا من التحليل 
حمللل واحمللل له وهو ممن روى عن النيب وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال لعن اهللا ا

صلى اهللا عليه و سلم لعن احمللل وقد فسره مبا قصد به التحليل وإن مل تعلم به املرأة فكيف مبا اتفقا عليه وتراضيا 
  وتعاقدا على أنه نكاح لعنة ال نكاح رغبة 

  لل له وذكر ابن أيب شيبة عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال لعن اهللا احمللل واحمل
وروى اجلوزجاين بإسناد جيد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال لعن 

  اهللا احلال واحمللل له 
قال شيخ اإلسالم وهذه اآلثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم مع أهنا نصوص فيما 

مل يتواطآ عليه فهي مبينة أن هذا هو التحليل وهو احمللل امللعون على لسان رسول اهللا إذا قصد التحليل ومل يظهره و
صلى اهللا عليه و سلم فإن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم مبراده ومقصوده ال سيما إذا رووا حديثا 

ى اهللا عليه و سلم فرق بني حتليل وفسروه مبا يوافق الظاهر هذا مع أنه مل يعلم أن أحدا من أصحاب رسول اهللا صل
  وحتليل وال رخص يف شيء من أنواعه مع أن املطلقة 

ثالثا مثل امرأة رفاعة القرظي قد كانت ختتلف إليه املدة الطويلة وإىل خلفائه لتعود إىل زوجها فيمنعوهنا من ذلك 
ا مل تكن تعدم من حيللها لو كان ولو كان التحليل جائزا لدهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك فإهن



  التحليل جائزا 
قال واألدلة الدالة على أن هذه األحاديث النبوية قصد هبا التحليل وإن مل يشترط يف العقد كثرية جدا ليس هذا 

  موضع ذكرها انتهى 

  ذكر اآلثار عن التابعني

  املرأة أو أحد منهم التحليل فال يصلح  قال عبدالرزاق أخربنا معمر عن قتادة قال إذا نوى الناكح أو املنكح أو
أخربنا ابن جريج قال قلت لعطاء احمللل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمت وإين ألرى أن يعاقب قال وكلهم إن 

  متالؤا على ذلك مسيئون وإن أعظموا الصداق 
  كان نكاحه على وجه التحليل  أخربنا معمر عن قتادة قال إن طلقها احمللل فال حيل لزوجها األول أن يقر هبا إذا
  أخربنا ابن جريج قال قلت لعطاء فطلق احمللل فراجعها زوجها قال يفرق بينهما 

أخربنا معمر عمن مسع احلسن يقول يف رجل تزوج امرأة حيللها وال يعلمها فقال احلسن اتق اهللا وال تكن مسمار نار 
  يف حدود اهللا 

ذا كان نية أحد الثالثة الزوج األول أو الزوج اآلخر أو املرأة أنه حملل فنكاح قال ابن املنذر وقال إبراهيم النخعي إ
  اآلخر باطل وال حتل لألول 

  قال وقال احلسن البصري إذا هم أحد الثالثة بالتحليل فقد أفسد 
   قال وقال بكر بن عبداهللا املزين يف احلال واحمللل له أولئك كانوا يسمون يف اجلاهلية التيس املستعار

قال وقال عبداهللا بن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل إن ظنا أن يقيما حدود اهللا قال إن ظنا أن نكاحهما على غري 
  دلسة ورواه ابن أيب حامت يف التفسري عنه 

وقال هشيم أخربنا سيار عن الشعيب أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثالثا قبل ذلك أيطلقها 
  زوجها األول فقال ال حىت حيدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه أي تقيم معه رواه اجلوزجاين لترجع إىل 

ورورى النفيلي حدثنا حيىي بن عبدامللك بن أيب غنية حدثنا عبدامللك عن عطاء يف الرجل يطلق املرأة فينطلق الرجل 
ها له مل حتل له وإن كان تزوجها يريد الذي يتحزن له فيتزوجها من غري مؤامرة منه فقال إن كان تزوجها ليحل

  إمساكها فقد حلت له 
وقال سعيد بن املسيب يف رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها األول ومل يشعر بذلك زوجها األول وال املرأة قال إن 

  كان إمنا نكحها ليحلها فال يصلح ذلك هلما وال حتل له رواه حرب يف مسائله 
ون حىت جيامعها وأنا أقول إذا تزوجها تزوجا صحيحا ال يريد بذلك إحالهلا فال بأس وعنه أيضا قال إن الناس يقول

  أن يتزوجها األول رواه سعيد بن منصور عنه 
  فهؤالء األئمة األربعة أركان التابعني وهم احلسن وسعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وإبراهيم النخعي 

امرأة ليحلها لزوجها األول وهو ال يعلم قال ال يصلح ذلك إذا كان  وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد يف رجل تزوج
  تزوجها ليحلها 

  ذكر اآلثار عن تابعي التابعني ومن بعدهم
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سألت أمحد بن حنبل عن الرجل يتزوج املرأة ويف نفسه أن حيللها : حدثنا إمساعيل بن سعيد قال : وقال اجلوزجاين 

  هو حملل وإذا أراد بذلك اإلحالل فهو ملعون : لزوجها األول ومل تعلم املرأة بذلك فقال 
  أرى أن ترجع هبذا النكاح إىل زوجها األول  لست: وبه قال أيوب وقال ابن أيب شيبة : وقال اجلوزجاين 
إن اإلسالم دين اهللا الذي اختاره واصطفاه وطهره حقيق بالتوقري والصيانة مما لعله يشينه : وأقول : قال اجلوزجاين 

وينزه مما أصبح أبناء امللل من أهل الذمة يعريون به املسلمني على ما تقدم فيه من النهي عن النبيصلى اهللا عليه 
  وسلمولعنه عليه مث ساق األحاديث املرفوعة يف ذلك واآلثار 

  فصل ومن العجائب معارضة هذه األحاديث واآلثار عن الصحابة بقوله تعاىل

  والذي أنزلت عليه هذه اآلية ]  ٢٣٠: البقره [ فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه : 

  علم الناس بكتاب اهللا تعاىل فلم جيعلوه زوجا وأبطلوا نكاحه ولعنوه هو الذي لعن احمللل واحمللل له وأصحابه أ
  حنن حنتج بكونه مساه حملال فلوال أنه أثبت احلل مل يكن حملال : وأعجب من هذا قول بعضهم 

هذه من العظائم فإن هذا يتضمن أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلملعن من فعل السنة اليت جاء هبا وفعل : فيقال 
و جائز صحيح يف شريعته وإمنا مسوه حملال ألنه أحل ما حرم اهللا فاستحق اللعنة فإن اهللا سبحانه حرمها على ما ه

املطلق حىت تنكح زوجا غريه والنكاح اسم يف كتاب اهللا وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا وهو 
ل لإليواء والسكن وجعله اهللا مودة ورمحة وجرت الذي شرع إعالنه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه وجع

العادة فيه بضد ما جرت به يف نكاح احمللل فان احمللل مل يدخل على نفقه وال كسوة وال سكىن وال إعطاء مهر وال 
حيصل به نسب وال صهر وال قصد املقام مع الزوجة وإمنا دخل عارية كالتيس املستعار للضراب وهلذا شبههبه 

 عليه وسلم مث لعنه فعلم قطعا ال شك فيه أنه ليس هو الزوج املذكور يف القرآن وال نكاحه هو النكاح النبيصلى اهللا
املذكور يف القرآن وقد فطر اهللا سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح وال احمللل بزوج وأن هذا منكر قبيح 

لنكاح الذي شرعه اهللا ورسوله وأحبه وأخرب أنه سنته وتعري به املرأة والزوج واحمللل والويل فكيف يدخل هذا يف ا
  ومن رغب عنه فليس منه 

أي فإن طلقها هذا الثاين فال جناح ]  ٢٣٠: البقره [ فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا : وتأمل قوله تعاىل 
ميكنه أن يطلق وأن يقيم عليها وعلى األول أن يتراجعا أي ترجع إليه بعقد جديد فأتى حبرف إن الدالة على أنه 

والتحليل الذي يفعله هؤالء ال يتمكن الزوج فيه من األمرين بل يشرطون عليه أنه مىت وطئها فهي طالق مث ملا 



علموا أنه قد ال خيرب بوطئها وال يقبل قوهلا يف وقوع الطالق انتقلوا إىل أن جعلوا الشرط إخبار املرأة بأنه دخل هبا 
  طلق عليه واهللا سبحانه وتعاىل شرع النكاح للوصلة الدائمة فبمجرد إخبارها بذلك ت

ولالستمتاع وهذا النكاح جعله أصحابه سببا النقطاعه ولوقوع الطالق فيه فإنه مىت وطىء كان وطؤه سببا 
النقطاع النكاح وهذا ضد شرع اهللا وأيضا فإن اهللا سبحانه جعل نكاح الثاين وطالقه وامسه كنكاح األول وطالقه 

ه فهذا زوج وهذا زوج وهذا نكاح وهذا نكاح وكذلك الطالق ومعلوم أن نكاح احمللل وطالقه وامسه ال يشبه وامس
نكاح األول وال طالقه وال امسه كامسه ذاك زوج راغب قاصد للنكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكىن والكسوة 

  لشىء منه  وغري ذلك من خصائص النكاح واحمللل برىء من ذلك كله غري ملتزم
وإذا كان اهللا تعاىل ورسوله قد حرم نكاح املتعة مع أن قصد الزوج االستمتاع باملرأة وأن يقيم معها زمانا وهو 

ملتزم حلقوق النكاح فاحمللل الذي ليس له غرض أن يقيم مع املرأة إال قدر ما ينزو عليها كالتيس املستعار لذلك مث 
  يفارقها أوىل بالتحرمي 

  : نكاح املتعة خري من نكاح التحليل من عشرة أوجه : إلسالم يقول ومسعت شيخ ا
  أن نكاح املتعة كان مشروعا يف أول اإلسالم ونكاح التحليل مل يشرع يف زمن من األزمان : أحدها 

  الثاين أن الصحابة متتعوا على عهد النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم ومل يكن يف الصحابة حملل قط 
إنه رجع عنه وأباحه عبداهللا بن مسعود : أن نكاح املتعة خمتلف فيه بني الصحابة فأباحه ابن عباس وإن قيل : الثالث 

أال خنتصي فنهانا عن : كنا نغزو مع رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا : ففي الصحيحني عنه قال 
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا : أ عبداهللا ذلك مث رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل مث قر

  وفتوى ابن عباس هبا مشهورة    لكم
يعرض : إن ناسا أعمى اهللا قلوهبم كما أعمى أبصارهم يفتون باملتعة : قام عبداهللا بن الزبري مبكة فقال : قال عروة 

انت املتعة تفعل على عهد إمام املتقني يريد رسول إنك جللف جاف فلعمري لقد ك: بعبداهللا بن عباس فناداه فقال 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فجرب نفسك فواهللا لئن فعلتها ألرمجنك بأحجارك : فقال له ابن الزبري 
  فهذا قول ابن مسعود وابن عباس يف املتعة وذاك قوهلما وروايتهما يف نكاح التحليل 

لم جيىء عنه يف لعن املستمتع واملستمتع هبا حرف واحد وجاء عنه يف أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم: الرابع 
  ما تقدم : لعن احمللل واحمللل له وعن الصحابة 

أن املستمتع له غرض صحيح يف املرأة وهلا غرض أن تقيم معه مدة النكاح فغرضه املقصود بالنكاح مدة : اخلامس 
فنكاحه غري مقصود له وال للمرأة وال للويل وإمنا هو كما واحمللل ال غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس 

  مسمار نار يف حدود اهللا وهذه التسمية مطابقة للمعىن : قال احلسن 
أن املسمار هو الذي يثبت الشىء املسمور فكذلك هذا يثبت تلك املرأة لزوجها : يريد احلسن : قال شيخ اإلسالم 

  وقد حرمها اهللا عليه 
تمتع مل حيتل على حتليل ما حرم اهللا فليس من املخادعني الذين خيادعون اهللا كأمنا خيادعون الصبيان أن املس: السادس 

بل هو ناكح ظاهرا وباطنا واحمللل ماكر خمادع متخذ آيات اهللا هزوا ولذلك جاء يف وعيده مامل جيىء يف وعيد 
  املستمتع مثله وال قريب منه 



نفسه وهذا سر النكاح ومقصوده فرييد بنكاحه حلها له وال يطؤها حراما واحمللل أن املستمتع يريد املرأة ل: السابع 
ال يريد حلها لنفسه وإمنا يريد حلها لغريه وهلذا مسي حملال فأين من يريد أن حيل له وطىء امرأة خياف أن يطأها 

 ودينه وضد ما وضع له حراما إىل من ال يريد ذلك وإمنا يريد بنكاحها أن حيل وطأها لغريه فهذا ضد شرع اهللا
  النكاح 
أن الفطر السليمة والقلوب اليت مل يتمكن منها مرض اجلهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار وتعري به : الثامن 

أعظم تعيري حىت إن كثريا من النساء تعري املرأة به أكثر مما تعريها بالزنا ونكاح املتعة ال تنفر منه الفطر والعقول ولو 
  منه مل يبح يف أول اإلسالم نفرت 
  أن نكاح املتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب وإجارة الدار مدة لالنتفاع : التاسع 

والسكىن وإجارة العبد للخدمة مدة وحنو ذلك مما للباذل فيه غرض صحيح ولكن ملا دخله التوقيت أخرجه عن 
ف نكاح احمللل فإنه ال يشبه شيئا من ذلك وهلذا مقصود النكاح الذي شرع بوصف الدوام واالستمرار وهذا خبال

  شبهه الصحابة رضي اهللا عنهم بالسفاح وشبهوه باستعارة التيس للضراب 
أن اهللا سبحانه نصب هذه األسباب كالبيع واإلجارة واهلبة والنكاح مفضية إىل أحكام جعلها مسببات هلا : العاشر 

جارة سببا مللك املنفعة أو االنتفاع والنكاح سببا مللك البضع وحل ومقتضيات فجعل البيع سببا مللك الرقبة واإل
الوطء واحمللل مناقض معاكس لشرع اهللا تعاىل ودينه فإنه جعل نكاحه سببا لتمليك املطلق البضع وإحالله له ومل 

قصد به أمرا  يقصد بالنكاح ما شرعه اهللا له من ملكه هو للبضع وحله له وال له غرض يف ذلك وال دخل عليه وإمنا
  آخر مل يشرع له ذلك السبب ومل جيعل طريقا له 

أن احمللل من جنس املنافق فإن املنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد اإلسالم ظاهرا و باطنا وهو يف : احلادي عشر 
ويف  الباطن غري ملتزم له وكذلك احمللل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح ويسمى املهر ويشهد على رضى املرأة

الباطن خبالف ذلك وال القيام حبقوق النكاح وقد أظهر خالف ما أبطن وأنه مريد لذلك واهللا يعلم واحلاضرون 
  أن األمر كذلك وأنه غري زوج على احلقيقة وال هي امرأته على احلقيقة : واملرأة وهو واملطلق 

هل اإلسالم فكان أهل اجلاهلية يتعاطون يف أن نكاح احمللل ال يشبه نكاح أهل اجلاهلية وال نكاح أ: الثاين عشر 
أنكحتهم أمورا منكرة ومل يكونوا يرضون نكاح التحليل وال يفعلونه ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبري أن 

خيطب : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : أن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء : عائشة رضي اهللا عنها أخربته 
كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها :  الرجل وليته أو ابنته فيصدقها مث ينكحها ونكاح آخر الرجل إىل

أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه فيعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه : 
  فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إذا أحب وإمنا يفعل ذلك 

جيتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على : يف جنابة الولد فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع ونكاح آخر  رغبة
املرأة كلهم يصيبها فإذا محلت ووضعت ومر ليايل بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع 

وقد ولدت فهو ابنك يا فالن تسمى من أحبت قد عرفتم الذي كان من أمركم : حىت جيتمعوا عندها فتقول هلم 
جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن : بامسه فيلحق به ولدها ال يستطيع أن ميتنع منه ونكاح رابع 

جاءها وهن البغايا كن ينصنب على أبواهبن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت إحداهن 
ا هلا ودعوا هلم القافة مث أحلقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعى ابنه ال ميتنع من ذلك فلما ووضعت محلها مجعو



  بعث اهللا تعاىل حممداصلى اهللا عليه وسلمباحلق هدم نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم 
ن رسول اللهصلى اهللا عليه ومعلوم أن نكاح احمللل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة رضي اهللا عنها أ

  وسلمأقره ومل يهدمه وال كان أهل اجلاهلية يرضون به فلم يكن من أنكحتهم فإن الفطر واألمم تنكره وتعري به 
  معصية اهللا ورسوله وطاعة الشيطان يف إيقاع : فصل وسبب هذا كله 

كما روى أبو داود من حديث  الطالق على غري الوجه الذي شرعه اهللا واهللا سبحانه يبغض الطالق يف األصل
  قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل الطالق : عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ما بال قوم : ويف سنن ابن ماجه من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه قال 
  قد راجعتك قد طلقتك  قد طلقتك: يلعبون حبدود اهللا يقول 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على املاء : ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا قال 
  مث يبعث سراياه فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة جيىء 

 فرقت ما تركته حىت: وجيىء أحدهم فيقول : ما صنعت شيئا قال : قد فعلت كذا وكذا فيقول : أحدهم فيقول 
  نعم أنت أنت : فيلتزمه ويقول : فيدنيه منه أو قال : بينه وبني أهله قال 

فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطالق والتفريق بني املرء وزوجه وكثريا ما يندم املطلق وال يصرب عن امرأته وال 
ن ميوت عنها أو يفارقها إذا قضى تطاوعه نفسه أن يصرب عنها إىل أن تتزوج زواج رغبة تبقى فيه مع الزوج إىل أ

  وطره وال بد له من املرأة فيهرع إىل التحليل وهو حيلة من عشر حيل نصبوها للناس 
التحيل على عدم وقوع الطالق وهو نوعان حتيل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح فيأمرونه : إحداها 

طالق قبله ثالثا فال ميكن أن يقع عليها الطالق بعد هذا ال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طالقي فأنت : أن يقول هلا 
  مطلقا وال مقيدا عند املسرحني فسدوا باب الطالق وجعلوا املرأة كالغل يف عنق الزوج ال سبيل له إىل طالقها أبدا 

ان فساده من التحيل على عدم وقوع الطالق بكون النكاح فاسدا فال يقع فيه الطالق ويتحيلون لبي: احليلة الثانية 
  : وجوه 
أن عدالة الوىل شرط يف صحته فإذا كان يف الويل ما يقدح يف عدالته فالنكاح باطل فال يقع فيه الطالق : منها 

  والقوادح كثرية فال تكاد تفتش فيمن شئت إال وجدت فيه قادحا 
مسند حرير أو جلوسه  أن عدالة الشهود شرط والشاهد يفسق جبلوسه على مقعد حرير أو استناده إىل: ومنها 

  حتت حركاة حرير أو جتمره مبجمرة فضة وحنو ذلك مما ال يكاد خيلو البيت منه وقت العقد وحنو ذلك 
  يكون الوطء حالال والنسب الحقا والنكاح صحيحا حىت يقع الطالق فحينئذ يطلب وجوه إفساده ! فيا للعجب 

  ف عليه فإذا فعله تزوجها بعقد جديد التحيل باملخالعة حىت يفعل احمللو: احليلة الثالثة 
  إذا وقع الفأس يف الرأس وحنث وال بد اشترى غالما دون البلوغ : احليلة الرابعة 

وزوجه هبا وأمرها أن متكنه من إيالج احلشفة هناك فإذا فعل وهبها إياه فانفسخ نكاحها مبلكه فتعتد وترد إىل املطلق 
  :  فإن عجزوا عن ذلك وأعوزهم انتقلوا إىل

  وهي استكراء التيس امللعون املستعار لينزو عليها وحيلها بزعمه فهذه مخس حيل للخاصة : احليلة اخلامسة 
املقصود هو الرجوع : وأما جهال العامة فلما رأوا أن املقصود التحيل على ردها إىل املطلق بأي طريق اتفق قالوا 

  ستنبطوا هلم مخس حيل أخرى واحليلة مقصودة لغريها وأعيان احليل ليست مقصودة فا



أن يأمروا احمللل بأن يطأها برجله فيطؤها وهي قاعدة أو مضطجعة برجله مث خيرج ورأوا أن الوطء بالرجل : أحداها 
أسهل عليهم وأقل مفسدة من الوطء باآللة فإنه إذا كان كالمها غري مقصود فما كان أقل فسادا كان أقرب إىل 

  املقصود 
أن تكون حامال فتلد ذكرا وكأهنم قاسوا الذكر الذي شقها خارجا على الذكر الذي يشقها داخال : احليلة الثانية 

  وهذا من جنس قياس التيس امللعون على الزوج املقصود 
أن يصب احمللل عليها دهنا يشربه جسدها وال يطؤها وكأهنم قاسوا تشرب جسدها للدهن وسريانه : احليلة الثانية 

  ة وسرياهنا فيه فيه على شربه للنطف
السفر عنها أو سفرها عنه فإذا قدم ظن أن ذلك كاف عن الزوج وال أدري من أين ألقى إليهم : احليلة الرابعة 

  الشيطان ذلك وكأهنم ظنوا أهنم قد التقوا من اآلن وأن السفر قطع حكم ما مضى رأسا 
حيتج بعد ذلك إىل زوج آخر عندهم وقد سئلنا  أن جيتمعا على عرفات فإذا وقف هبا على اجلبل مل: احليلة اخلامسة 

  حنن وغرينا عن ذلك ومسعناه منهم 

  فصل واعلم أن من اتقى اهللا يف طالقه فطلق كما أمره اهللا ورسوله

  ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا: وشرعه له أغناه عن ذلك كله وهلذا قال تعاىل بعد أن ذكر حكم الطالق املشروع 
املطلقني الستغنوا بتقواه عن اآلصار واألغالل واملكر واالحتيال فإن الطالق الذي شرعه اهللا فلو اتقى اهللا عامة 

أن يطلقها طاهرا من غري مجاع ويطلقها واحدة مث يدعها حىت تنقضي عدهتا فإن بدا له أن ميسكها يف العدة : سبحانه 
يها من غري زوج آخر وإن مل يكن له فيها أمسكها وإن مل يراجعها حىت انتقضت عدهتا أمكنه أن يستقبل العقد عل

  غرض مل يضره أن تتزوج بزوج غريه فمن فعل هذا مل يندم ومل حيتج إىل حيلة وال حتليل 
  عصيت ربك وفارقت امرأتك مل تتق اهللا فيجعل لك خمرجا : وهلذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال 

أما ثالث فتحرم عليك امرأتك : إين طلقت امرأيت ألفا فقال : اس فقال جاء رجل إىل ابن عب: وقال سعيد بن جبري 
  وبقيتهن وزر اختذت آيات اهللا هزوا 

إنه طلق امرأته ثالثا فسكت حىت طننت أنه رادها إليه مث : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : وقال جماهد 
ومن يتق اهللا جيعل له : ابن عباس وإن اهللا تعاىل قال  يا ابن عباس يا: ينطلق أحدكم فريكب األمحوقة مث يقول : قال 
  وإنك مل تتق اهللا فال أجد لك خمرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ذكره أبو داود    خمرجا

أخرب رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعن رجل طلق امرأته ثالث : وقد روى النسائي عن حممود بن لبيد قال 
  يا رسول اهللا أال أقتله : أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم حىت قام رجل فقال : قال تطليقات مجيعا فقام غضبان مث 

وهذه اآلثار موافقة ملا دل عليه القرآن فإن اهللا سبحانه إمنا شرع الطالق مرة بعد مرة ومل يشرعه مجلة واحدة أصال 
إمنا تكون ملا يأيت مرة بعد مرة فهذا : س واملرتان يف لغة العرب بل وسائر لغات النا   الطالق مرتان: قال تعاىل 

  القرآن من أوله إىل 

التوبة [ سنعذهبم مرتني : آخره وسنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموكالم العرب قاطبة شاهد بذلك كقوله تعاىل 
أيها الذين  يا: وقوله تعاىل ]  ١٢٦: التوبه [ أوال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني : وقوله ]  ١٠١: 

مث فسرها ]  ٥٣: النور [ آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات 



  باألوقات الثالثة وشواهد هذا أكثر من أن حتصى 
فهذا فهذه هي املرة الثالثة ]  ٢٣٠: البقره [ فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه : مث قال سبحانه 

  هو الطالق الذي شرعه اهللا سبحانه وتعاىل مرة بعد مرة بعد مرة فهذا شرعه من حيث العدد 
فشرع الطالق للعدة وقد فسره النبيصلى اهللا عليه وسلمبأن يطلقها طاهرا من غري : وأما شرعه من حيث الوقت 

وطئها فيه وكان املطلق يف زمن  مجاع فلم يشرع مجع ثالث وال تطليقتني ومل يشرع الطالق يف حيض وال يف طهر
رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمكله وزمن أيب بكر كله وصدرا من خالفه عمر رضي اهللا عنهما إذا طلق ثالثا 

  حيسب له واحدة ويف ذلك 
  حديثان صحيحان أحدمها رواه مسلم يف صحيحه والثاين رواه اإلمام أمحد يف مسنده 

كان الطالق على : بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال فرواه من طريق ا: فأما حديث مسلم 
طالق الثالث واحدة فقال عمر رضي اهللا : عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأيب بكر وسنتني من خالفة عمر 

  إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم : عنه 
أمل يكن الطالق الثالث على : أن أبا الصهباء قال البن عباس هات من هنياتك : عن طاوس  ويف صحيحه أيضا

قد كان ذلك فلما كان يف عهد عمر تتايع الناس يف : عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر واحدة فقال 
  الطالق فأجازه عليهم 

  كثري السؤال البن عباس قال  أبو الصهباء كان: أن رجال يقال له : ويف لفظ أليب داود 

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه 
وسلموأيب بكر وصدرا من إمارة عمر رضي اهللا عنهما فقال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن 

على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وصدرا من إمارة عمر رضي اهللا يدخل هبا جعلوها واحدة 
عنهما فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال أجروهن عليهم هكذا يف هذه الرواية قبل أن يدخل هبا وهبا أخذ إسحق 

صحيحة ليس فيها قبل بن راهويه وخلق من السلف جعلوا الثالث واحدة يف غري املدخول هبا وسائر الروايات ال
  الدخول وهلذا مل يذكر مسلم منها شيئا 

طاوس وهو أجل من روى عنه وأبو الصهباء العدوى وأبو اجلوزاء : وهذا احلديث قد رواه عن ابن عباس ثالثة نفر 
  وحديثه عند احلاكم يف املستدرك 

على عهد رسول اهللا عليه السالم إىل أتعلم أن الثالث كن يرددن : أن أبا اجلوزاء أتى ابن عباس فقال : ولفظه 
  هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه : نعم قال احلاكم : واحدة قال 

ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس يف شيء منها قبل الدخول وإمنا حكى ذلك طاوس عن سؤال أيب الصهباء 
ث واحدة يف حق مطلق قبل الدخول فسأل عن البن عباس فأجابه ابن عباس مبا سأله عنه ولعله إمنا بلغه جعل الثال

  كانوا جيعلوهنا واحدة فقال له ابن عباس نعم أي األمر على ما قلت : ذلك ابن عباس وقال 
  وهذا ال مفهوم له فإن التقييد يف اجلواب وقع يف مقابلة تقييد السؤال ومثل هذا ال يعترب مفهومه 

واب كان مفهومه معتربا وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت يف مسن نعم لو مل يكن السؤال مقيدا فقيد املسئول اجل
  إذا وقعت الفأرة يف السمن فألقوها وما حوهلا وكلوه مل يدل ذلك على تقييد احلكم بالسمن خاصة : فقال 

  فغري املدخول هبا فرد من أفراد النساء فذكر النساء مطلقا يف أحد احلديثني : وباجلملة 



   احلديث اآلخر ال تعارض بينهما وذكر بعض أفرادهن يف
: حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبدالرزاق أخربنا ابن جريج قال : فقال أبو داود يف سننه : وأما احلديث اآلخر 

طلق عبد يزيد أبو ركانه : أخربين بعض بين أيب رافع موىل النبيصلى اهللا عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال 
ما يغين ععين إال كما تغين : امرأة من مزينة فجاءت إىل النبيصلى اهللا عليه وسلم فقالت  وإخوته أم ركانه ونكح

هذه الشعرة لشعرة أخذهتا من رأسها ففرق بيين وبينه فأخذت النبيصلى اهللا عليه وسلمحمية فدعا بركانة وإخوته مث 
فقال النيصلى : منه كذا وكذا قالوا نعم  أترون فالنا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفالنا يشبه: قال جللسائه 

قد علمت : إين طلقتها ثالثا يا رسول اهللا قال : راجع امرأتك أم ركانة فقال : اهللا عليه وسلم طلقها ففعل فقال 
  اآلية ]  ١: الطالق [ يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة : راجعها وتال 

وقد طلقها ثالثا وتال اآلية اليت هي وما بعدها صرحية يف كون الطالق الذي شرعه اهللا لعباده وهو فأمره أن يراجعها 
الطالق الذي يكون للعدة فإذا شارفت انقضاءها فإما أن ميسكها مبعروف أو يفارقها مبعروف وأنه سبحانه شرعه 

ال تدري لعل اهللا : رجعة وهو قوله تعاىل على وجه التوسعة والتيسري فلعل املطلق أن يندم فيكون له سبيل إىل ال
  فأمره باملراجعة وتالوته اآلية كاف يف االستدالل على ما كان عليه احلال ]  ١: الطالق [ حيدث بعد ذلك أمرا 

  فهذا احلديث فيه جمهول وهو بعض بين أيب رافع واجملهول ال تقوم به حجة : فإن قيل 
  : فاجلواب من ثالثة أوجه 

حدثين : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أيب عن حممد ابن إسحق قال : اإلمام أمحد قد قال يف املسند أن : أحدها 
  : داود بن احلصني عن عكرمة موىل ابن عباس عن ابن عباس قال 

طلق ركانة بن عبد يزيد أخو املطلب امرأته ثالثا يف جملس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول اللهصلى 
فإمنا تلك واحدة فارجعها إن : نعم قال : طلقتها ثالثا قال يف جملس واحد قال : ه وسلم كيف طلقتها قال اهللا علي

  فراجعها قال وكان ابن عباس يرى أن الطالق عند كل طهر : شئت قال 
  ورواه احلافظ أبو عبداهللا حممد بن عبدالواحد املقدسي يف خمتاراته اليت هي أصح من صحيح احلاكم 

وافق لألول وكالمها موافق حلديث طاوس وأيب الصهباء وأيب اجلوزاء عن ابن عباس وطاوس وعكرمة أعلم فهذا م
أصحاب ابن عباس فإن عكرمة كان مواله مصاحبا له وكان يقيده على العلم وكان طاوس خاصا عنده جيتمع به 

كذلك ابن إسحق ملا صح عنده كثريا ويدخل عليه مع اخلاصة وكان طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثالث واحدة و
  جهل السنة فريد إليها : هذا احلديث أفىت مبوجبه وكان يقول 
  فرواة هذا احلديث أفتوا به وعملوا به 

  اإلفتاء مبوجبه : موافقة عمر رضي اهللا عنه تأديبا وتعزيرا للمطلقني والثانية : وعن ابن عباس فيه روايتان إحدامها 
إذا قال أنت طالق : ن عكرمة عن ابن عباس وحسبك هبذا السند صحة وجاللة وروى محاد بن زيد عن أيوب ع

  ثالثا بفم واحد فهي واحدة ذكره أبو داود يف السنن 
أن هذا اجملهول هو من التابعني من أبناء موىل النبيصلى اهللا عليه وسلم ومل يكن الكذب مشهورا فيهم : الوجه الثاين 

  عليها داود بن احلصني وهذا يدل على أنه حفظها والقصة معروفة حمفوظة وقد تابعه 
أن روايته مل يعتمد عليها وحدها فقد ذكرنا رواية داود بن احلصني وحديث أيب الصهباء فهب أن : الوجه الثالث 

وجود روايته وعدمها سواء ففي حديث داود كفاية وقد زالت هتمة تدليس ابن اسحق بقوله حدثين وقد احتج 
  ند بعينه يف حديث األئمة هبذا الس



يف منع : تقدير العرايا خبمسة أوسق أو دوهنا وأخذوا به وعملوا مبوجبه مع خمالفة عمومات األحاديث الصحيحة 
  بيع الرطب بالتمر له 

  فالقول هبذه األحاديث موافق لظاهر القرآن وألقوال الصحابة وللقياس ومصاحل بين آدم 
ع الرجعة يف كل طالق إال طالق غري املدخول هبا واملطلقة طلقة ثالثة بعد فإن اهللا سبحانه شر: أما ظاهر القرآن 

األولتني وليس يف القرآن طالق بائن قط إال يف هذين املوضعني وأحدمها بائن غري حمرم والثاين بائن حمرم وقال تعاىل 
  الطالق مرتان واملرتان ما كان مرة بعد مرة كما تقدم : 

والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع : نه قال وأما القياس فإن اهللا سبحا
: فلو قال ]  ٨: النور [ ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا : مث قال ]  ٦: النور [ شهادات باهللا 

كانت شهادة واحدة ومل تكن أشهد باهللا أربع شهادات إنه كاذب : أشهد باهللا أربع شهادات إين صادق أو قالت 
ثالث تطليقات وأي قياس أصح من هذا وهكذا كل ما يعترب فيه العدد : أنت طالق ثالثا : أربعا فكيف يكون قوله 

إين أقر بالزىن أربع مرات كان ذلك مرة واحدة وقد قال الصحابة ملاعز : من اإلقرار وحنوه وهلذا لو قال املقر بالزىن 
أقر به أربع مرات كانت مرة واحدة فهكذا : ك رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم فلو قال إن أقررت أربعا رمج: 

  الطالق سواء 
  فهذا القياس وتلك اآلثار وذاك ظاهر القرآن 

فيكفي كون ذلك على عهد الصديق ومعه مجيع الصحابة مل خيتلف عليه منهم أحد وال حكي : وأما أقوال الصحابة 
إن ذلك إمجاع قدمي وإمنا حدث اخلالف يف زمن عمر رضي اهللا عنه : بعض أهل العلم  يف زمانه القوالن حىت قال

  واستمر اخلالف يف املسألة إىل وقتنا هذا كما سنذكره 
فقد صح بال شك أهنم كانوا يف زمن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر مدة خالفته كلها وصدرا من : قالوا 

فنحن أحق بدعوى اإلمجاع منكم ألنه ال : قعون على من طلق ثالثا واحدة قالوا خالفة عمر رضي اهللا عنهما يو
يعرف يف عهد الصديق أحد رد ذلك وال خالفه فإن كان إمجاع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خالفة 

  ميا وحديثا عمر رضي اهللا عنه وهلم جرا فإنه مل يزل االختالف فيها قائما وذكره أهل العلم يف مصنفاهتم قد
  داود وأصحابه واختاروا أن الثالث واحدة : فممن ذكر اخلالف يف ذلك 

  الطحاوى يف كتابه اختالف العلماء ويف كتاب هتذيب اآلثار : وممن حكى اخلالف 

وأبو بكر الرازي يف كتاب أحكام القرآن وحكاه ابن املنذر وحكاه ابن جرير وحكاه املؤرج يف تفسريه وحكى 
أهنا : وهي مسألة خالف بني العلماء وحكاه حممد بن نصر املروزي واختار القول بالثالث :  مث قال حجة القولني

واحدة يف حق البكر ثالث يف حق املدخول هبا وحكاه من املتأخرين املازرى يف كتاب املعلم وحكاه عن حممد بن 
ثالثة من أصحاب أيب حنيفة فهو أحد حممد بن مقاتل من أصحاب أيب حنيفة وهو من أجل أصحاهبم من الطبقة ال

القولني يف مذهب أيب حنيفة وحكاه التلمساين يف شرح التفريع يف مذهب مالك قوال يف مذهبه بل رواية عن مالك 
وحكاه غريه قوال يف املذهب فهو أحد القولني يف مذهب مالك وأيب حنيفة وحكاه غريه شيخ اإلسالم عن بعض 

وأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه يف مذهبه كالقاضي وأيب اخلطاب وهو أصحاب أمحد وهو اختياره وأس
  أجل من ذلك فهو قول يف مذهب أمحد بال شك 

من طلق : كان سعيد بن جبري وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : وأما التابعون فقال ابن املنذر 



الباب عن احلسن فروي عنه أنه ثالث وذكر قتادة ومحيد ويونس عنه واختلف يف هذا : البكر ثالثا فهي واحدة قال 
  واحدة بائنة : أنه رجع عن قوله بعد ذلك وقال : 

أمجع أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة ومل يدخل هبا أهنا : وقال حممد بن نصر يف كتاب اختالف العلماء 
خول هبا إذا طلقها الزوج ثالثا بلفظ واحد فقال األوزاعي ومالك بانت منه وليس عليها عدة واختلفوا يف غري املد

إذا طلقها : ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه وروي عن ابن عباس وغري واحد من التابعني أهنم قالوا : وأهل املدينة 
  ثالثا قبل أن يدخل هبا فهي واحدة وأكثر أهل احلديث على القول األول 

كان الطالق الثالث : الق الثالث للبكر واحدة وتأول حديث طاوس عن ابن عباس ط: وكان إسحق يقول : قال 
  على هذا : على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم جيعل واحدة 

باب نسخ املراجعة بعد التطليقات : هذا تأويل إسحق وأما أبو داود فجعله منسوخا فقال يف كتاب السنن : قلت 
أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها : الثالث مث ساق حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

مث ذكر يف أثناء الباب حديث أيب الصهباء وكأنه ]  ٢٢٩: البقره [ الطالق مرتان : ثالثا مث نسخ ذلك بقوله تعاىل 
  : كلما طلقها وهذا وهم لوجهني اعتقد أن حكمه كان ثابتا ملا كان الرجل يراجع امرأته 

  أن املنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطالق ولو بلغ ما بلغ كما كان يف أول اإلسالم : أحدمها 
أن النسخ ال يثبت بعد موت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وكون الثالث واحدة قد عمل به يف خالفة : الثاين 

  ن املستحيل أن ينسخ بعد ذلك الصديق كلها وأول خالفة عمر رضي اهللا عنه فم
وغري جائز أن يظن بابن : مل يكن ذلك عن علم النبيصلى اهللا عليه وسلم وال عن أمره قال : وأما ابن املنذر فقال 

عباس أنه حيفظ عن النبيصلى اهللا عليه وسلمشيئا مث يفيت خبالفه فلما مل جيز ذلك دل فتيا ابن عباس رضي اهللا عنه 
عن علم النبيصلى اهللا عليه وسلموال عن أمره إذ لو كان ذلك عن علم النبيصلى اهللا عليه  على أن ذلك مل يكن

وسلمما استحل ابن عباس أن يفيت خبالفه أو يكون ذلك منسوخا استدالال بفتيا ابن عباس وهذا املسلك ضعيف 
  : جدا لوجوه 

امرأة ركانة عليه بعد الطالق الثالث يبطل أن حديث عكرمة عن ابن عباس يف رد النبيصلى اهللا عليه وسلم: أحدها 
  هذا التأويل رأسا 

ما أدري أبلغ ذلك رسول اللهصلى اهللا عليه : أن هذا لو كان صحيحا لقال ابن عباس أليب الصهباء : الثاين 
  وسلمأو مل يبلغه فلما أقره على ذلك كان إقراراه دليال على أنه مما بلغه 

إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة بل كان الواجب : مل يقل عمر أنه لو كان ذلك صحيحا : الثالث 
أن يبني له أن السنة عن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفي خالف ذلك وأن هذا العمل من الناس خالف دين 

ضاء من اهللا تعاىل فلو أنا أمضيناه عليهم فإن هذا إمنا يكون إم: اإلسالم وشرع حممدصلى اهللا عليه وسلم وال يقول 
  ورسوله ال من عمر 

أنه من املمتنع أو املستحيل أن يكون خيار اخللق يطلقون يف عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموعهد : الرابع 
خليفته من بعده ويراجعون على خالف دينه فيطلقون طالقا حمرما ويراجعون رجعة حمرمة وال يعلمون بذلك رسول 

  لم وهو بني أظهرهم اللهصلى اهللا عليه وس
مث حديث ابن عباس الذي رواه أمحد يرد ذلك مث ترده فتوى ابن عباس يف إحدى الرواتني عنه وهي ثابتة عنه بأصح 



  اإلسناد كما أن الرواية األخرى ثابتة عنه 
را من وكيف يستمر جهل خيار األمة بالطالق والرجعة مدة حياهتصلى اهللا عليه وسلمومدة حياة الصديق كلها وشط

  خالفة عمر رضي اهللا عنه مث يظهر هلم بعد ذلك الطالق والرجعة اجلائزان 
  إن الناس قد استعجلوا يف شيء كانت هلم فيه أناة : وكيف يصح قول عمر رضي اهللا عنه 

  فلو أنا أمضيناه عليهم فهذا املسلك كما ترى : وكيف يصح قوله 
سألت أبا عبداهللا عن حديث ابن : الفه وهو راوي احلديثني قال األثرم وأما اإلمام أمحد فإمنا رده بفتوى ابن عباس خب

  عباس كان الطالق الثالث على عهد 

: طالق الثالث واحدة بأي شيء تدفعه قال : رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
  برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خالفه 

  ر وكذلك نقل عنه ابن منصو
أن الصحايب إذا عمل خبالف احلديث مل حيتج به واتبع عمل الصحايب : وهذا املسلك إمنا جييء على إحدى الروايتني 

أن العربة مبا رواه الصحايب ال بقوله إذا خالف احلديث وهلذا أخذ برواية ابن عباس يف حديث بريرة : واملشهور عنه 
للهصلى اهللا عليه وسلمخريها ولو انفسخ النكاح ببيعها مل خيريها مع وأن بيع األمة ال يكون طالقا هلا ألن رسول ا

واحملصنات من النساء إال ما : أن بيع األمة طالقها واحتج بظاهر القرآن وهو قوله تعاىل : أن مذهب ابن عباس 
  ح له وطأها فأباح وطء مملوكته املزوجة ولو كان النكاح باقيا مل ينفسخ مل يب]  ٢٤: النساء [ ملكت أميانكم 

  ال يكون بيعها طالقا : واجلمهور وأمحد معهم خالفوه يف ذلك وقالوا 
  واحتجوا حبديث بريرة وتركوا رأيه لروايته فإن روايته معصومة ورأيه غري معصوم 

أن األخذ بروايته دون رأيه واملشهور من مذهب أيب حنفية عكس ذلك وعن أمحد : واملشهور من مذهب الشافعي 
  روايتان 

  فهذا املسلك يف ردع احلديث ال يقوى 
  وسلك آخرون يف رد احلديث مسلكا آخر 

هو حديث مضطرب ال يصح ولذلك أعرض عنه البخاري وترجم يف صحيحه على خالفه فقال باب فيمن : فقالوا 
  جوز الطالق الثالث يف كلمة لقوله تعاىل الطالق مرتان 

أن يأمره رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ومل يغري عليه النبيصلى اهللا مث ذكر حديث اللعان وفيه فطلقها ثالثا قبل 
  عليه وسلم وهو ال يقر على باطل 

أنه تارة يروى عن طاوس عن ابن عباس وتارة عن طاوس عن أيب الصهباء عن ابن عباس : ووجه اضطرابه : قالوا 
  وتارة عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس فهذا اضطرابه من جهة السند 

أمل تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا جعلوها : فإن أبا الصهباء تارة يقول : ما املنت وأ
أمل يكن الطالق الثالث على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وصدرا من خالفة : واحدة وتارة يقول 

  عمر واحدة فهذا خيالف اللفظ اآلخر 
ضعف املسالك ورد احلديث به ضرب من التعنت وال يعرف أحد من احلفاظ قدح يف هذا وهذا املسلك من أ

برواية الناس عن ابن عباس خالفه ومل يرده : بأي شيء ترده قال : احلديث وال ضعفه واإلمام أمحد ملا قيل له 



لرزاق وغريه عن بتضعيف وال قدح يف صحته وكيف يتهيأ القدح يف صحته ورواته كلهم أئمة حفاظ حدث به عبدا
ابن جريج بصيغة اإلخبار وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس وحدث به ابن طاوس عن أبيه وهذا إسناد ال 

أن الثالث واحدة وقد رواه محاد بن زيد عن : مطعن فيه لطاعن وطاوس من أخص أصحاب ابن عباس ومذهبه 
بن جريج وال عبداهللا بن طاوس فاحلديث من أصح أيوب عن غري واحد عن طاوس فلم ينفرد به عبدالرزاق وال ا

األحاديث وترك رواية البخاري له ال يوهنه وله حكم أمثاله من األحاديث الصحيحة اليت تركها البخاري لئال 
  اجلامع املختصر الصحيح ومثل هذا العذر ال يقبله من له حظ من العلم : يطول كتابه فإنه مساه 

اجلوزاء فإن كانت حمفوظة فهي مما يزيد احلديث قوة وإن مل تكن حمفوظة وهو الظاهر وأما رواية من رواه عن أيب 
فهي وهم يف الكنية انتقل فيها عبداهللا بن املؤمل عن ابن أيب مليكة من أيب الصهباء إىل أيب اجلوزاء فإنه كان سيء 

  أبو الصهباء وهذا ال يوهن احلديث : احلفظ واحلفاظ قالوا 

  احلاكم يف املستدرك وهذه الطريق عند 
وأما رواية من رواه مقيدا قبل الدخول فإنه تقدم أهنا ال تناقض رواية اآلخرين على أهنا عند أيب داود عن أيوب عن 

غري واحد ورواية اإلطالق عن معمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه فإن تعارضا فهذه الرواية أوىل وإن مل 
  يتعارضا فاألمر واضح 

ود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيصلى اهللا عليه وسلمصريح يف كون الثالث واحدة يف وحديث دا
  حق املدخول هبا 

  أن قوله قبل الدخول زيادة من ثقة فيكون األخذ هبا أوىل : وعامة ما يقدر يف حديث أيب الصهباء 
كر وحديثه اآلخر على أنه ثابت يف حكم وحينئذ فيدل أحد حديثى ابن عباس على أن هذا احلكم ثابت يف حق الب

  الثيب أيضا فأحد احلديثني يقوى اآلخر ويشهد بصحته وباهللا التوفيق 
  : وقد رده آخرون مبسلك أضعف من هذا كله 

فأين : هذا حديث مل يروه عن رسول اهللا إال ابن عباس وحده والعن ابن عباس إال طاوس وحده قالوا : فقالوا 
ظهم عن رواية مثل هذا األمر العظيم الذي احلاجة إليه شديدة جدا فكيف خفي هذا على مجيع أكابر الصحابة وحفا

  الصحابة وعرفه ابن عباس وحده وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاوس وحده 
 وهذا أفسد من مجيع ما تقدم وال ترد أحاديث الصحابة وأحاديث األئمة الثقات مبثل هذا فكم من حديث تفرد به

واحد من الصحابة مل يروه غريه وقبلته األمة كلهم فلم يرده أحد منهم وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس 
إن احلديث إذا مل يروه إال صحايب : بكثري ومل يرده أحد من األئمة وال نعلم أحدا من أهل العلم قدميا وال حديثا قال 

  م يف ذلك أقوال ال يعرف هلا قائل من الفقهاء واحد مل يقبل وإمنا حيكي عن أهل البدع ومن تبعه

  قد تفرد الزهري بنحو ستني سنة مل يروها غريه وعملت هبا األمة ومل يردوها بتفرده 
هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما حديث ركانة وهو موافق حلديث طاوس عنه فإن قدح يف 

  ة وصحح أئمة احلفاظ حديثه ومل يلتفتوا إىل قدح من قدح فيه عكرمة أبطل وتناقض فإن الناس احتجوا بعكرم
  فهذا هو احلديث الشاذ وأقل أحواله أن يتوقف فيه وال جيزم بصحته عن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم : فإن قيل 

لثقة حديثا أن خيالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته فأما إذا روى ا: ليس هذا هو الشاذ وإمنا الشذوذ : قيل 
منفردا به مل يرو الثقات خالفه فإن ذلك ال يسمى شاذا وإن اصطلح على تسميته شاذا هبذا املعىن مل يكن هذا 



  االصطالح موجبا لرده وال مسوغا له 
وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية احلديث بل الشاذ أن يروي خالف ما رواه الثقات قاله : قال الشافعي رمحه اهللا 

  اظرته لبعض من رد احلديث بتفرد الراوي به يف من
مث إن هذا القول ال ميكن احدا من أهل العلم وال من األئمة وال من أتباعهم طرده ولو طردوه لبطل كثري من 

  أقواهلم وفتاويهم 
رواهتا والعجب أن الرادين هلذا احلديث مبثل هذا الكالم قد بنوا كثريا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة انفرد هبا 

  ال تعرف عن سواهم وذلك أشهر وأكثر من أن يعد 
أن الناس كانوا : معىن احلديث : وملا رأى بعضهم ضعف هذه املسالك وأهنا ال جتدي شيئا استروح إىل تأويله فقال 

يطلقون على عهد رسول اهللا وأيب بكر وعمر واحدة وال يوقعون الثالث فلما كان يف أثناء خالفة عمر رضي اهللا 
كانت الثالث على : نه أوقعوا الثالث وأكثروا من ذلك فأمضاه عليهم عمر رضي اهللا عنه كما أوقعوه فقوله ع

  عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمواحدة أي يف حق التطليق وإيقاع املطلقني ال يف حكم الشرع 

  وهذا من أقوى ما جياب به وبه يزول كل إشكال : قال هذا القائل 
و سكت هذا كان خريا له وأستر فإن هذا املسلك من أضعف ما قيل يف احلديث وسياقه يبيعن بطالنه ولعمر اهللا ل

بيانا ظاهرا ال إشكال فيه وكأن قائله أحب الترويج على قوم ضعفاء العلم خملدين إىل حضيض التقليد فروج عليهم 
ذكرنا من بعض ألفاظه قول أيب الصهباء البن مثل هذا وهذا القائل كأنه مل يتأمل ألفاظ احلديث ومل يعن بطرقه فقد 

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول اللهصلى : عباس 
  اهللا عليه وسلم وأيب بكر رضي اهللا عنه وصدرا من إمارة عمر رضي اهللا عنه فأقر ابن عباس بذلك وقال نعم 

إهنم كانوا يطلقون على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمواحدة فقد نقضه هو بعينه : تأول وأيضا فقول هذا امل
وأبطله حيث احتج على وقوع الثالث حبديث املالعن وحديث حممود بن لبيد أن رجال طلق امرأته على عهد 

ب اهللا وأنا بني أظهركم مث أيلعب بكتا: رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمثالثا فغضب النبيصلى اهللا عليه وسلموقال 
  زاد هذا القائل يف احلديث زيادة من عنده فقال وأمضاه عليه ومل يرده 

  وهذه اللفظة موضوعة ال تروى يف شيء من طرق هذا احلديث ألبتة وليست يف شيء 

ى بعد ذلك من كتب احلديث وإمنا هي من كيس هذا القائل محله عليها فرط التقليد وحممود بن لبيد مل يذكر ما جر
  من إمضاء أو رد إىل واحدة 

  أن هذا القائل تناقض وتأول احلديث تأويال يعلم بطالنه من سياقه : واملقصود 
ومن بعض ألفاظه أن الطالق الثالث على عهد رسول اهللا وأيب بكر وصدرا من خالفة عمر يرد إىل الواحدة وهذا 

  واحدة ومجيع ألفاظه متفقة على هذا املعىن يفسر بعضها بعضا  موافق للفظ اآلخر كان إذا طلق امرأته ثالثا جعلوها
  فجعل هذا وأمثاله احملكم متشاهبا والواضح مشكال 

كيف يصنع بقوله فلو أمضيناه عليهم فإن هذا يدل على أنه رأي من عمر رضي اهللا عنه رأى أن ميضيه عليهم 
ما فرقه وتطليقهم على غري الوجه الذي شرعه  لتتايعهم فيه وسدهم على أنفسهم ما وسعه اهللا عليهم ومجعهم

أنه علم أن اهللا سبحانه وتعاىل مل جيعل املخرج إال ملن اتقاه وراعى : وتعديهم حدوده ومن كمال علمه رضي اهللا عنه 
  حدوده وهؤالء مل يتقوه يف الطالق وال راعوا حدوده فال يستحقون املخرج الذي ضمنه ملن اتقاه 



ثالثا على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وهو دينه الذي بعثه اهللا تعاىل به مل يضف عمر  ولو كان الثالث تقع
رضي اهللا عنه إمضاءه إىل نفسه وال كان يصح هذا القول منه وهو مبنزلة أن يقول يف الزىن وقتل النفس وقذف 

العصر ووجوب صوم شهر رمضان لو حرمناه عليهم فحرمه عليهم ومبنزلة أن يقول يف وجوب الظهر و: احملصنات 
  لو فرضناه عليهم ففرضه عليهم : والغسل من اجلنابة 

فدعوى هذه التأويالت املستكرهة اليت كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصرية يف املسألة وقوي جانبها عنده فإنه 
  يرى أن احلديث ال يرد مبثل هذه األشياء 
باب طالق الثالث : يف احلديث مسلكا آخر وقوى جانبها عنده فقال  قد سلك أبو عبد الرمحن النسائي يف سننه

حدثنا أبو داود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن : املتفرقة قبل الدخول بالزوجة مث ساقه فقال 
على عهد يا ابن عباس أمل تعلم أن الثالث كانت : أبيه أن أبا الصهباء جاء إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال 

  رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم 

نعم وأنت إذا طابقت بني هذه الترمجة وبني لفظ احلديث : وأيب بكر وصدرا من خالفة عمر ترد إىل الواحدة قال 
وجدهتا ال يدل عليها وال يشعر هبا بوجه من الوجوه بل الترمجة لون واحلديث لون آخر وكأنه ملا أشكل عليه لفظ 

أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة ومعلوم أن هذا احلكم مل يزل : ما إذا قال لغري املدخول هبا  احلديث محله على
وال يزال كذلك وال يتقيد ذلك بزمان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأيب بكر وصدرا من خالفة عمر رضي اهللا 

  فاحلديث ال يندفع مبثل هذا ألبتة عنه مث يتغري يف خالفة عمر رضي اهللا عنه وميضي الثالث بعد ذلك على املطلق 
  هذا احلديث خيالف أصول الشرع فال يلتفت إليه : وسلك آخرون يف احلديث مسلكا آخر وقالوا 

ألن اهللا سبحانه ملك الزوج ثالث تطليقات وجعل إيقاعها إليه فإن قلنا بقول الشافعي ومن وافقه أن مجع : قالوا 
مجع الثالث حرام وهو طالق بدعي فالشارع إمنا ملكه تفريق : وإن قلنا  الثالث جائز فقد فعل ما أبيح له فيصح

  الثالث فسحة له فإذا مجعها فقد مجع ما فسح له يف تفريقه فلزمه حكمه كما لو فرقه 
وهذا كما أنه ميلك تفريق املطلقات ومجعهن فكذلك ميلك تفريق الطالق ومجعه فهذا قياس األصول فال : قالوا 

  واحد نبطله خبرب ال
هذا القياس ال يصلح أن يثبت به هذا احلكم لو مل يعارض بنص فضال عن أن يقدم على النص وهو : قال اآلخرون 

  قياس خمالف ألصول الشرع ولغة العرب وسنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وعمل الصحابة يف عهد الصديق 
بعد الدخول طالقا مبلك فيه الرجعة ويكون خمريا فيه  فأما خمالفته ألصول الشرع فإن اهللا سبحانه إمنا ملك املطلق

بني اإلمساك باملعروف وبني التسريح باإلحسان ما مل يكن بعوض أو يستويف فيه العدد والقرآن قد بني ذلك كله 
وبني فبني أن الطالق قبل الدخول تبني به املرأة وال عدة عليها وبني أن املفتدية متلك نفسها وال رجعة لزوجها عليها 

  أن املطلقة الطلقة املسبوقة بطلقتني قبلها تبني منه وحترم عليه فال حتل له حىت تنكح زوجا غريه وبني 

  أن ما عدا ذلك من الطالق فللزوج فيه الرجعة وهو خمري بني اإلمسك باملعروف والتسريح بإحسان 
بحانه وتعاىل أحكامها من لوازمها اليت وهذا كتاب اهللا عز و جل قد تضمن هذه األنواع األربعة وأحكامها وجعل س

ال تنفك عنها فال جيوز ان تتغري أحكامها البتة فكما ال جيور يف الطالق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة وجتب به 
العدة وال يف الطلقة املسبوقة بطلقتني أن يثبت فيها الرجعة وأن تباح بغري زوج وإصابة وال يف طالق الفدية أن تثبت 

الرجعة فكذلك ال جيوز يف النوع اآلخر من الطالق ان يتغري حكمه فيقع على وجه ال تثبت فيه الرجعة فإنه فيه 



  خمالف حلكم اهللا تعاىل الذي حكم به فيه وهذا صفة الزمة له فال يكون على خالفها البتة 
ه الرجعة إال الطالق قبل ومن تأمل القرآن وجده ال حيتمل غري ذلك فما شرع اهللا سبحانه الطالق إال وشرع في

  الدخول وطالق اخللع والطلقة الثالثة فبيننا وبينكم كتاب اهللا فإن كان فيه شيء غري هذا فأوجدونا إياه 
أن مجهور الفقهاء من الطوائف الثالثة احتجوا على الشافعي يف جتويزه مجع الثالث بالقرآن : ومما يوضح ذلك 

طالق الثالث وما شرع الطالق بعد الدخول بغري عوض إال شرع فيه الرجعة ما ما شرع اهللا سبحانه مجع ال: وقالوا 
  مل يستوف العدد 

  وال يعقل يف لغة من لغات : قالوا   واحتجوا عليه بقوله تعاىل الطالق مرتان
ؤهتا األمم املرتان إال مرة بعد مرة فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعاىل ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلا ن

  وقوله صلى اهللا عليه و سلم ثالثة يؤتون أجرهم مرتني ]  ٣١: األحزاب [ أجرها مرتني 
بأن املرتني واملرات يراد هبا األفعال تارة واألعيان تارة وأكثر ما تستعمل يف األفعال وأما األعيان : فأجاهبم اآلخرون 

  ليه وسلم انشق القمر على عهد رسول اللهصلى اهللا ع: فكقوله يف احلديث 

مرتني أي شقتني وفلقتني وملا خفي هذا على من مل حيط به علما زعم أن االنشقاق وقع مرة بعد مرة يف زمانني وهذا 
مما يعلم أهل احلديث ومن له خربة بأحوال الرسولصلى اهللا عليه وسلموسريته أنه غلط وأنه مل يقع االنشقاق إال مرة 

  له مرتني املرة الزمانية واحدة ولكن هذا وأمثاله فهموا من قو
أي ]  ٥٤: القصص [ وقوله يؤتون أجرهم مرتني ]  ٣١: األحزاب [ اذا عرف هذا فقوله نؤهتا أجرها مرتني 

ضعفني فيؤتون أجرهم مضاعفا وهذا ميكن اجتماع املرتني منه يف زمان واحد وأما املرتان من الفعل فمحال 
اع املثلني حمال وهو نظري اجتماع حرفني يف آن واحد من متكلم واحد اجتماعهما يف زمن واحد فإهنما مثالن واجتم

  وهذا مستحيل قطعا فيستحيل أن يكون مرتا الطالق يف إيقاع واحد 
وهلذا جعل مالك ومجهور العلماء من رمى اجلمار بسبع حصيات مجلة أنه غري مؤدي للواجب عليه وإمنا حيتسب له 

  يات رمي حصاة واحدة فهي رمية ال سبع رم
أشهد باهللا أربع شهادات أين صادق كانت شهادة واحدة ويف احلديث : واتفقوا كلهم على أنه لو قال يف اللعان 

: من قال يف يوم سبحان اهللا وحبمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فلو قال : الصحيح 
  املذكور وكانت تسبيحة واحدة سبحان اهللا وحبمده مائة مرة هذا اللفظ مل يستحق الثواب 

: وكذلك قوله تسبحون اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمدون ثالثا وثالثني وتكربون أربعا وثالثني لو قال 
  سبحان اهللا ثالثا وثالثني مل يكن مسبحا هذا العدد حىت يأيت به واحدة بعد واحدة 

  ونظائر ذلك يف الكتاب والسنة اكثر من أن تذكر 
  فقوله تعاىل الطالق مرتان إما أن يكون خربا يف معىن األمر أي إذا طلقتم : ا قالو

فطلقوا مرتني وإما أن يكون خربا عن حكمه الشرعي الديين أي الطالق الذي شرعته لكم وشرعت فيه الرجعة 
  مرتان 

طلق مرة بعد مرة وال وعلى التقديرين إمنا يكون ذلك مرة بعد مرة فال يكون موقعا للطالق الذي شرع إال إذا 
  يكون موقعا للمشروع بقوله أنت طالق ثالثا وال مرتني 

قالوا ويوضح ذلك أنه حصر الطالق املشروع يف مرتني فلو شرع مجع الطالق يف دفعة واحدة مل يكن احلصر 



وأنه ال صحيحا ومل يكن الطالق كله مرتان بل كان منه مرتان ومنه مرة واحدة جتمعه وهذا خالف ظاهر القرآن 
  طالق للمدخول هبا إال مرتان وتبقى الثالثة احملرمة بعد ذلك 

قالوا ويدل عليه أن الطالق اسم حملي بالالم وليست للعهد بل للعموم فاملراد باآلية كل الطالق مرتان واملرة الثالثة 
ت ال تكون إال متفرقة اليت حترمها عليه وتسقط رجعته وهذا صريح يف أن الطالق املشروع هو املتفرق ألن املرا

  كما تقدم 
فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فهذا حكم كل طالق شرعه اهللا إال  ٢٢٩:  ٢قالوا ويدل عليه قوله تعاىل 

  الطلقة املسبوقة بطلقتني قبلها فإنه ال يبقى بعدها إمساك 
مبعروف أو سرحوهن مبعروف  وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ٢٣٠:  ٢قالوا ويدل عليه قوله تعاىل 

وإذا من أدوات العموم كأنه قال أي طالق وقع منكم يف أي وقت فحكمه هذا إال أنه أخرج من هذا العموم 
  الطلقة املسبوقة باثنتني فبقي ما عداها داخال يف لفظ اآلية نصا أو ظاهرا 

لهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أج ٢٣١:  ٢قالوا ويدل عليه أيضا قوله تعاىل 
فهذا عام يف كل طالق غري الثالثة املسبوقة باثنتني فالقرآن يقتضي أن ترجع إىل زوجها إذا أراد يف كل طالق ما عدا 

  الثالثة 
هللا يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا ا ١:  ٦٥قالوا ويدل عليه أيضا قوله تعاىل 

ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم 
نفسه ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف ووجه 

  االستدالل باآلية من وجوه 

ا شرع أن تطلق لعدهتا أي الستقبال عدهتا فتطلق طالقا يعقبه شروعها يف العدة وهلذا أحدها أنه سبحانه وتعاىل إمن
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ملا طلق امرأته يف حيضها أن يراجعها وتال 

قرؤها عبداهللا بن عمر وهلذا قال كل هذه اآلية تفسري للمراد هبا وأن املراد هبا الطالق يف قبل العدة وكذلك كان ي
من قال بتحرمي مجع الثالث إنه ال جيوز له أن يردف الطلقة بأخرى يف ذلك الطهر ألنه غري مطلق للعدة فإن العدة 

  قد استقبلت من حني الطلقة األوىل فال تكون الثانية للعدة 
ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة ألن العدة تنقطع مث قال اإلمام أمحد يف ظاهر مذهبه ومن وافقه إذا أراد أن يطلقها 

  بذلك فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة 
وقال يف رواية أخرى عنه له أن يطلقها الثانية يف الطهر الثاين ويطلقها الثالثة يف الطهر وهو قول أيب حنيفة فيكون 

ليس له أن يردف الطالق قبل الرجعة والعقد  مطلقا للعدة أيضا ألهنا تبتين على ما مضى والصحيح هو األول وأنه
ألن الطالق الثاين مل يكن الستقبال العدة بل هو طالق لغري العدة فال يكون مأذونا فيه فإن العدة إمنا حتسب من 

  الطلقة األوىل ألهنا طالق العدة خبالف الثانية والثالثة 
  ها كالطالق الستقباهلا وكالمها طالق للعدة ومن جعله مشروعا قال هو الطالق لتمام العدة والطالق لتمام

وأصحاب القول األول يقولون املراد بالطالق للعدة الطالق الستقباهلا كما يف القراءة األخرى اليت تفسر القراءة 
  املشهورة فطلقوهن يف قبل عدهتن 

ه أوىل وأحرى فإن إرداف قالوا فإذا مل يشرع إرداف الطالق للطالق قبل الرجعة أو العقد فأن ال يشرع مجعه مع
  الطالق أسهل من مجعه وهلذا يسوغ اإلرداف يف األطهار من ال جيوز اجلمع يف الطهر الواحد 



  وقد احتج عبداهللا بن عباس على حترمي مجع الثالث هبذه اآلية 
مث قال  قال جماهد كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثالثا فسكت حىت ظننت أنه رادها إليه

  ينطلق أحدكم فريكب األمحوقة مث يقول يا ابن عباس 

وإن اهللا عز و جل قال ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا فما أجد لك خمرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن اهللا 
  عز و جل قال يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن وهذا حديث صحيح 

ية أن مجع الثالث حمرم وهذا فهم من دعا له النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يفقهه اهللا يف ففهم ابن عباس من اآل
  الدين ويعلمه التأويل وهو من أحسن الفهوم كما تقرر 

الوجه الثاين من االستدالل باآلية قوله تعاىل ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن وهذا إمنا هو الطالق الرجعي فأما 
هلا وال نفقة لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصحيحة اليت ال مطعن يف صحتها الصرحية اليت  البائن فال سكىن

ال شبهة يف داللتها فدل على أن هذا حكم كل طالق شرعه اهللا تعاىل ما مل يسبقه طلقتان قبله وهلذا قال اجلمهور 
  إنه ال يشرع له وال ميلك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض 

  حنيفة قال ال ميلك ذلك ألن الرجعة حقه وقد أسقطها  وأبو
واجلمهور يقولون ثبوت الرجعة وإن كان حقا له فلها عليه حقوق الزوجية فال ميلك إسقاطها إال مبخالعة أو 

  باستيفاء العدد كما دل عليه القرآن 
ه فإذا طلقها ثالثا مجلة واحدة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفس ١:  ٦٥الوجه الثالث أنه قال 

  فقد تعدى حدود اهللا فيكون ظاملا 
الوجه الرابع أنه سبحانه قال ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا وقد فهم أعلم األمة بالقرآن وهم الصحابة أن 

  األمر ههنا هو الرجعة قالوا وأي أمر حيدث بعد الثالث 
بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف فهذا حكم كل فإذا  ٢٣٠:  ٢الوجه اخلامس قوله تعاىل 

طالق شرعه اهللا إال أن يسبق بطلقتني قبله وقد احتج ابن عباس على حترمي مجع الثالث بقوله تعاىل يا أيها النيب إذا 
  طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن كما تقدم وهذا حق فإن اآلية إذا دلت على منع إرداف 

الطالق يف طهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم ألنه يكون مطلقا يف غري قبل العدة فألن تدل على  الطالق
  حترمي اجلمع أوىل وأحرى 

قالوا واهللا سبحانه شرع الطالق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة لئال يتسارع العبد يف وقوعه ومفارقة 
ك الفارط بالرجعة فلم يبح له أن يطلق املرأة يف حال حيضها ألنه وقت نفرته حبيبته وقد وقت للعدة أجال الستدرا

عنها وعدم قدرته على استمتاعه هبا وال عقيب مجاعها ألنه قد قضى غرضه منها ورمبا فترت رغبته فيها وزهد يف 
احليض من تطويل العدة  إمساكها لقضاء وطره فإذا طلقها يف هاتني احلالتني رمبا يندم بعد هذا مع ما يف الطالق يف

وعقيب اجلماع من طالق لعلها قد اشتمل رمحها على ولد منه فال يريد فراقها فأما إذا حاضت مث طهرت فنفسه 
تتوق إليها لطول عهده جبماعها فال يقدم على طالقها يف هذه احلال إال حلاجته إليه فلم يبح له الشارع أن يطلقها 

  بانة محلها ألن إقدامه أيضا على طالقها يف هذه احلال دليل على حاجته إىل الطالق إال يف هذه احلال أو يف حال است
وقد أكد النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا مبنعه لعبداهللا بن عمر أن يطلق يف الطهر الذي يلي احليضة اليت طلق فيها 

  لقها ويف ذلك عدة حكم بل أمره أن يراجعها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن بدا له أن يطلقها فليط



منها أن الطهر املتصل باحليضة هو وهي يف حكم القرء الواحد فإذا طلقها يف ذلك الطهر فكأنه طلقها يف احليضة 
  التصاله هبا وكونه معها كالشيء الواحد 

فإن اهللا الثانية أنه لو أذن له يف طالقها يف ذلك الطهر فيصري كأنه راجع ألجل الطالق وهذا ضد مقصود الرجعة 
تعاىل إمنا شرع الرجعة لإلمساك ومل شعث النكاح وعود الفراش فال يكون ألجل الطالق فيكون كأنه راجع ليطلق 

وإمنا شرعت الرجعة ليمسك وهبذا بعينه أبطلنا نكاح احمللل فإن اهللا سبحانه وتعاىل شرع النكاح لإلمساك واملعاشرة 
  شرعه ودينه  واحمللل تزوج ليطلق فهو مضاد هللا تعاىل يف

الثالثة أنه إذا صرب عليها حىت حتيض مث تطهر مث حتيض مث تطهر زال ما يف نفسه من الغضب احلامل له على الطالق 
ورمبا صلحت احلال بينهما وأقلعت عما يدعوه إىل طالقها فيكون تطويل هذه املدة رمحة به وهبا وإذا كان الشارع 

ى الزوج وشرع الطالق على هذا الوجه الذي هو أبعد شيء عن الندم ملتفتا إىل مثل هذه الرمحة والشفقة عل
فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وحترميها عليه بكلمة واحدة جيمع فيها ما شرعه متفرقا حبيث ال يكون له سبيل 

  إليها وكيف جيتمع يف حكمة الشارع وحكمه هذا وهذا 
الثالث غري مشروع هي بعينها تبني عدم الوقوع وأنه إمنا يقع  فهذه الوجوه وحنوها ما بني هبا اجلمهور أن مجع

  املشروع وحده وهي الواحدة 
قالوا فتبني أنا بأصول الشرع وقواعده أسعد منكم وأن قياس األصول وقواعد الشرع من جانبنا وقد تأيدت بالسنة 

  الصحيحة اليت ذكرناها 
ه هو إىل أن يكون حجة عليكم أقرب فإنه إمنا أذن له فيه وملكه وقولكم إن املطلق ثالثا قد مجع ما فسح له يف تفريق

متفرقا ال جمموعا فإذا مجع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود اهللا وخالف ما شرعه وهلذا قال من قال من السلف رجل 
  أخطأ السنة فريد إليها فهذا أحسن من كالمكم وأبني وأقرب إىل الشرع واملصلحة 

بسائر ما ملكه اهللا تعاىل العبد وأذن فيه متفرقا فأراد أن جيمعه كرمي اجلمار الذي إمنا شرع له مث هذا ينتقض عليكم 
مفرقا واللعان الذي شرع كذلك وأميان القسامة اليت شرعت كذلك ونظري قياسكم هذا أن له أن يؤخر الصلوات 

كثري من العوام يؤخرون صالة اليوم إىل كلها ويصليها يف وقت واحد ألنه مجع ما أمر بتفريقه على أن هذا قد فهمه 
الليل ويصلون اجلميع يف وقت واحد وحيتجون مبثل هذه احلجة بعينها ولو سكتم عن نصرة املسألة مبثل ذلك لكان 

  أقوى هلا 

  فصل فاستروح بعضهم إىل مسلك آخر غري هذه املسالك ملا تبني له

  فسادها 
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دالة على خالفه وذكروا أحاديث فقال هذا حديث واحد واألحاديث الكثرية عن ر

منها ما يف الصحيحني عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن املغرية طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعري 
  فسخطته فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة 

هذه ألبتة يف احلديث اآلخر الصحيح أنه طلقها ثالثا فلم جيعل هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم سكىن وقد جاء تفسري 
  وال نفقة فقد أجاز عليه الثالث وأسقط بذلك نفقتها وسكناها 

ويف املسند أن هذه الثالث كانت مجيعا فروى من حديث الشعيب أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إىل النيب صلى اهللا 



سلم ملا أخرجها من الدار ومنعها النفقة فقال مالك والبنة قيس قال يا رسول اهللا إن أخي طلقها ثالثا مجيعا  عليه و
  وذكر احلديث 

ومنها ما يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال طلق امرأته ثالثا فتزوجت فطلقت فسئل النيب صلى اهللا 
  سيلتها كما ذاق األول عليه و سلم أحتل لألول قال ال حىت يذوق ع

  ووجه الدليل أنه مل يستفصل هل طلقها ثالثا جمموعة أو متفرقة ولو اختلف احلال لوجب االستفصال 
ومنها ما اعتمد عليه الشافعي يف قصة املالعنة أن عوميرا العجالين أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 

أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رسول اهللا رأيت رجال وجد مع امرأته رجال 
  أنزل فيك ويف صاحبتك فاذهب فائت هبا قال سهل فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ره رسول اهللا فلما فرغا من تالعنهما قال عومير كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأم
  صلى اهللا عليه و سلم قال الزهري وكانت تلك سنة املتالعنني متفق على صحته 

  قال الشافعي فقد أقره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الطالق ثالثا ولو كان حراما ملا أقره عليه 
لم عن رجل طلق امرأته ثالث ومنها ما رواه النسائي عن حممود بن لبيد قال أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

تطليقات مجيعا فقام غضبان مث قال أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم حىت قام رجل فقال يا رسول اهللا أال أقتله ومل 
يقل إنه مل يقع عليه إال واحدة بل الظاهر أنه أجازها عليه إذ لو كانت ومل يقع عليه إال واحدة لبني له ذلك ألنه إمنا 

  ثا يعتقد لزومها فلو مل يلزمه لقال له هي زوجتك بعد وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز طلقها ثال
ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجة عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما 

هبا إال واحدة ورواه الترمذي وفيه فقال يا أردت قال واحدة قال آهللا ما أردت هبا إال واحدة قال آهللا ما أردت 
رسول اهللا إين طلقت امرأيت ألبتة فقال ما أردت هبا فقلت واحدة قال واهللا قلت واهللا قال فهو ما أردت قال أبو 

دواد وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثالثا وقال ابن ماجة مسعت أبا احلسن علي بن حممد 
  أبو عبيد تركه ناجية وأمحد جنب عنه : ما أشرف هذا احلديث قال أبو عبداهللا بن ماجه  الطنافسي يقول

أنه حلفه ما أراد هبا إال واحدة وهذا يدل على أنه لو أراد هبا أكثر من واحدة أللزمه ذلك ولو : ووجه الداللة 
يف الكناية فكيف بالطالق الصريح كانت واحدة مطلقا مل يفترق احلال بني أن يريد واحدة أو أكثر وإذا كان هذا 

  إذا صرح فيه بالثالث 
حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال مسعت أنس بن : ما رواه الدارقطين من حديث محاد بن زيد : ومنها 

يا معاذ من طلق للبدعة : مسعت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلميقول : مسعت معاذ بن جبل يقول : مالك يقول 
ما رواه الدارقطين من حديث إبراهيم بن عبيداهللا بن عبادة بن : تني أو ثالثا ألزمناه بدعته ومنها واحدة أو اثن

طلق بعض آبائي امرأته ألبتة فانطلق بنوه إىل رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم : الصامت عن أبيه عن جده قال 
إن أباكم مل يتق اهللا فيجعل له خمرجا بانت منه : ال يا رسول اهللا إن أبانا طلق امرأته ألفا فهل له من خمرج فق: فقالوا 

  بثالث على غري السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إمث يف عنقه : 
مسع النبيصلى اهللا عليه وسلمرجال : ما رواه الدارقطين أيضا من حديث زاذان عن علي رضي اهللا عنه قال : ومنها 

و دين اهللا هزوا ولعبا من طلق ألبتة ألزمناه ثالثا ال حتل له حىت أتتخذون آيات اهللا هزوا أ: طلق ألبتة فغضب وقال 
  تنكح زوجا غريه 



أنه طلق امرأته وهي حائض : حدثنا عبداهللا بن عمر : ما رواه الدارقطين من حديث احلسن البصري قال : ومنها 
يا ابن عمر ما : ه وسلمفقال مث أراد أن يتبعها بتطليقتني أخريني عند القرءين فبلغ ذلك رسول اللهصلى اهللا علي

يا رسول : هكذا أمرك اهللا تعاىل إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق عند ذلك أو أمسك فقلت 
  ال كانت تبني منك وتكون معصية : اهللا أرأيت لو طلقتها ثالثا أكان حيل يل أن أراجعها قال 

هل علمت أحدا قال يف أمرك بيدك إهنا : قلت أليوب : ن زيد قال ما رواه أبو داود والنسائي عن محاد ب: ومنها 
  اللهم غفرا إال ما حدثين : ال مث قال : ثالث غري احلسن قال 

ثالث : قتادة عن كثري موىل ابن مسرة عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال 
ال نعرفه إال من حديث : نسي رواه الترمذي وقال : ىل قتادة فأخربته فقال فلقيت كثريا فسألته فلم يعرفه فرجعت إ

  سليمان بن حرب عن محاد بن زيد وحسبك بسليمان بن حرب ومحاد بن زيد ثقتني ثبتني 
لوال أين مسعت : ما رواه البيهقي من حديث سويد بن غفلة عن احلسن أنه طلق عائشة اخلثعمية ثالثا مث قال : ومنها 
أميا رجل طلق امرأته ثالثا عند األقراء أو ثالثا مبهمة مل حيل له حىت تنكح : و حدثين أيب أنه مسع جدي يقول جدي أ

حدثنا سلمة بن الفضل عن عمر بن أيب قيس عن إبراهيم بن : لراجعتها رواه من حديث حممد بن محيد : زوجا غريه 
أكثر وأشهر وعامتها أصح من حديث أيب الصهباء فهذه األحاديث : عبد األعلى عن سويد وهذا مرفوع قالوا 

وحديث ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس فيجب تقدميها عليه وال سيما على قاعدة اإلمام أمحد فإنه يقدم 
األحاديث املتعددة على احلديث الفرد عند التعارض وإن كان احلديث الفرد متأخرا كما قدم يف إحدى الروايتني 

: عية على حديث بريدة لكوهنا كثرية متعددة وحديث بريدة يف إباحتها فرد وهو متأخر فانه قال أحاديث حترمي األو
كنت هنيتكم عن االنتباذ يف األوعية فاشربوا فيما بدا لكم غري أن ال تشربوا مسكرا مع أنه حديث صحيح رواه 

  مسلم وال يعرف له علة 

   تدعوا بعدها شيئا هذه األحاديث اليت ذكرمتوها ومل: فصل قال اآلخرون 
هي بني أحاديث صحيحة ال مطعن فيها وال حجة فيها وبني أحاديث صرحية الداللة ولكنها باطلة أو ضعيفة ال يصح 

  شىء منها 
  وحنن نذكر ما فيها ليتبني الصواب ويزول اإلشكال 

ئلة قد خالفوه ومل يأخذوا فمن أصح األحاديث مع أن أكثر املنازعني لنا يف هذه املس: أما حديث فاطمة بنت قيس 
به فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسكىن ومل يلتفتوا إىل هذا احلديث وال عملوا به وهذا قول أيب حنيفة وأصحابه وأما 
الشافعي ومالك فأوجبوا هلا السكىن واحلديث قد صرح فيه بأنه ال نفقة هلا وال سكىن فخالفوه ومل يعملوا به فإن 

حجة عليكم وإن مل يكن حمفوظا بل هو غلط كما قال بعض املتقدمني فليس حجة علينا  كان احلديث صحيحا فهو
يف مجع الثالث فأما أن يكون حجة على منازعيكم وليس حجة هلم عليكم فبعيد من اإلنصاف والعدل هذا مع أنا 

  االحتجاج هبذا احلديث فيه نوع سهو من : نتنزل عن هذا املقام ونقول 

ل طرق احلديث وكيف وقعت القصة مل حيتج به فإن الثالث املذكورة فيه مل تكن جمموعة وإمنا كان احملتج به ولو تأم
قد طلقها تطليقتني من قبل ذلك مث طلقها آخر الثالث هكذا جاء مصرحا به يف الصحيح فروى مسلم يف صحيحه 

رضي اهللا عنه إىل اليمن فأرسل  عن عبيداهللا بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية خرج مع علي بن أيب طالب



إىل امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طالقها وأمر هلا احلارث بن هشام وعياش بن أيب ربيعة بنفقة 
ال نفقة لك : واهللا مالك نفقة إال أن تكوين حامال فأتت النبيصلى اهللا عليه وسلمفذكرت له قوهلما فقال : فقاال هلا 

  له وساق احلديث بطو
  فهذا املفسر يبني ذلك اجململ وهو قوله طلقها ثالثا 

أهنا أخربته أهنا كانت حتت أيب حفص بن : وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس 
وكذلك رواه : املغرية وأن أبا حفص بن املغرية طلقها آخر ثالث تطليقات وساق احلديث ذكره أبو داود مث قال 

   بن كسيان وابن جريج وشعيب بن أيب محزة كلهم عن الزهري مث ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحل

أهنا كانت عند أيب حفص بن املغرية وكان : أرسل مروان إىل فاطمة فسأهلا فأخربته : الزهري عن عبيداهللا قال 
اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها  النبيصلى اهللا عليه وسلمأمر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على بعض

بتطليقة كانت بقيت هلا وذكر احلديث بتمامه والواسطة بني مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب كذلك ذكره أبو 
  داود يف طريق أخرى 

وحنن أخذنا به مجيعه ومل خنالف شيئا منه إذ كان صحيحا صرحيا ال مطعن : فهذا بيان حديث فاطمة بنت قيس قالوا 
  وال معرض له فمن خالفه فهو حمتاج إىل االعتذار  فيه

وقد جاء هذا احلديث خبمسة ألفاظ طلقها ثالثا و طلقها البتة و طلقها آخر ثالث تطليقات و أرسل إليها بتطليقة 
  كانت بقيت هلا و طلقها ثالثا مجيعا 
  هذه مجلة ألفاظ احلديث واهللا املوفق 

ثا مجيعا فهذا أوال من حديث جمالد عن الشعيب ومل يقل ذلك عن الشعيب فأما اللفظ اخلامس وهو قوله طلقها ثال
غريه مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعيب فتفرد جمالد على ضعفه من بينهم بقوله ثالثا مجيعا وعلى تقدير 

ثالث صح أن أنه أجتمع هلا التطليقات الثالث ال أهنا وقعت بكلمة واحدة فإذا طلقها آخر : فاملراد به : صحته 
طلقها ثالثا مجيعا فإن هذه اللفظة يراد هبا تأكيد العدد وهو األغلب عليها ال اإلجتماع يف اآلن الواحد لقوله : يقال 
فاملراد حصول إميان من اجلميع ال إمياهنم ]  ٩٩: يونس [ ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا : تعاىل 

  كلهم يف آن واحد سابقهم والحقهم 
  أن رجال طلق : فصل وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

ال احلديث هو حق جيب املصري إليه لكن ليس فيه أنه : امرأته ثالثا فسئل النبيصلى اهللا عليه وسلم أحتل لألول فقال 
كان عندهم معلوما  أن احلال قد: ومل يستفصل جوابه : طلقها ثالثا بفم واحد فال تدخلوا فيه ما ليس فيه وقولكم 

  وأن الثالث إمنا 

تكون ثالثا واحدة بعد واحدة وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا فخرج على املفهوم املتعارف 
  من لغة القوم 

  من طالق املالعن ثالثا حبضرة رسول : فصل وأما ما اعتمد عليه الشافعي 
ل فيه ألن املالعنة حيرم عليه إمساكها وقد حرمت حترميا مؤبدا فما زاد اللهصلى اهللا عليه وسلمومل ينكره فال دلي

الطالق الثالث هذا التحرمي الذي هو مقصود اللعان إال تأكيدا وقوة وهذا جواب شيخنا رمحه اهللا وقال ابن املنذر 
  وقد ذكر األدلة على حترمي مجع الطالق الثالث وأنه بدعة مث 



ى أن مطلق الثالث يف مرة واحدة مطلق للسنة حبديث العجالين فإمنا أوقع الطالق وأما ما اعتل به من رأ: قال 
عنده على أجنبيةعلم الزوج الذي طلق ذلك أو مل يعلم ألن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن املرأة فغري 

  تهى جائز أن حيتج مبثل هذه احلجة من يرى أن الفرقة تقع بالتعاوىن الزوج وحده ان
إما أن تقع الفرقة بالتعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي أو بالتعاهنما كما يقوله أمحد أو يقف : وحينئذ فنقول 

على تفريق احلاكم فإن وقعت بالتعانه أو التعاهنما فالطالق الذي وقع منه لغو مل يفد شيئا البتة بل هو يف طالق 
فهو يفرق بينهما تفريقا حيرمها عليه حترميا مؤبدا فالطالق الثالث أكد أجنبية وإن وقفت الفرقة على تفريق احلاكم 

  هذا التحرمي الذي هو موجب اللعان ومقصود الشارع فكيف يلحق به طالق املالعنة وبينهما أعظم فرق 

  فصل وأما حديث حممود بن لبيد يف قصة املطلق ثالثا فاالحتجاج به على

  اج بأعظم ما يدل على التحرمي ال على اإلباحة واالستدالل به على اجلواز من باب قلب احلقائق واالحتج

الوقوع من باب التكهن واخلرص والزيادة يف احلديث ما ليس فيه وال يدل عليه بشيء من وجوه الدالالت ألبتة 
من استهزأ  ولكن املقلد ال يبايل بنصرة تقليده مبا اتفق له وكيف يظن برسول اللهصلى اهللا عليه وسلمأنه أجاز عمل

بكتاب اهللا وصححه واعتربه يف شرعه وحكمه ونفذه وقد جعله مستهزئا بكتاب اهللا تعاىل وهذا صريح يف أن اهللا 
  سبحانه وتعاىل مل يشرع مجع الثالث وال جعله يف أحكامه 

  فصل وأما حديث ركانه أنه طلق امرأته البتة وأن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلماستحلفه ما 
حديث ركانه ليس : قال أمحد : إال واحدة فحديث ال يصح قال أبو الفرج بن اجلوزي يف كتاب العلل له  أراد هبا

ذاك جعله : حديث ركانه يف البتة فضعفه وقال : قلت أليب عبداهللا : بشيء وقال اخلالل يف كتاب العلل عن األثرم 
  بنيته 

إلمام أمحد والبخاري وأيب عبيد وغريهم ضعفوا حديث كا: األئمة الكبار العارفون بعلل احلديث : وقال شيخنا 
وقال اإلمام : إن رواته قوم جماهيل ال تعرف عدالتهم وضبطهم قال : ركانه ألبتة وكذلك أبو حممد بن حزم وقالوا 

حديث ركانة يف ألبتة ليس بشىء ألن ابن اسحق : حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ال يثبت وقال أيضا : أمحد 
يه عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثالثا وأهل املدينة يسمون من طلق ثالثا يرو
  طلق البتة : 

حديث ألبتة أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثالثا ألهنم أهل بيته : فقد قال أبو داود : فإن قيل 
  ة وهم أعلم به يعين وهم الذين رووا حديث ألبت

أبو اداود إمنا رجح حديث البتة على حديث ابن جريج ألنه روى حديث ابن جريج : فقد قال شيخنا يف اجلواب 
حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخربين بعض ولد أيب رافع عن : من طريق فيها جمهول فقال 
  طلق : عكرمة عن ابن عباس قال 

أم ركانة ثالثا احلديث ومل يرو احلديث الذي رواه أمحد يف مسنده عن ابراهيم بن سعد عبد يزيد أبو ركانة وإخوته 
طلق : حدثين أيب عن حممد بن إسحق حدثنا داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : 

ابن جريج ومل يتعرض  ركانة بن عبد يزيد امرأته ثالثا يف جملس واحد فلهذا رجح أبو داود حديث ألبتة على حديث
هلذا احلديث وال رواه يف سننه وال ريب أنه أصح من احلديثني وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد فإذا انضم 



حديث أيب الصهباء إىل حديث ابن إسحق إىل حديث ابن جريج مع اختالف خمارجها وتعدد طرقها أفادت العلم 
م روائح احلديث ولو على بعد أن يرتاب يف ذلك فكيف يقدم بأهنا أقوى من حديث البتة بال شك وال ميكن من ش

  احلديث الضعيف الذي ضعفه االئمة ورواته جماهيل على هذه األحاديث 

  فصل وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة حيتج فيها مبثل هذا احلديث

اعيل بن أمية الذارع يرويه عن محاد إمس: الباطل والدارقطين إمنا رواه للمعرفة وهو أجل من أن حيتج به ويف إسناده 
  إمساعيل بن أمية ضعيف متروك احلديث : قال الدارقطين بعد روايته 

  فصل وأما حديث عبادة بن الصامت الذي وراه الدارقطين فقد قال عقيب

  رواته جمهولون وضعفاء إال شيخنا وابن عبد الباقي : إخراجه 

  فريويه إمساعيل بن أمية فصل وأما حديث زاذان عن علي رضي اهللا عنه

  ويف إسناده جماهيل وضعفاء : إمساعيل بن أمية هذا كويف ضعيف احلديث قلت : القرشي قال الدارقطين 

  فصل وأما حديث احلسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه األحاديث الضعاف قال

نا يعلي بن منصور حدثنا حدثنا علي بن حممد بن عبيد احلافظ حدثنا حممد بن شاذان اجلوهري حدث: الدارقطين 
حدثنا عبداهللا بن عمر فذكره وشعيب وثقه الدارقطين : شعيب بن رزيق أن عطاء اخلرساين حدثهم عن احلسن قال 

وهذه الزيادات انفرد هبا شعيب وقد : فيه لني وقال البيهقي وقد روى هذا احلديث : وقال أبو الفتح األزدي 
  تكلموا فيه انتهى 

األثبات األئمة رووا حديث ابن عمر هذا فلم يأت أحد منهم مبا أتى به شعيب ألبتة وهلذا مل  وال ريب أن الثقات
  يرو حديثه هذا أحدمن أصحاب الصحيح وال السنن 

  فصل وأما حديث كثري موىل ابن مسرة عن أيب سلمة عن أيب هريرة فقد

  كثري مل يثبت : احلديث وقال  أنكره كثري ملا سئل عنه ومثل هذا بعيد أن ينسى وقد أعل البيهقي هذا

وقول العامة خبالف روايته وقد ضعفه عبد احلق يف أحكامه وابن حزم يف : من معرفته ما يوجب االحتجاج به قال 
  كتابه 

  فصل وأما حديث سويد بن غفلة عن احلسن فمن رواية حممد بن محيد الرازي

حذق بالكذب منه ومن الشاذكوين وسلمة بن الفضل ما رأيت أ: كذاب وقال صاحل جزرة : قال أبو زرعة الرازي 
  منكر احلديث وإن كان رواته شىت فقد ضعفه إسحاق بن راهوية وغريه : قال أبو حامت 



  فصل فلما رأى آخرون ضعف هذه املسالك استروحوا إىل مسلك آخر وظنوا

  أهنم قد استروحوا به من كلفة التأويل ومشقته 
االمجاع أكرب : ى لزوم الثالث وهو أكرب من خرب الواحد كما قال الشافعي رمحه اهللا اإلمجاع قد انعقد عل: فقالوا 

  من اخلرب املنفرد وذلك أن اخلرب جيوز اخلطأ والوهم على راويه خبالف االمجاع فإنه معصوم 
  وحنن نسوق عن الصحابة والتابعني ما يبني ذلك : قالوا 

  ى عليهم الثالث ووافقه الصحابة فثبت يف صحيح مسلم أن عمر رضي اهللا عنه أمض
يف الرجل يطلق امرأته ثالثا قبل أن : حدثنا سفيان عن شفيق مسع أنسا يقول قال عمر : قال سعيد بن منصور 

  هي ثالث ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه وكان إذا أيت به أوجعه : يدخل هبا قال 
ال حتل حىت : ه فيمن طلق ثالثا قبل الدخول قال وروى البيهقي من حديث ابن أيب ليلى عن على رضي اهللا عن

  تنكح زوجا غريه 

وروى حامت ابن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن على ال حتل له حىت تنكح غريه وروى أبو نعيم عن 
طلقت امرأيت ألفا : األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن بعض أصحابه قال جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه فقال 

  ثالث حترمها عليك واقسم سائرها بني نسائك : ل فقا
قلتها : إن رجال طلق امرأته البارحة مائة قال : أتى رجل ابن مسعود رضي اهللا عنه فقال : وقال علقمة بن قيس 

إنه طلق : هو كما قلت وأتاه رجل فقال : نعم قال : تريد أن تبني منك امرأتك قال : نعم قال : مرة واحدة قال 
البارحة عدد النجوم فقال له مثل ذلك مث قال قد بني اهللا سبحانه أمر الطالق فمن طلق كما أمره اهللا تعاىل امرأته 

  فقد بني له ومن لبس جعلنا عليه لبسه واهللا ال تلبسون إال على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون 
طلق رجل : عن حممد بن إياس البكري قال  وروى مالك يف املوطأ عن ابن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان

امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا له أن ينكحها فجاء يستفيت فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وابن عباس 
: إمنا كان طالقي إياها واحدة فقال ابن عباس : ال نرى أن تنكحها حىت تنكح زوجا غريك قال : عن ذلك فقاال 

  ن يدك ما كان لك من فضل إنك قد أرسلت م
إن هذا ألمر مالنا فيه قول اذهب إىل ابن : ويف املوطأ أيضا يف هذه القصة أن ابن البكري سأل عنها ابن الزبري فقال 

: فإين تركتهما عند عائشة فاسأهلما مث ائتنا فأخربنا فذهب فسأهلما فقال ابن عباس اليب هريرة : عباس وأيب هريرة 
أبو هريرة الواحد تبينها والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه وقال : ة فقد جاءتك معضلة فقال أفته يا أبا هرير

  ابن عباس مثل ذلك 

  فهذه عائشة مل تنكر عليهما وال ابن الزبري 
عن النعمان بن أيب عياش عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفيت عبداهللا بن عمرو بن العاص : ويف املوطأ أيضا 

إمنا طالق البكر واحدة فقال يل عبداهللا بن عمرو بن : فقلت : طلق امرأته ثالثا قبل أن ميسها قال عطاء عن رجل 
  حىت تنكح زوجا غريه : إمنا أنت قاص الواحدة تبينها والثالث حترمها : العاص 

 حيل له حىت تنكح وروى عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مل
  زوجا غريه 



: مسعت قيس بن أيب عاصم قال : حدثنا شعبة عن طارق بن عبدالرمحن : وروي البيهقي من حديث معاذ بن معاذ 
  ثالثة حترم وسبع وتسعون فضل : سأل رجل املغرية وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة فقال 

: اخلثعمية عند احلسن فلما قتل علي رضي اهللا عنه قالت كانت عائشة : وروى البيهقي عن سويد بن غفلة قال 
بقتل علي تظهرين الشماتة اذهيب فأنت طالق يعين ثالثا فتلفعت بثياهبا حىت : لتهنك اخلالفة يا أمري املؤمنني فقال 

بيب متاع قليل من ح: قضت عدهتا فبعث إليها ببقية هلا من صداقها وعشرة آالف صدقة فقالت ملا جاءها الرسول 
أميا رجل طلق امرأته : لوال أين مسعت جدي أو حدثين أيب أنه مسع جدي يقول : مفارق فلما بلغه قوهلا بكى وقال 

  لراجعتها : ثالثا عند األقراء أو ثالثة مبهمة مل حيل له حىت تنكح زوجا غريه 
ضي اهللا عنه أنه قال يف احلرام حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي ر: وقال اإلمام أمحد 

  ثالثا ثالثا قال : والبتة والبائن واخللية والربية 

وأنا أهاهبا وال أجيب فيها ألنه يروي : من حدثك عن هذا قال أبو البختري قال أمحد : فلقيت عطاء فقلت : شعبة 
فروى عنه جماهد وسعيد بن جبري علي وزيد وابن عمر وعامة التابعني وأما ابن عباس : عن عامة الناس أهنا ثالث 

: وعطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار ومالك بن احلارث وحممد بن إياس بن البكري ومعاوية بن أيب عياش وغريهم 
بأي شيء ترد حديث ابن عباس كان الطالق : أنه ألزم الثالث من أوقعها مجلة قال اإلمام أمحد وقد سأله األثرم 

 عليه وسلموأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما طالق الثالث واحدة بأي شىء تدفعه على عهد رسول اللهصلى اهللا
  أهنا ثالث وإىل هذا نذهب : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خالفه مث ذكر عن عدة عن ابن عباس : قال 

أمث : جملس فقال  رجل طلق امرأته ثالثا يف: أن رجال أتى عمران بن حصني وهو يف املسجد فقال : وذكر البيهقي 
أال ترى أن عمران قال : بربه وحرمت عليه امرأته فانطلق الرجل فذكر ذلك أليب موسى يريد بذلك عيبه فقال 

  أكثر اهللا فينا مثل أيب جنيد : كذا وكذا فقال أبو موسى 
عباس وعبداهللا بن  قالوا فهذا عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبداهللا بن مسعود وعبداهللا بن عمر وعبداهللا بن

  الزبري وعمران بن حصني واملغرية بن شعبة واحلسن بن علي رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني 
وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا واإلمجاع يثبت بدون هذا وهلذا حكاه غري واحد منهم أبو بكر بن العريب وأبو 

  بكر الرازي وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد فإنه 

إنه ليس بشيء وقال هذا مذهب : إذا خالف السنة يرد إىل السنة : رواية األثرم وذكر قول من قال قال يف 
  أن القول بالوقوع إمجاع أهل السنة : الرافضة وظاهر هذا 

أنه راجع إىل عدم العلم ال إىل العلم بانتفاء : قد عرفتم ما يف دعوى اإلمجاع الذي مل يعلم فيه خمالف : قال اآلخرون 
خالف وعدم العلم ليس بعلم حىت حيتج به ويقدم على النصوص الثابتة هذا إذا مل يعلم خمالف فكيف إذا علم امل

املخالف وحينئذ فتكون املسألة مسألة نزاع جيب ردها إىل اهللا تعاىل ورسوله ومن أىب ذلك فهو إما جاهل مقلد وإما 
: م متعرض للحوق الوعيد به فإن اهللا تعاىل يقول متعصب صاحب هوى عاص هللا تعاىل ورسوهلصلى اهللا عليه وسل

فإذا ثبت ]  ٥٩: النساء [ فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر اآلية 
  أن املسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وهذه 

  العلم الذين هم أهله والنزاع فيها من عهد الصحابة إىل وقتنا هذا املسألة مسألة نزاع بال نزاع بني أهل 
  : وبيان هذا من وجوه 



ما رواه أبو داود وغريه من حديث محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا : أحدها 
  أنت طالق ثالثا بفم واحد فهي واحدة وهذا اإلسناد على شرط البخاري : قال 
دخل احلكم بن عيينة على الزهري مبكة وأنا معهم فسألوه عن : أخربنا معمر عن أيوب قال : ل عبدالرزاق وقا

ال حتل له حىت تنكح : سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبداهللا بن عمرو فكلهم قالوا : البكر تطلق ثالثا فقال 
سجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها فخرج احلكم وأنا معه فأتى طاوسا وهو يف امل: زوجا غريه قال 

واهللا ما كان ابن عباس جيعلها إال : فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال : وأخربه بقول الزهري قال 
  واحدة 

إذا طلق الرجل امرأته ثالثا ومل : أخربنا ابن جريح قال وأخربين حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال 
  فأخربت طاوسا فقال أشهد ما كان ابن عباس يراهن إال واحدة : ثالثا قال  جيمع كن

فقوله إذا طلق ثالثا ومل جيمع كن ثالثا أي إذا كن متفرقات فدل على أنه إذا مجعهن كانت واحدة وهذا هو الذي 
  أن ابن عباس كان جيعله واحدة : حلف عليه طاوس 

  ثابتتان عن ابن عباس بال شك : وأهنا ثالث فهما روايتان وحنن ال نشك أن ابن عباس صح عنه خالف ذلك 
أخربنا ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان ال يرى : أن هذا مذهب طاوس قال عبدالرزاق : الوجه الثاين 

  يطلقها واحدة مث يدعها حىت تنقضي عدهتا : طالقا ما خالف وجه الطالق ووجه العدة وأنه كان يقول 
إذا طلق الرجل امرأته : حدثنا إمساعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أهنما قاال : بن أيب شيبة  وقال أبو بكر

حدثنا حممد بن : أنه قول عطاء بن أيب رباح قال ابن أيب شيبة : ثالثا قبل أن يدخل هبا فهي واحدة الوجه الثالث 
إذا طلقها ثالثا قبل أن يدخل هبا فهي : الوا بشر حدثنا إمسعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أهنم ق

  واحدة 
  أنه قول جابر بن زيد كما تقدم : الوجه الرابع 

أن هذا مذهب حممد بن إسحق عن داود عن احلصني حكاه عنه اإلمام أمحد يف رواية األثرم ولفظه : الوجه اخلامس 
 عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحق عن داود بن احلصني: 

خالف : وكان هذا مذهب ابن إسحق يقول : امرأته ثالثا فجعلها النبيصلى اهللا عليه وسلمواحدة قال أبو عبداهللا 
  السنة فريد إىل السنة 

: ه أنه مذهب إسحق بن راهوية يف البكر قال حممد بن نصر املروزي يف كتاب اختالف العلماء ل: الوجه السادس 
طالق الثالث للبكر واحدة وتأول حديث طاوس عن ابن عباس كان الطالق الثالث على : وكان إسحق يقول 

فإن قال هلا ومل يدخل هبا أنت : على هذا قال : عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأيب بكر وعمر جيعل واحدة 
  : وأبا عبيد قالوا  طالق أنت طالق أنت طالق فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأمحد

بانت منه باألوىل وليست الثنتان بشيءألن غري املدخول هبا تبني بواحدة وال عدة عليها وقال مالك وربيعة وأهل 
أنت طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حىت تنكح زوجا : إذا قال هلا ثالث مرات : املدينة واألوزاعي وابن أيب ليلى 
   بانت باألوىل ومل تلحقها الثانية غريه فإن هو سكت بني التطليقتني

  فصار يف وقوع الثالث بغري املدخول هبا ثالث مذاهب للصحابة والتابعني ومن بعدهم 
  أهنا واحدة سواء قاهلا بلفظ واحد أو بثالثة ألفاظ : أحدها 



  أهنا ثالث سواء أوقع الثالث بلفظ واحد أو بثالثة ألفاظ : والثاين 
  بلفظ واحد فهي ثالث وإن أوقعها بثالثة ألفاظ فهي واحد  أنه إن أقوعها: والثالث 

وكان : أن هذا مذهب عمرو بن دينار يف الطالق قبل الدخول قال ابن املنذر يف كتابه األوسط : الوجه السابع 
  من طلق البكر ثالثا فهي واحدة : سعيد بن جبري وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون 

أنه مذهب سعيد بن جبري كما حكاه ابن املنذر وغريه عنه وحكاه الثعليب عن سعيد بن املسيب وهو : من الوجه الثا
  غلط عليه إمنا هو مذهب سعيد بن جبري 

  واختلف يف : أنه مذهب احلسن البصري الذي استقر عليه قال ابن املنذر : الوجه التاسع 
: ب النبيصلى اهللا عليه وسلموذكر قتادة ومحيد ويونس عنه هذا الباب عن احلسن فروي عنه كما رويناه عن أصحا

: واحدة بائنة وهذا الذي ذكره ابن املنذر رواه عبدالرزاق يف املصنف فقال : أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال 
وما بعد الثالث فقلت : سألت احلسن عن الرجل يطلق البكر ثالثا فقال احلسن : أخربنا معمر عن قتادة قال 

  واحد تبينها وحيطها قاله حياته : وما بعد الثالث فأفىت احلسن بذلك زمنا مث رجع فقال  صدقت
أخربنا مالك عن حيىي ابن سعيد عن بكري عن يعمر بن : أنه مذهب عطاء بن يسار قال عبدالرزاق : الوجه العاشر 

  أيب عياش قال سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل 

أنت قاص الواحدة تبينها : طالق البكر واحدة فقال له عبداهللا بن عمرو بن العاص  إمنا: يطلق البكر ثالثا فقال 
  والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه فذكر عطاء مذهبه وعبداهللا بن عمرو مذهبه 

  أنه مذهب خالس بن عمرو حكاه بشر بن الوليد عن أيب يوسف عنه : الوجه احلادي عشر 
حدث : قاتل الرازي حكاه عنه املازرى يف كتابه املعلم بفوائد مسلم قال اخلطيب أنه مذهب م: الوجه الثاين عشر 

عن عبداهللا بن املبارك وعباد بن العوام ووكيع بن اجلراح وأيب عاصم النبيل روى عنه اإلمام أمحد والبخاري يف 
املالكية منهم التلمساين  أنه إحدى الروايتني عن مالك حكاها عنه مجاعة من: صحيحه وكان ثقة الوجة الثالث عشر 

أنه حكاها رواية عن مالك وحكاها غريه قوال يف مذهب مالك : صاحب شرح اخلالف وعزاها إىل ابن أيب زيد 
  وجعله شاذا 

أن ابن مغيث املالكي حكاه يف كتاب الوثائق وهو مشهور عند املالكية عن بضعة عشر فقيها : الوجه الرابع عشر 
كذب ألنه مل يطلق : أنت طالق ثالثا : على مذهب مالك هكذا قال واحتج هلم بأن قوله  من فقهاء طليطلة املفتني

  حلفت ثالثا كان ميينا واحدة مث ذكر حججهم من احلديث : ثالثا ومل يطلق إال واحدة كما لو قال 
ق الكبري الذي أن أبا احلسن علي بن عبداهللا بن إبراهيم اللخمي املشطي صاحب كتاب الوثائ: الوجه اخلامس عشر 

: وأما من قال : مل يصنف يف الوثائق مثله حكى اخلالف فيها عن السلف واخللف حىت عن املالكية أنفسهم فقال 
اختلف أهل : وقال بعض املوثقني يريد املصنفني يف الوثائق : أنت طالق ثالثا فقد بانت منه قال ألبتة أو مل يقل قال 

يلزمه من الطالق فاجلمهور من العلماء على أنه يلزمه الثالث وبه القضاء  العلم بعد إمجاعهم على أنه مطلق كم
يلزمه من ذلك طلقة واحدة وتابعهم على : وقال بعض السلف : وعليه الفتوى وهو احلق الذي ال شك فيه قال 
عنها  واحتجوا على ذلك حبجج كثرية وأحاديث مسطورة أضربنا: ذلك قوم من اخللف من املفتني باألندلس قال 

  ما رواه داود بن احلصني عن : واقتصرنا على الصحيح منها فمنها 



عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته عند رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمثالثا يف جملس واحد فقال له 
كر النبيصلى اهللا عليه وسلم إمنا هي واحدة فإن شئت فدعها وإن شئت فارجتعها مث ذكر حديث أيب الصهباء وذ

  بعض تأويالته اليت ذكرناها 
باب الرجل يطلق امرأته : أن أبا جعفر الطحاوي حكى القولني يف كتابه هتذيب اآلثار فقال : الوجه السادس عشر 

فذهب قوم إىل أن الرجل إذا طلق امرأته ثالثا معا فقد وقعت عليها : ثالثا معا مث ذكر حديث أيب الصهباء مث قال 
ملا كان : قت سنة وذلك أن تكون طاهرا يف غري مجاع واحتجوا يف ذلك هبذا احلديث وقالوا واحدة إذا كانت يف و

اهللا عز و جل إمنا أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غري ما أمرهم به مل يقع طالقهم أال ترى لو أن 
على شريطة فطلقها على غري تلك  رجال أمر رجال أن يطلق أمرأته يف وقت فطلقها يف غريه أو أمره أن يطلقها

أن طالقه ال يقع إذ كان قد خالف ما أمر به مث ذكر حجج اآلخرين واجلواب عن حجج هؤالء على : الشريطة 
عادة أهل العلم والدين يف إنصاف خمالفيهم والبحث معهم ومل يسلك طريق جاهل ظامل متعد يربك على ركبتيه 

القول هبذه املسألة كفر يوجب ضرب : وبسوء قصده ال حبسن فهمه ويقول ويفجر عينيه ويصول مبنصبه ال بعلمه 
العنق ليبهت خصمه ومينعه عن بسط لسانه واجلري معه يف ميدانه واهللا تعاىل عند لسان كل قائل وهو له يوم 

  الوقوف بني يديه عما قاله سائل 
يت بذلك أحيانا سرا وقال يف بعض أنه كان يف: أن شيخنا حكى عن جده أيب الربكات : الوجه السابع عشر 

  هذا قول بعض أصحاب مالك وأيب حنيفة وأمحد : مصنفاته 
أما املالكية فقد حكينا اخلالف عنهم وأما بعض أصحاب أيب حنيفة فإنه حممد ابن مقاتل من الطبقة الثانية من : قلت 

انا وإال فلم أقف على نقل ألحد أصحاب أيب حنيفة وأما بعض أصحاب أمحد فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحي
  منهم 

  قال أبو احلسن النسفي يف وثائقه وقد ذكر اخلالف يف املسألة : الوجه الثامن عشر 

الطالق مرتان : أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بتفريق الطالق بقوله تعاىل : ومن بعض حججهم أيضا يف ذلك : مث قال 
وكان ما زاد عليها لغوا كما جعل مالك رمحه اهللا رمي السبع اجلمرات وإذا مجع اإلنسان ذلك يف كلمة كان واحدة 

وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا باألندلس : يف مرة واحدة مجرة واحدة وبىن عليها أن الطالق عندهم مثله قال 
  ذا لفظه أصبغ بن احلباب وحممد بن بقى وحممد بن عبدالسالم اخلشين وابن زنباع مع غريهم من نظرائهم ه: 

أن أبا الوليد هشام بن عبداهللا بن هشام األزدي القرطيب صاحب كتاب مفيد احلكام فيما : الوجه التاسع عشر 
يعرض هلم من النوازل واألحكام ذكر اخلالف بني السلف واخللف يف هذه املسألة حىت ذكر اخلالف فيها يف مذهب 

اب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثري الفوائد جدا مالك نفسه وذكر من كان يفيت هبا من املالكية والكت
وحنن نذكر نصه فيه بلفظه فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث مث نتبعه كالمه ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بني 
أهل العلم وأن من قصر يف العلم باعه وطال يف اجلهل والظلم ذراعه يبادر إىل اجلهل والتكفري والعقوبة جهال منه 

  لما وحيق له وهو الدعي يف العلم وليس منه أقرب رمحا وظ
هو : طالق السنة وطالق البدعة فطالق السنة : الطالق ينقسم على ضربني : قال ابن مغيث : قال ابن هشام 

نقيضه وهو أن يطلقها يف حيض أو نفاس أو ثالثا يف : الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه وطالق البدعة 
  فإن فعل لزمه الطالق  كلمة واحدة

  مث اختلف أهل العلم بعد إمجاعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطالق 



ألنه مل : قوله ثالثا ال معىن له : يلزمه طلقة واحدة وقاله ابن عباس وقال : فقال علي بن أيب طالب وابن مسعود 
طلقت ثالثا خيرب عن ثالثة أفعال كانت : ل يطلق ثالث مرات وإمنا جيوز قوله يف ثالث إذا كان خمربا عما مضى فيقو

: قرأت أمس سورة كذا ثالث مرات فذلك يصح ولو قرأها مرة واحدة فقال : منه يف ثالثة أوقات كرجل قال 
أحلف : قرأهتا ثالث مرات لكان كاذبا وكذلك لو حلف باهللا تعاىل ثالثا يردد احللف كانت ثالثة أميان ولو قال 

  لف إال ميينا واحدة فالطالق مثله ومثله باهللا ثالثا مل يكن ح

قال الزبري بن العوام وعبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما روينا ذلك كله عن ابن وضاح وبه قال من شيوخ 
قرطبة ابن زنباع شيخ هدى وحممد بن بقي بن خملد وحممد بن عبدالسالم اخلشين فقيه عصره وأصبغ بن احلباب 

الطالق : ظ الطالق فقال أن اهللا تعاىل فرق يف كتابه لف: طبة وكان من حجة ابن عباس ومجاعة سواهم من فقهاء قر
يريد أكثر الطالق الذي ميكن بعده اإلمساك ]  ٢٢٩: البقره [ مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 
أو تسريح بإحسان يريد تركها بال ارجتاع حىت تنقضي عدهتا ويف ذلك : باملعروف وهو الرجعة يف العدة ومعىن قوله 

ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا يريد الندم على الفرقة : ال اهللا تعاىل إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منهما ق
والرغبة يف املراجعة وموقع الثالث غري حمسن ألنه ترك املندوحة اليت وسع اهللا تعاىل هبا ونبه عليها فذكر اهللا سبحانه 

  أنه لفظ واحد فتدبره : وتعاىل لفظ الطالق مفرقا فدل على أنه إذا مجع 
  خيرج من غري ما مسألة من الديانة ما يدل على ذلك وقد 

  أن الثلث من ذلك جيزيه : مايل صدقة يف املساكني : قول الرجل : من ذلك 
  هذا كله لفظ صاحب الكتاب حبروفه 

هذا هبتان عظيم بل هؤالء من أكابر ! أفترى اجلاهل الظامل املعتدي جيعل هؤالء كلهم كفارا مباحة دماؤهم سبحانك 
كوهنم مل يرضوا ألنفسهم مبا رضي به املقلدون فردوا ما : العلم والدين وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد  أهل

  تنازع فيه املسلمون إىل اهللا ورسوله 
  وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

رهبم أخذهم بكتاب : داود وأصحابه وذنبهم عند كثري من الناس : أن هذا مذهب أهل الظاهر : الوجه العشرون 
وسنة نبيهم ونبذهم القياس وراء ظهورهم فلم يعبئوا به شيئا وخالفهم أبو حممد بن حزم يف ذلك فأباح مجع الثالث 

  وأوقعها 
فهذه عشرون وجها يف إثبات النزاع يف هذه املسألة حبسب بضاعتنا املزجاة من الكتب وإال فالذي مل نقف عليه من 

  ذلك كثري 
  ث ذلك عن علي وابن مسعود والزبري وعبدالرمحن وقد حكى ابن وضاح وابن مغي

: بن عوف وابن عباس ولعله إحدى الروايتني عنهم وإال فقد صح بال شك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس 
األلزام بالثالث ملن أوقعها مجلة وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة ومل نقل على نقف صحيح عن غريهم من 

عد ما حكى عنهم يف الوجوه املبينة للنزاع وإمنا نعد ما وقفنا عليه يف مواضعه ونعزوه الصحابة بذلك فلذلك مل ن
  إليها وباهللا التوفيق 

فقد ذكرمت أعذار األئمة امللزمني بالثالث عن تلك األحاديث املخالفة لقوهلم فما عذركم أنتم عن أمري : فإن قيل 
ذي أمرنا باتباع سنته واالقتداء به أفتظنون به أنه كان يرى رسول املؤمنني وثاين اخللفاء الراشدين احملدث امللهم ال



اللهصلى اهللا عليه وسلموخليفته من بعده والصحابة يف عهده جيعلون الثالث واحدة مع أنه أيسر على األمة وأسهل 
وسعه اهللا تعاىل وأبعد من احلرج مث يعمد إىل خمالفة ذلك برأيه ويلزم األمة بالثالث من قبل نفسه فيضيق عليهم ما 

مث هب ! ويعسر ما سهله ويسد ما فتحه وحيرج ما فسحه مث يتابعه على ذلك أكابر الصحابة ويوافقونه وال خيالفونه 
أهنم خافوا منه يف حياته وكال فإنه كان أتقى هللا سبحانه وتعاىل من ذلك وكان إذا بينت له املرأة ما خفي عليه من 

قى هللا تعاىل وأعلم به أن يأخذهم لومة الئم يف احلق وأن ميسكوا عنه خوفا من عمر احلق رجع إليه وكان الصحابة أت
رضي اهللا عنه فقد دار األمر بني القدح يف عمر رضي اهللا عنه والصحابة معه وبني ردع تلك األحاديث إما لضعفها 

ذا أوىل لتوفية حق الصحابة وإما لنسخها وخفى علينا الناسخ وإما بتأويلها ومحلها على حممل يصح وال ريب أن ه
  الذين هم أعلم باهللا تعاىل ورسوهلصلى اهللا عليه وسلممن مجيع من بعدهم 

  : لعمر اهللا إن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل العلم وإنه ليحتاج إىل جواب شاف كاف فنقول : قيل 
ة اعتذرت عن عمر رضي اهللا طائفة اعتذرت عن هذه األحاديث ألجل عمر ومن وافقه وطائف: الناس هنا طائفتان 

  عنه ومل ترد األحاديث 
نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ال حبسب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئمة : األحكام نوعان : فقالوا 

  كوجوب الواجبات وحترمي احملرمات واحلدود 

  ال اجتهاد خيالف ما وضع عليه املقدرة بالشرع على اجلرائم وحنو ذلك فهذا ال يتطرق إليه تغيري و
ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاهتا فإن : والنوع الثاين 

  الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة فشرع التعزير بالقتل ملدمن اخلمر يف املرة الرابعة 
ف عن حضور اجلماعة لوال ما منعه من تعدي العقوبة إىل غري من وعزم على التعزير بتحريق البيوت على املتخل

  يستحقها من النساء والذرية 
  وعزز حبرمان النصيب املستحق من السلب 

  وأخرب عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله 

  وعزر بالعقوبات املالية يف عدة مواضع 
  وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه 

  الغرم على سارق ماال قطع فيه وكامت الضالة  وعزر بتضعيف
  وعزر باهلجر ومنع قربان النساء 

  ومل يعرف أنه عزر بدرة وال حبس وال سوط وإمنا حبس يف هتمة 
  ليتبني حال املتهم وكذلك أصحابه تنوعوا يف التعزيرات بعده 

  فكان عمر رضي اهللا عنه حيلق الرأس وينفي ويضرب وحيرق حوانيت اخلمارين 

  والقرية اليت تباع فيها اخلمر وحرق قصر سعد بالكوفة ملا احتجب فيه عن الرعية 
وكان له رضي اهللا تعاىل عنه يف التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره 

 عليه وسلم أو لألمة وحدوث أسباب اقتضت تعزيره هلم مبا يردعهم مل يكن مثلها على عهد رسول اللهصلى اهللا
  كانت ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا فيها 



أهنم ملا زادوا يف شرب اخلمر وتتايعوا فيه وكان قليال على عهد رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم جعله : فمن ذلك 
  عمر رضي اهللا عنه مثانني ونفى فيه 

  ومن ذلك اختاذه درة يضرب هبا من يستحق الضرب 
  ارا للسجن اختاذه د: ومن ذلك 
  ضربه للنوائح حىت بدا شعرها : ومن ذلك 

  وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثري من الناس األحكام الثابتة الالزمة اليت ال 
  تتغري بالتعزيرات التابعة للمصاحل وجودا وعدما 

ن عنه إال بعقوبة فرأى أنه رضي اهللا عنه ملا رأى الناس قد أكثروا من الطالق الثالث ورأى أهنم ال ينتهو: ومن ذلك 
  إلزامهم هبا عقوبة هلم ليكفوا عنها 

وذلك إما من التعزير العارض يفعل عند احلاجة كما كان يضرب يف اخلمر مثانني وحيلق فيها الرأس وينفي عن 
  الوطن وكما منع النبيصلى اهللا عليه وسلمالثالثة الذين خلفوا عنه عن اإلجتماع بنسائهم فهذا له وجه 

نا أن جعل الثالث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال كما ذهب إىل ذلك يف متعة احلج إما مطلقا وإما وإما ظ
  متعة الفسخ فهذا وجه آخر 

وإما لقيام مانع قام يف زمنه منع من جعل الثالث واحدة كما قام عنده مانع من بيع أمهات األوالد ومانع من أخذ 
  ذا وجه ثالث اجلزية من نصارى بين تغلب وغري ذلك فه

فإن احلكم ينتفي النتفاء شروطه أو لوجود مانعه واإللزام بالفرقة فسخا أو طالقا ملن مل يقم بالواجب مما يسوغ فيه 
االجتهاد لكن تارة يكون حقا للمرأة كما يف العنة واإليالء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك 

انعة له من استيفاء املعقود عليه أو كماله وتارة يكون حقا هللا تعاىل كما يف وتارة يكون حقا للزوج كالعيوب امل
تفريق احلكمني بني الزوجني وعند من جيعلهما وكيلني وهو الصواب وكما يف وقوع الطالق باملوىل إذا مل يفىء يف 

: محد رمحه اهللا مدة التربص عند كثري من السلف واخللف وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أ
  أهنما إذا تطاوعا على اإلتيان يف الدبر فرق بينهما 

أن األب الصاحل إذا أمر ابنه بالطالق ملا يراه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه كما قاله أمحد : وقريب من ذلك 
  رمحه اهللا وغريه 

  ا أمره بطالق زوجته واحتجوا بأن النبيصلى اهللا عليه وسلمأمر عبداهللا بن عمر أن يطيع أباه مل

أن : هو من موارد االجتهاد وأصل هذا : فاإللزام إما من الشارع وإما من اإلمام بالفرقة إذا مل يقم الزوج بالواجب 
اهللا سبحانه وتعاىل ملا كان يبغض الطالق ملا فيه من كسر الزوجة وموافقة رضى عدوعه إبليس حيث يفرح بذلك 

الده ويدنيه منه ومفارقة طاعته بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب وتعريض ويلتزم من يكون على يديه من أو
كل من الزوجني للفجور واملعصية وغري ذلك من مفاسد الطالق وكان مع ذلك قد حيتاج إليه الزوج أو الزوجة 

شرعه شرعه على وجه حتصل به املصلحة وتندفع به املفسدة وحرمه على غري ذلك الوجه ف: وتكون املصلحة فيه 
  على أحسن الوجوه وأقرهبا ملصلحة الزوج والزوجة 

فشرع له أن يطلقها طاهرا من غري مجاع طلقة واحدة مث يدعها حىت تنقضي عدهتا فإن زال الشر بينهما وحصلت 
املوافقة كان له سبيل إىل مل الشعث وإعادة الفراش كما كان وإال تركها حىت انقضت عدهتا فإن تبعتها نفسه كان له 



  بيل إىل خطبتها وجتديد العقد عليها برضاها وإن مل تتبعها نفسه تركها فنكحت من شاءت س
  وجعل العدة ثالثة قروء ليطول زمن املهلة واالختيار 

  فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه 
احدة فإذا ومل يأذن يف إبانتها بعد الدخول إال بالتراضي بالفسخ واالفتداء فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقة و

طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له ومل حيل له أن ينكحها حىت تنكح زوجا غريه ويدخل هبا مث يفارقها مبوت أو 
  طالق 

  فإذا علم أن حبيبه يصري إىل غريه فيحظى به دونه أمسك عن الطالق 
وجته وحرمها عليه حىت تنكح زوجا فلما رأى أمري املؤمنني أن اهللا سبحانه عاقب املطلق ثالثا بأن حال بينه وبني ز

غريه علم أن ذلك لكراهته الطالق احملرم وبغضه له فوافقه أمري املؤمنني يف عقوبته ملن طلق ثالثا مجيعا بأن ألزمه هبا 
  وأمضاها عليه 

ه فكان أسهل من ذلك أن مينع الناس من إيقاع الثالث وحيرمه عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعل: فإن قيل 
  لئال يقع احملذور الذي يترتب عليه 

  نعم لعمر اهللا قد كان ميكنه ذلك ولذلك ندم عليه يف آخر أيامه وود أنه كان فعله : قيل 
حدثنا خالد بن يزيد بن : حدثنا صاحل بن مالك : أخربنا أبو يعلى : قال احلافظ أبو بكر االمساعيلي يف مسند عمر 

أن ال أكون : ما ندمت على شيء نداميت على ثالث : ن اخلطاب رضي اهللا عنه قال عمر ب: أيب مالك عن أبيه قال 
  حرمت الطالق وعلى أن ال أكون أنكحت املوايل وعلى أن ال أكون قتلت النوائح 

ومن املعلوم أنه رضي اهللا عنه مل يكن مراده حترمي الطالق الرجعي الذي أباحه اهللا تعاىل وعلم بالضرورة من دين 
لى اهللا عليه وسلمجوازه وال الطالق احملرم الذي أمجع املسلمون على حترميه كالطالق يف احليض ويف رسول اللهص

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن : الطهر اجملامع فيه وال الطالق قبل الدخول الذي قال اهللا تعاىل فيه 
رضي اهللا عنه أراده فتعني قطعا أنه أراد حترمي إيقاع  هذا كله من أبني احملال أن يكون عمر   أو تفرضوا هلن فريضة

إن الناس قد استعجلوا يف شيء كانت هلم فيه : الثالث فعلم أنه إمنا كان أوقعها العتقاده جواز ذلك ولذلك قال 
تعاىل أناة فلو أمضيناه عليهم وهذا كالصريح يف أنه غري حرام عنده وإمنا أمضاه ألن املطلق كانت له فسحة من اهللا 

يف التفريق فرغب عما فسحه اهللا تعاىل له إىل الشدة والتغليظ فأمضاه عمر رضي اهللا عنه عليه فلما تبني له بأخرة ما 
: فيه من الشر والفساد ندم على أن ال يكون حرم عليهم إيقاع الثالث ومنعهم منه وهذا هو مذهب األكثرين 

  مالك وأمحد وأيب حنيفة رمحهم اهللا 
ضي اهللا عنه أن املفسدة تندفع بإلزامهم به فلما تبني له أن املفسدة مل تندفع بذلك وما زاد األمر إال فرأى عمر ر

شدة أخرب أن األوىل كان عدوله إىل حترمي الثالث الذي يدفع املفسدة من أصلها واندفاع هذه املفسدة مبا كان عليه 
خالفة عمر رضي اهللا عنهما أوىل من ذلك كله وال  األمر يف زمن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلموأيب بكر وأول

يندفع الشر والفساد بغريه ألبتة وال يصلح الناس سواه وهلذا ملا رغب عنه كثري من الناس احتاجوا إىل أحد أمرين ال 
ار إما الدخول فيما لعن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفاعله وتابع عليه اللعنة وإما التزام اآلص: بد هلم منهما 

  واألغالل ورؤية حبيبته حسرة 



والذي شرعه اهللا تعاىل ورسوهلصلى اهللا عليه وسلم ودلت عليه السنة الصحيحة الصرحية خيلص من هذا وهذا 
أبواب الفرج واليسر : ولكن تأىب حكمة اهللا تعاىل أن يفتح للظاملني املتعدين حلدوده الراغبني عن تقواه وطاعته 

وتعاىل إمنا جعل ذلك ملن اتقاه والتزم طاعته وطاعة رسوله كما قال تعاىل يف السورة اليت  والسهولة فإن اهللا سبحانه
ومن يتق اهللا جيعل : وقال فيها   ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا: بني فيها الطالق وأحكامه وحدوده وما شرعه لعباده 

فمن طلق على غري تقوى اهللا كان   له أجراومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم : وقال فيها   له من أمره يسرا
  حقيقا أن ال جيعل اهللا له خمرجا وأن ال جيعل له من أمره يسرا 

إنك مل تتق اهللا فيجعل لك : وقد أشار إىل هذا بعينه الصحابة حيث قال ابن عباس وابن مسعود ملن طلق ثالثا مجيعا 
  خمرجا 

عصيت ربك وبانت : عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال  سئل ابن: وقال شعبة عن ابن أيب جنيح عن جماهد 
    منك امرأتك إنك مل تتق اهللا فيجعل لك خمرجا ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا

إن : إن عمي طلق امرأته ثالثا فقال : أن رجال أتاه فقال : عن مالك بن احلارث عن ابن عباس : وقال األعمش 
من خيادع : أفال حيللها له رجل فقال : دمه اهللا تعاىل وأطاع الشيطان فقال عمك عصى اهللا فلم جيعل له خمرجا فأن

  اهللا خيدعه 
واهللا تعاىل قد جرت سنته يف خلقه بأن حيرم الطيبات شرعا وقدرا على من ظلم وتعدى حدوده وعصى أمره وأن 

ه كما أنه سبحانه ييسر لليسرى ييسر للعسرى من خبل مبا أمره به فلم يفعله واستغىن عن طاعته باتباع شهواته وهوا
  من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فهذا هناية أقدام الناس يف باب الطالق 

فإذا خفي على أكثر الناس حكم الطالق ومل يفرقوا بني احلالل واحلرام منه جهال وأوقعوا الطالق : يبقى أن يقال 
  احملرم يظنونه جائزا هل يستحقون العقوبة باإللزام به 

كيف يطلقون وماذا أبيح هلم : مل يتعلموا دينهم الذي أمرهم اهللا تعاىل به وأعرضوا عنه ومل يسألوا أهل العلم  لكوهنم
ال يستحقون العقوبة ألن اهللا سبحانه ال يعاقب شرعا وال قدرا إال بعد : من الطالق وماذا حيرم عليهم منه أم يقال 

وأمجع الناس على أن احلدود ال جتب إال   نا معذبني حىت نبعث رسوالوما ك: قيام احلجة وخمالفة أمره كما قال تعاىل 
  على عامل بالتحرمي متعمد الرتكاب أسباهبا والتعزيرات ملحقة باحلدود 

فهذا موضع نظر واجتهاد وقد قال النبيصلى اهللا عليه وسلم التائب من الذنب كمن ال ذنب له فمن طلق على غري 
اهال مث علم به فندم وتاب فهو حقيق بأن ال يعاقب وأن يفىت باملخرج الذي جعله اهللا ما شرعه اهللا تعاىل وأباحه ج

  تعاىل ملن اتقاه وجيعل له من أمره يسرا 
باب العلم واالعتدال : أحدها : أن الناس ال بد هلم يف باب الطالق من أحد ثالثة أبواب يدخلون منها : واملقصود 

  هللا عليه وسلم وشرعه لألمة رمحة هبم وإحسانا إليهم الذي بعث اهللا تعاىل به رسوهلصلى ا
  باب اآلصار واألغالل الذي فيه من العسر والشدة واملشقة ما فيه : والثاين 

باب املكر واالحتيال الذي فيه من اخلداع والتحيل والتالعب حبدود اهللا تعاىل واختاذ آياته هزوا ما فيه : والثالث 
  جزء مقسوم  ولكل باب من املطلقني وغريهم

  احليل واملكر واخلداع : فصل ومن مكايده اليت كاد هبا اإلسالم وأهله 
الذي يتضمن حتليل ما حرم اهللا وإسقاط ما فرضه ومضادته يف أمره وهنيه وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف 

  على ذمه 



  ذي اعتربه السلف وعملوا به رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة واالعتبار وهو ال: فإن الرأي رأيان 
  ورأي خيالف النصوص وتشهد له باإلبطال واإلهدار فهو الذي ذموه وأنكروه 

نوع يتوصل به إىل فعل ما أمر اهللا تعاىل به وترك ما هنى عنه والتخلص من احلرام وختليص : وكذلك احليل نوعان 
  ي فهذا النوع حممود يثاب فاعله ومعلمه احلق من الظامل املانع له وختليص املظلوم من يد الظامل الباغ

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وحتليل احملرمات وقلب املظلوم ظاملا والظامل مظلوما واحلق باطال والباطل حقا فهذا 
  النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار األرض 

  طال حق مسلم ال جيوز شيء من احليل يف إب: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا 
  من حلف على ميني مث احتال إلبطاهلا فهل جتوز : قلت أليب عبداهللا : وقال امليموين 

أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا وإذا وجدنا هلم قوال يف : حنن ال نرى احليلة إال مبا جيوز قلت : تلك احليلة قال 
  نعم : ن حيلة قال أو ليس هذا منا حن: بلى هكذا هو قلت : شيء اتبعناه قال 

ليس مبحتال : فبني اإلمام أمحد أن من اتبع ما شرعه اهللا له وجاء عن السف يف معاين األمساء اليت علقت هبا األحكام 
  احليل املذمومة وإن مسيت حيلة فليس الكالم فيها 

ع وبني الطريق الفرق بني سلوك الطريق املشروعة اليت شرعت حلصول مقصود الشار: وغرض اإلمام أمحد هبذا 
  اليت تسلك إلبطال مقصوده 

  فهذا هو سر الفرق بني النوعني وكالمنا اآلن يف النوع الثاين 
ومن الناس من : قوله سبحانه وتعاىل : الوجه األول : فالدليل على حترمي هذا النوع وإبطاله من وجوه : قال شيخنا 

  يقول آمنا باهللا 

إن : وقال تعاىل    ن اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرونوباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني خيادعو
فأخرب سبحانه    وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا: وقال يف أهل العهد   املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم

في املخدوع شر من وتعاىل أن هؤالء املخادعني خمدوعون وهم ال يشعرون أن اهللا تعاىل خادع من خدعه وأنه يك
بإظهار اخلري مع إبطان خالفه ليحصل مقصود املخادع وهذا موافق : هي االحتيال واملراوغة : خدعه واملخادعة 

طريق خيدع إذا كان خمالفا للقصد ال يشعر به وال يفطن له ويقال للسراب : الشتقاق اللفظ يف اللغة فإهنم يقولون 
احلرب خدعة وسوق : أخدع من ضب ومنه : أي مراوغ كما قالوا اخليدع ألنه يغر من يراه وضب خدع : 

  اإلخفاء والستر ومنه مسيت اخلزانة خمدعا : خادعة أي متلونة وأصله 
: فلما كان القائل آمنت مظهرا هلذه الكلمة غري مريد حقيقتها املرعية املطلوبة شرعا بل مريد حلكمها ومثرهتا فقط 

اشتريت و طلقت و نكحت و خالعت و آجرت و ساقيت و أوصيت غري مريد خمادعا كان املتكلم بلفظ بعت و 
خمادعا ذاك : حلقائقها الشرعية املطلوبة منها شرعا بل مريد ألمور أخرى غري ما شرعت له أو ضد ما شرعت له 

  خمادع يف أصل اإلميان وهذا خمادع يف أعماله وشرائعه 
  تعاىل وحدوده كما أن األول نفاق يف أصل الدين وهذا ضرب من النفاق يف آيات اهللا : قال شيخنا 
إن عمي طلق امرأته : ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه جاءه رجل فقال : يؤيد ذلك 

  من خيادع اهللا خيدعه : ثالثا أحيلها له رجل فقال 
تعاىل ال خيدع هذا مما حرم اهللا تعاىل ورسوله  إن اهللا: وعن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة يعين بيع احلريرة فقال 

  رواه أبو جعفر حممد بن سليمان املعروف مبطني يف كتاب البيوع له 



إن اهللا ال خيدع هذا مما حرم اهللا تعاىل ورسوله رواه : وعن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعين بيع احلريرة فقال 
  احلافظ أبو حممد النخشيب 

هر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا هللا وهم املرجوع إليهم يف هذا الشأن واملعول عليهم فسمى الصحابة من أظ
ال حيلها إال نكاح رغبة ال : يف فهم القرآن وقد تقدم عن عثمان وعبداهللا بن عمر وغريمها أهنما قاال يف املطلقة ثالثا 

  نكاح دلسة 
  املخادعة : املدالسة : قال أهل اللغة 
  خيادعون اهللا كما خيادعون الصبيان فلو أتوا األمر عيانا كان أهون علي : السختياين يف احملتالني  وقال أيوب

  هو كتاب املخادعة : وقال شريك بن عبداهللا القاضي يف كتاب احليل 
وكذلك املعاهدون إذا أظهروا للرسولصلى اهللا عليه وسلمأهنم يريدون سلمه وهم يقصدون بذلك املكربه من حيث 

 يشعر فيظهرون له أمانا ويبطنون له خالفه كما أن احمللل واملرايب يظهران النكاح والبيع املقصودين ومقصود هذا ال
ما تواطآ عليه قبل إظهار العقد من بيع األلف احلالة باأللف واملائتني : الطالق بعد استفراش املرأة ومقصود اآلخر : 

  خديعة : و عرفا إىل أجل فمخالفة ما يدل عليه العقد شرعا أ
  أن خمادعة اهللا تعاىل حرام واحليل خمادعة هللا : وتلخيص ذلك : قال 

  أن اهللا تعاىل ذم املنافقني باملخادعة وأخرب أنه خادعهم وخدعه للعبد عقوبة تستلزم فعله للمحرم : بيان األول 
ن التحليل وحنوه من احليل خمادعة هللا تعاىل أ: أن ابن عباس وأنسا وغريمها من الصحابة والتابعني أفتوا : وبيان الثاين 

  وهم أعلم بكتاب اهللا تعاىل 
  أن املخادعة إظهار شيء من اخلري وإبطان خالفه كما تقدم : الثاين 

أن املنافق ملا أظهر اإلسالم ومراده غريه مسي خمادعا هللا تعاىل وكذلك املرايب فإن النفاق والرىب من باب : الثالث 
ذا الذي أظهر قوال غري معتقد وال مريد ملا يفهم منه وهذا الذي أظهر فعال غري معتقد وال مريد ملا واحد فإذا كان ه

إما إظهار فعل لغري مقصوده الذي شرع له أو إظهار قول : خمادعا فاحملتال ال خيرج عن أحد القسمني : شرع له 
يا به خمادعني وجب أن يشركهما يف اسم لغري مقصوده الذي شرع له وإذا كان مشاركا هلما يف املعىن الذي مس

  اخلداع وعلم أن اخلداع اسم لعموم احليل ال خلصوص هذا النفاق 

أن اهللا تعاىل ذم املستهزئني بآياته واملتكلم باألقوال اليت جعل الشارع هلا حقائق ومقاصد مثل كلمة : الوجه الثاين 
العهود واملواثيق اليت بني املتعاقدين وهو ال يريد هبا حقائقها  اإلميان وكلمة اهللا تعاىل اليت يستحل هبا الفروج ومثل

املقومة هلا وال مقاصدها اليت جعلت هذه األلفاظ حمصلة هلا بل يريد أن يراجع املرأة ليضرها ويسىء عشرهتا وال 
جائزا ومقصوده به حاجة له يف نكاحها أو ينكحها ليحلها ملطلقها ال ليتخذها زوجا أو خيلعها ليلبسها أو يبيع بيعا 

  : ما حرمه اهللا تعاىل ورسوله فهو ممن اختذ آيات اهللا تعاىل هزوا يوضحه 
قال رسول اهللا صلى : ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال : الوجه الثالث 

اته طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك فجعل اهللا تعاىل عليه وآله وسلم ما بال أقوام يلعبون حبدود اهللا ويستهزئون بآي
املتكلم هبذه العقود غري مريد حلقائقها وما شرعت له مستهزئا بآيات اهللا تعاىل متالعبا حبدوده ورواه ابن بطة بإسناد 

  جيد ولفظه خلعتك راجعتك خلعتك راجعتك 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا تعاىل ما رواه النسائي عن حممود بن لبيد أن رجال طلق امرأته ثالثا : الوجه الرابع 



أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم احلديث وقد تقدم فجعله العبا بكتاب اهللا مع قصده : عليه وآله وسلم فقال 
الطالق لكنه خالف وجه الطالق وأراد غري ما أراد اهللا تعاىل به فإن اهللا سبحانه وتعاىل أراد أن يطلق طالقا ميلك فيه 

  إذا شاء فطلق هو طالقا ال ميلك فيه ردها رد املرأة 
ملا كان مرة بعد مرة فإذا : وأيضا فإن املرتني واملرات يف لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر األمم 

مجع املرتني واملرات يف مرة واحدة فقد تعدى حدود اهللا تعاىل ومادل عليه كتابه فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب 
  ه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع علي

  أن اهللا سبحانه أخرب عن أهل اجلنة الذين بالهم مما بالهم به يف سورة : الوجه اخلامس 

وهم قوم كان للمساكني حق يف أمواهلم إذا جذوا هنارا بأن يلتقط املساكني ما يتساقط من الثمر فأرادوا أن جيدوا 
ني وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت ليال ليسقط ذلك احلق ولئال يأتيهم مسك

كالصرمي وذلك ملا حتيلوا على إسقاط نصيب املساكني بأن يصرموها مصبحني قبل جمىء املساكني فكان يف ذلك 
  عربة لكل حمتال على إسقاط حق من حقوق اهللا تعاىل أو حقوق عباده 

هل السبت من اليهود مبسخهم قردة ملا احتالوا على إباحة ما حرمه اهللا أن اهللا تعاىل أخرب عن أ: الوجه السادس 
: تعاىل عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم اجلمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم األحد قال بعض األئمة 

إذ الفقيه من خيشى ففي هذا زجر عظيم ملن يتعاطى احليل على املناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غري فقيه 
اهللا تعاىل حبفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها ليس املتحيل على إباحة حمارمه وإسقاط فرائضه ومعلوم أهنم 

مل يستحلوا ذلك تكذيبا ملوسى عليه السالم وكفرا بالتوراة وإمنا هو استحالل تأويل واحتيال ظاهره ظاهر اإلتقاء 
اهللا أعلم مسخوا قردة ألن صورة القرد فيها شبه من صورة اإلنسان ويف بعض ما وباطنه باطن االعتداء وهلذا و

يذكر من أوصافه شبه منه وهو خمالف له يف احلد واحلقيقة فلما مسخ أولئك املعتدون دين اهللا تعاىل حبيث مل 
بعض ظواهرهم دون يتمسكوا إال مبا يشبه الدين يف بعض ظاهر دون حقيقته مسخهم اهللا تعاىل قردة يشبهوهنم يف 

  : احلقيقة جزاء وفاقا يوضحه 
  أن بين إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كما قصه اهللا : الوجه السابع 

تعاىل يف كتابه وذلك أعظم من أكل الصيد احلرام يف يوم بعينه ولذلك كان الربا والظلم حراما يف شريعتنا والصيد 
مث إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل مل يعاقبوا باملسخ كما عوقب به مستحلوا احلرام يوم السبت غري حمرم فيها 

باحليلة وإن كانوا عوقبوا جبنس آخر كعقوبات أمثاهلم من العصاة فيشبه واهللا أعلم أن هؤالء ملا كانوا أعظم جرما 
م كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غريهم إذ هم مبنزلة املنافقني وال يعترفون بالذنب بل قد فسدت عقيدهتم وأعماهل

فإن من أكل الربا والصيد احلرام عاملا بأنه حرام فقد اقترن مبعصيته اعترافه بالتحرمي وهو إميان باهللا تعاىل وآياته 
ويترتب على ذلك من خشية اهللا تعاىل ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إىل خري ورمحة ومن أكله 

احلرام وقد اقترن به اعتقاده الفاسد يف حل احلرام وذلك قد مستحال له ب نوع احتيال تأول فيه فهو مصر على
  يفضي به إىل شر طويل 

وقد جاء ذكر املسخ يف عدة أحاديث قد تقدم بعضها يف هذا الكتاب كقوله يف حديث أيب مالك األشعري الذي 
  وم القيامة رواه البخاري يف صحيحه وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل ي

  وقوله يف حديث أنس ليبينت رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخني قردة وخنازير 



  ويف حديث أيب أمامة أيضا يبيت قوم من هكذه األمة على طعم وشرب وهلو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير 
  ويف حديث عمران بن حصني يكون يف أميت قذف ومسخ وخسف 

فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء : يف حديث سهل بن سعد وكذلك يف حديث علي بن أيب طالب وقوله وكذلك 
  وخسفا ومسخا 

  ويف حديثه اآلخر ميسخ طائفة من أميت قردة وطائفة خنازير 
  ويف حديث أنس رضي اهللا عنه ليكونن يف هذه األمة خسف وقذف ومسخ 

  من هذه األمة يف آخر الزمان قردة ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ميسخ قوم 
  يا رسول اهللا أليس يشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممدا : وخنازير قالوا 
اختذوا املعازف والدفوف والقينات فباتوا : فما باهلم قال : بلى ويصومون ويصلون وحيجون قالوا : رسول اهللا قال 

   على شرهبم وهلوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير
ويف حديث جبري بن نفري ليبتلني آخر هذه األمة بالرجف فإن تابوا تاب اهللا عليهم وإن عادوا عاد اهللا تعاىل عليهم 

  بالرجف والقذف واملسخ والصواعق 
ليأتني على الناس زمان جيتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن خيرج إليهم فيطلبون إليه : وقال سامل بن أيب اجلعد 

ج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا وليمرن الرجل على الرجل يف حانوته يبيع فريجع إليه وقد مسخ احلاجة فيخر
  قردا أو خنزيرا 
ال تقوم الساعة حىت ميشي الرجالن إىل األمر يعمالنه فيمسخ أحدمها قردا أو خنزيرا فال مينع : وقال أبو هريرة 

ك حىت يقضي شهوته وحىت ميشي الرجالن إىل األمر يعمالنه الذي جنا منهما ما رأى بصاحبه أن ميضي إىل شأنه ذل
  فيخسف بأحدمها فال مينع الذي جنا منهما ما رأى بصاحبه أن ميضي لشأنه ذلك حىت يقضي شهوته منه 

  يوشك أن يقعد اثنان على ثقال رحى يطحنان فيمسخ أحدمها واآلخر ينظر : وقال عبدالرمحن بن غنم 
ين أن رحيا تكون يف آخر الزمان وظلم فيفزع الناس إىل علمائهم فيجدوهنم قد مسخهم بلغ: وقال مالك بن دينار 

  اهللا وقد ساق هذه األحاديث واآلثار وغريها بأسانيدها ابن أيب الدنيا يف كتاب ذمع املالهي 
ني على اهللا علماء السوء الكاذب: فاملسخ على صورة القردة واخلنازير واقع يف هذه األمة والبد وهو يف طائفتني 

ورسوله الذين قلبوا دين اهللا تعاىل وشرعه فقلب اهللا تعاىل صورهم كما قلبوا دينه واجملاهرين املتهتكني بالفسق 
  واحملارم ومن مل ميسخ منهم يف الدنيا مسخ يف قربه أو يوم القيامة 

ر والكالب من أجل حيلتهم على وقد جاء يف حديث اهللا أعلم حباله حيشر أكلة الربا يوم القيامة يف صورة اخلنازي
  الربا كما مسخ أصحاب داود الحتياهلم على أخذ احليتان يوم السبت 

  وبكل حال فاملسخ ألجل االستحالل باالحتيال قد جاء يف أحاديث كثرية 
ول وإمنا ذلك إذا استحلوا هذه احملرمات بالتأويالت الفاسدة فإهنم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرس: قال شيخنا 

حرمها كانوا كفارا ومل يكونوا من أمته ولو كانوا معترفني بأهنا حرام ألوشك أن ال يعاقبوا باملسخ كسائر الذين 
يستحلون فإن املستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا : يفعلون هذه املعاصي مع اعترافهم معصية وملا قيل فيهم 
هنا بغري امسها كما جاء يف احلديث فيشربون األنبذة احملرمة حله فيشبه أن يكون استحالهلم للخمر يعين أهنم يسمو

وال يسموهنا مخرا واستحالهلم املعازف باعتقادهم أن آالت اللهو جمرد مسع صوت فيه لذة وهذا ال حيرم كأصوات 



الطيور واستحالل احلرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حالل يف بعض الصور كحال احلرب وحال احلكة فيقيسون 
ال فرق بني حال وحال وهذه التأويالت وحنوها واقعة يف الطوائف الثالثة الذين قال : عليه سائر األحوال ويقولون 

  : فيهم عبداهللا بن املبارك رمحه اهللا 
ك وأحبار سوء ورهباهنا ومعلوم أهنا ال تغين عن أصحاهبا من اهللا شيئا بعد أن بلغ ... وهل أفسد الدين إال امللو 

  بني حترمي هذه الرسول و

األشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة واحلديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبدالرمحن بن غنم 
قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمليشربن ناس من أميت اخلمر : عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال 

والقينات خيسف اهللا تعاىل هبم األرض وجيعل منهم القردة يسموهنا بغري امسها يعزف على رؤوسهم باملعازف 
  واخلنازير 

  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى احلديث : أن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال : الوجه الثامن 
لفا بألف وهو أصل يف إبطال احليل وبه احتج البخاري على ذلك فإن من أراد أن يعامل رجال معاملة يعطيه فيها أ

ومخسمائة إىل أجل فأقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائه إمنا نوى بإقراض التسعمائه حتصيل الربح الزائد 
الربا واهللا يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن : وإمنا نوى بالستمائه اليت أظهر أهنا مثن الثوب 

س له من عمله إال ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء األلف حالة وأخذ األلف اطلع على حقيقة احلال يعلمه فلي
  واخلمسمائة مؤجلة وجعل صورة القرض وصورة البيع حملال هلذا احملرم 

البيعان باخليار حىت : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيصلى اهللا عليه وسلمقال : الوجه التاسع 
  قة خيار وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه أمحد وأهل السنن وحسنه الترمذي يتفرقا إال أن يكون صف

  فيه إبطال احليل : وقد استدل به اإلمام أمحد وقال 
أن الشارع أثبت اخليار إىل حني التفرق الذي يفعله املتعاقدان بداعية طباعهما فحرمصلى اهللا عليه : ووجه ذلك 

اآلخر من االستقالة وهي طلب الفسخ سواء كان العقد جائزا أو الزما ألنه قصد  وسلمأن يقصد املفارق منع
بالتفرق غري ما جعل التفرق يف العرف له فإنه قصد به إبطال حق أخيه من اخليار ومل يوضع التفرق لذلك وإمنا جعل 

  التفرق لذهاب كل منهما يف حاجته ومصلحته 

ال : أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال ما روى حممد بن عمرو عن : الوجه العاشر 
حدثنا أمحد بن حممد بن سالم : ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل رواه أبو عبداهللا بن بطة 

اد جيد يصحح مثله حدثنا حممد بن عمرو وهذا إسن: حدثنا يزيد بن هارون : حدثنا احلسن بن الصباح الزعفراين : 
  الترمذي 

وهو نص يف حترمي استحالل حمارم اهللا تعاىل باحليل وإمنا ذكرصلى اهللا عليه وسلمأدىن احليل تنبيها على أن مثل هذا 
أن يعطيه : احملرم العظيم الذي قد توعد اهللا تعاىل عليه مبحاربة من مل ينته عنه فمن أسهل احليل على من أراد فعله 

  درمها باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درمها خبمسمائة  مثال ألفا إال
من أسهل األشياء عليه أن يعطي بعض السفهاء عشرة دراهم مثال ويستعريه لينزو على : وكذلك املطلق ثالثا 

مطلقته فتطيب له خبالف الطريق الشرعي فإنه يصعب معه عودها حالال إذ من املمكن أن ال يطلق بل أن ميوت 
   قبله املطلق أوال



مث إهنصلى اهللا عليه وسلمنهانا عن التشبه باليهود وقد كانوا احتالوا يف االصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم 
اجلمعة تقع فيها احليتان يوم السبت مث يأخذوهنا يوم األحد وهذا عند احملتالني جائز ألن فعل االصطياد مل يوجد يوم 

  املقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو املباشرة السبت وهو عند الفقهاء حرام ألن 
ومن احتياهلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا حرم عليهم الشحوم تأولوا أن املراد نفس إدخاله الفم وأن الشحم هو اجلامد 

 إذا حرم االنتفاع بشيء ما أكلنا الشحم ومل ينظروا يف أن اهللا تعاىل: دون املذاب فجملوه فباعوه وأكلوا مثنه وقالوا 
فال فرق بني االنتفاع بعينه أو ببدله إذ البدل يسد مسده فال فرق بني حال جامده وودكه فلو كان مثنه حالال مل 

  : يكن يف حترميه كثري أمر وهذا هو 

ل اهللا فالنا قات: بلغ عمر رضي اهللا عنه أن فالنا باع مخرا فقال : وهو ما روى ابن عباس قال : الوجه احلادي عشر 
قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها متفق : أمل يعلم أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمقال 

  عليه 
مجلت الشحم وأمجلته : أذابوها حىت تصري ودكا فيزول عنها اسم الشحم يقال : مجلوها معناه : قال اخلطايب 

  الشحم املذاب : واجتملته واجلميل 
إن اهللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام : أنه مسع النبيصلى اهللا عليه وسلميقول : ابر بن عبداهللا وعن ج
ال هو : يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس فقال : فقيل 

قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوه مث : حرام مث قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعند ذلك 
: باعوه فأكلوا مثنه رواه البخاري وأصله متفق عليه قال اإلمام أمحد يف رواية صاحل وأيب احلارث يف أصحاب احليل 

ذا احلديث إنه حرام احتالوا فيه حىت أحلوه مث احتج هب: عمدوا إىل السنن فاحتالوا يف نقضها فالشيء الذي قيل 
يف هذا احلديث بطالن كل حيلة حيتال : لعن اهللا احمللل واحمللل له قال اخلطايب وقد ذكر حديث الشحوم : وحديث 

ال : هبا املتوصل إىل احملرم وأنه ال يتغري حكمه بتغري هيآته وتبديل امسه وقد مثلت حيلة أصحاب الشحوم مبن قيل له 
هذا : مل آكل نفس مال اليتيم أو اشترى شيئا يف ذمته ونقده وقال : كله وقال تقرب مال اليتيم فباعه وأخذ مثنه فأ

  قد ملكته وصار عوضه دينا يف ذميت فإمنا أكلت ما هو ملكي ظاهرا وباطنا 
ولوال أن اهللا سبحانه رحم هذه األمة بأن نبيها نبههم على ما لعنت به اليهود وكان السابقون منها فقهاء أتقياء 

من امليتة والدم وحلم اخلنزير وغريها وإن تبدلت : الشارع فاستقرت الشريعة بتحرمي احملرمات  علموا مقصود
صورها وبتحرمي أمثاهنا لطرق الشيطان ألهل احليل ما طرق هلم يف األمثان وحنوها إذ البابان باب واحد على ما ال 

  خيفى 
  لشيء بغري امسه وعلى تغيري أن باب احليل احملرمة مداره على تسمية ا: الوجه الثاين عشر 

صورته مع بقاء حقيقته فمداره على تغيري اإلسم مع بقاء املسمى وتغيري الصورة مع بقاء احلقيقة فإن احمللل مثال غري 
اسم التحليل إىل اسم النكاح واسم احمللل إىل الزوج وغري مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح واحلقيقة 

  حقيقة التحليل 
لوم قطعا أن لعن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمعلى ذلك إمنا هو ملا فيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من ومع

بعض عقوبته وهذا الفساد مل يزل بتغيري االسم والصورة مع بقاء احلقيقة وال بتقدمي الشرط من صلب العقد إىل ما 
  ورة قبله فإن املفسدة تابعة للحقيقة ال لإلسم وال جملرد الص



وكذلك املفسدة العظيمة اليت اشتمل عليها الربا ال تزول بتغيري امسه من الربا إىل املعاملة وال بتغيري صورته من 
صورة إىل صورة واحلقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قلوهبما عامل السرائر فقد اتفقا على حقيقة 

ه إىل املعاملة وصورته إىل التبايع الذي ال قصد هلما فيه ألبتة وإمنا هو حيلة الربال الصريح قبل العقد مث غريا امس
  ومكر وخمادعة هللا تعاىل ولرسوهلصلى اهللا عليه وسلم 

وأي فرق بني هذا وبني ما فعلته اليهود من استحالل ما حرم اهللا عليهم من الشحوم بتغيري امسه وصورته فإهنم 
  إمنا أكلنا الثمن ال املثمن فلم نأكل شحما : لوا مثنه وقالوا أذابوه حىت صار ودكا وباعوه وأك

وكذلك من استحل اخلمر باسم النبيذ كما يف حديث أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه عن النبيصلى اهللا عليه 
 ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها يعزف على رؤسهم باملعازف واملغنيات خيسف اهللا: وسلمأنه قال 

  هبم األرض وجيعل منهم القردة واخلنازير 
وإمنا أيت هؤالء من حيث استحلوا احملرمات مبا ظنوه من انتفاء االسم ومل يلتفتوا إىل وجود املعىن احملرم وثبوته وهذا 

بعينه هو شبهة اليهود يف استحالل بيع الشحم بعد مجله واستحالل أخذ احليتان يوم األحد مبا أوقعوها به يوم 
ليس هذا صيد يوم السبت وال استباحة لنفس الشحم بل : لسبت يف احلفائر والشباك من فعلهم يوم اجلمعة وقالوا ا

  الذي 

يستحل الشراب املسكر زاعما أنه ليس مخرا مع علمه أن معناه معىن اخلمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله أفسد 
صوص الصحيحة الصرحية وقد جاء هذا احلديث عن تأويال فإن اخلمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه الن

  النبيصلى اهللا عليه وسلممن وجوه أخرى 
  ما رواه النسائي عنهصلى اهللا عليه وسلم يشرب ناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها وإسناده صحيح : منها 

سموهنا بغري امسها ورواه يشرب ناس من أميت اخلمر ي: ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه : ومنها 
  ليستحلن طائفة من أميت اخلمر : اإلمام أمحد ولفظه 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ال تذهب الليايل : ما رواه ابن ماجه أيضا من حديث أيب أمامة قال : ومنها 
  واأليام حىت تشرب طائفة من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها 

استحالال ملا ظنوا أن احملرم جمرد ما وقع عليه اللفظ وأن ذلك اللفظ ال يتناول ما استحلوه فهؤالء إمنا شربوا اخلمر 
: وكذلك شبهتهم يف استحالل احلرير واملعازف فإن احلرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة ويف احلرب وقد قال تعاىل 

رس وحنوه وأبيح احلداء وأبيح بعض أنواع واملعازف قد أبيح بعضها يف الع  قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده
أن ميسخ بعضهم قردة : الغناء وهذه الشبهة أقوى بكثري من شبه أصحاب احليل فإذا كان من عقوبة هؤالء 

وخنازير فما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم وفعلهم أقبح فالقوم الذين خيسف هبم وميسخون إمنا فعل ذلك هبم من 
استحلوا به احملارم بطريق احليلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته يف حترمي هذه جهة التأويل الفاسد الذي 

األشياء ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت مبا تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به 
ما يف الزينة اليت  احملارم وخسف ببعضهم كما خسف بقارون ألن يف اخلمر واحلرير واملعازف من الكرب واخليالء

خرج فيها قارون على قومه فلما مسخوا دين اهللا تعاىل مسخهم اهللا وملا تكربوا عن احلق أذهلم اهللا تعاىل فلما مجعوا 
  بني األمرين مجع اهللا هلم بني هاتني 



  العقوبتني وما هي من الظاملني ببعيد وقد جاء ذكر املسخ واخلسف يف عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها 
  ل وقد أخربصلى اهللا عليه وسلمأن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع كما أخرب عن فص

  استحالهلم اخلمر باسم آخر 
فروى ابن بطة بإسناده عن األوزاعي عن النبيصلى اهللا عليه وسلم يأيت على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعين 

د به باالتفاق وله من املسندات ما يشهد له وهي األحاديث الدالة العينة وهذا وإن كان مرسال فإنه صاحل لالعتضا
  على حترمي العينة 

فإنه من املعلوم أن العينة عند مستحلها إمنا يسميها بيعا ويف هذا احلديث بيان أهنا ربا ال بيع فإن األمة مل يستحل 
  بيع وأعاروه لفظه أحد منها الربا الصريح وإمنا استحل باسم البيع وصورته فصوروه بصورة ال

ومن املعلوم أن الرعبا مل حيرم جملرد صورته ولفظه وإمنا حرم حلقيقته ومعناه ومقصوده وتلك احلقيقة واملعىن 
واملقصود قائمة يف احليل الربوية كقيامها يف صرحيه سواء واملتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما ويعلمه من شاهد 

لربا وإمنا توسال إليه بعقدغري مقصود ومسياهباسم مستعار غري امسه ومعلوم أن حاهلما واهللا يعلم أن قصدمها نفس ا
  هذا ال يدفع التحرمي وال يرفع املفسدة اليت حرم الربا ألجلها بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة 

  ورة العقد وامسه أنه يقدم على مطالبة الغرمي احملتاج بقوة ال يقدم مبثلها املريب صرحيا ألنه واثق بص: منها 
اعتقاده أن ذلك جتارة حاضرة مدارة والنفوس أرغب شيء يف التجارة فهو يف ذلك مبنزلة من أحب امرأة : ومنها 

حبا شديدا ومينعه من وصاهلا كوهنا حمرمة عليه فاحتال اىل أن أبقى بينه وبينها صورة عقد ال حقيقة له يأمن به من 
  بشاعة احلرام وشناعته فصار 

  ا آمنا ومها يعلمان يف الباطن أهنا ليست زوجته وإمنا أظهرا صورة عقد يتوصالن به إىل الغرض يأتيه
ومن املعلوم أن هذا يزيد املفسدة اليت حرم احلكيم اخلبري ألجلها الربا والزىن قوة فإن اهللا سبحانه وتعاىل حرم الربا 

م الذي ال ينفك عنه وتولد ذلك وزيادته إىل غاية جتتاحه ملا فيه من ضرر احملتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين الالز
  وتسلبه متاعه وأثاثه كما هو الواقع يف الواقع 

  فالربا أخو القمار جيعل املقمور سليبا حزينا حمسورا 
 حترميه وحترمي الذريعة املوصلة إليه كما حرم التفرق يف: فمن متام حكمة الشريعة الكاملة املنتظمة ملصاحل العباد 

الصرف قبل القبض وأن يبيعه درمها بدرهم إىل أجل وإن مل يكن هناك زيادة فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته 
أن يبيح التحيل واملكر على حصول هذه املفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل احملتال فيها مال احملتاج أضعافا 

إن ما حرم اهللا تعاىل ورسوهلصلى اهللا عليه مضاعفة ولو سلك مثل هذا بعض األطباء مع املرضى ألهلكهم ف
وسلممن احملرمات إمنا هو محية حلفظ صحة القلب وقوة اإلميان كما أن ما مينع منه الطبيب مما يضر املريض محية له 
فإذا احتال املريض أو الطبيب على تناول ذلك املؤذي بتغيري صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيري امسه مع بقاء 

  ه ازداد املريض بتناوله مرضا إىل مرضه وترامى به إىل اهلالك ومل ينفعه تغري صورته وال تبدل امسه مسما
وأنت إذا تأملت احليل املتضمنة لتحليل ما حرم اهللا سبحانه وتعاىل وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد وجدت األمر 

ن احملرمات الباقية على صورها وأمسائها فيها كذلك ووجدت املفسدة الناشئة منها أعظم من املفسدة الناشئة م
  والوجدان شاهد بذلك 

فاهللا سبحانه إمنا حرم هذه احملرمات وغريها ملا اشتملت عليه من املفاسد املضرة بالدنيا والدين ومل حيرمها ألجل 



زالت تلك املفاسد أمسائها وصورها ومعلوم أن تلك املفاسد تابعة حلقائقها ال تزول بتبدل أمسائها وتغري صورهتا ولو 
  بتغري الصورة واألمساء ملا لعن 

: اهللا سبحانه اليهود على تغيري صورة الشحم وامسه بإذابته حىت استحدث اسم الودك وصورته مث أكلوا مثنه وقالوا 
  مل نأكله وكذلك تغيري صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم األحد 

ا وحقائقها زيادة يف املفسدة اليت حرمت ألجلها مع تضمنه ملخادعة فتغيري صور احملرمات وأمسائها مع بقاء مقاصده
اهللا تعاىل ورسوله ونسبة املكر واخلداع والغش والنفاق إىل شرعه ودينه وأنه حيرم الشيء ملفسدة ويبيحه ألعظم 

  منها 
  كان أهون خيادعون اهللا كأمنا خيادعون الصبيان لو أتوا األمر على وجهه : وهلذا قال أيوب السختياين 

  وقال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل 
نظرت يف العلم فإذا هو احلديث والرأي فوجدت يف احلديث : وقال بشر بن السري وهو من شيوخ اإلمام أمحد 

وجالله وعظمته وذكر اجلنة والنار واحلالل واحلرام ذكر النبيني واملرسلني وذكر املوت وذكر ربوبية الرب تعاىل 
واحلث على صلة األرحام ومجاع اخلري ونظرت يف الرأي فإذا فيه املكر واخلديعة والتشاح واستقصاء احلق واملماراة 

  يف الدين واستعمال احليل والبعث على قطيعة األرحام والتجرؤ على احلرام 
حيتالون لنقض سنن رسول اللهصلى اهللا عليه : وذكر أصحاب احليل فقال مسعت أمحد بن حنبل : وقال أبو داود 

  وسلم 
هو الذي اتفق السلف : والرأي الذي اشتقت منه احليل املتضمنة إلسقاط ما أوجب اهللا تعاىل وإباحة ما حرم اهللا 

  على ذمه وعيبه 
رأيت فإمنا هلك من كان قبلكم إياكم وأرأيت أ: قال ابن مسعود رضي اهللا عنه : فروى حرب عن الشعيب قال 

  بأرأيت أرأيت وال تقيسوا شيئا بشيء فتنزل قدم بعد ثبوهتا 
  ليس من عام إال والذي بعده شر : قال عبداهللا : وعن الشعيب عن مسروق قال 

منه ال أقول أمري خري من أمري وال عام أخصب من عام ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم مث حيدث قوم يقيسون 
  رأيهم فينهدم اإلسالم وينثلم األمور ب

إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن حيفظوها : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  ال نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم : وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حني سئلوا أن يقولوا 

  ال جيوز شيء من احليل : د وقال أمحد يف رواية إمساعيل بن سعي
  احليل ال نراها : ويف رواية صاحل ابنه 

وقال يف رواية األثرم وذكر حديث عبداهللا بن عمر يف حديث البعيان باخليار وال حيل لواحد منهما أن يفارق صاحبه 
  فيه إبطال احليل : خشية أن يستقيله قال 

إنه حرام فاحتالوا فيه : ؤالء احتالوا يف الشيء الذي قيل هلم هذه احليل اليت وضعها ه: وقال يف رواية أيب احلرث 
حىت أحلوه وقد قالصلى اهللا عليه وسلم لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أمثاهنا فإمنا أذابوها 

  حىت أزالوا عنها اسم الشحوم وقد لعن النبيصلى اهللا عليه وسلماحمللل واحمللل له 
وقال تعاىل   وال تنقضوا األميان بعد توكيدها: ينقضون األميان باحليل وقد قال اهللا تعاىل : ة ابنه صاحل وقال يف رواي



    يوفون بالنذر: 
  سبحان اهللا ما أعجب هذا : وقال يف رواية أيب طالب يف التحيل إلسقاط العدة 

امرأة تطلق أو ميوت زوجها إال تعتد من  أبطلوا كتاب اهللا والسنة جعل اهللا على احلرائر العدة من احلمل فليس من
أجل احلمل ففرج يوطأ مث يعتقها على املكان فيتزوجها فيطؤها فإن كانت حامال كيف يصنع يطؤها رجل اليوم 
ويطؤها اآلخر غدا هذا نقض لكتاب اهللا والسنة قال النبيصلى اهللا عليه وسلم ال توطأ حامل حىت تضع وال غري 

  هي حامل أم ال سبحان اهللا ما أمسج هذا : يدري ذات محل حىت حتيض فال 
: أيطؤها من يومه فقال : وقال يف رواية حبيش بن سندي يف الرجل يشتري اجلارية مث يعتقها من يومه ويتزوجها 

  هذا أخبث قول : كيف يطؤها هذا من يومه وقد وطئها ذاك باألمس وغضب وقال 
  مث احتال حبيلة فصار إليه فقد صار إىل دلك بعينه إذا حلف على شىء : وقال يف رواية امليموين 

حنن ال نرى احليلة إال مبا جيوز فقال : هل جيوز قال : وقال يف رواية امليموين فيمن حلف على ميني مث احتال إلبطاهلا 
أوليس : و قلت بلى هكذا ه: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا فإذا وجدنا هلم فيها قوال اتبعناه قال : له امليموين 

إن صعدت أو نزلت : إهنم يقولون يف رجل حلف على امرأته وهي على درجة : نعم قلت : هذا منا حنن حيلة قال 
  هذا احلنث بعينه ليس هذا حيلة هذا هو احلنث : حتمل محال وال تنزل فقال : فأنت طالق قالوا 

لو ارتددت عن : ا فقال هلا بعض أرباب احليل أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأىب عليه: وذكر ألمحد 
  من أفىت هبذا أو علعمه أو رضي به فهو كافر : اإلسالم بنت منه ففعلت فغضب أمحد رمحه اهللا وقال 

  ما أرى الشيطان حيسن مثل هذا حىت جاء هؤالء فتعلمه منهم : وكذلك قال عبداهللا بن املبارك مث قال 
  ب احليل بشيء لو أفىت به اليهود والنصارى كان أفىت أصحا: وقال يزيد بن هارون 

قبيحا أفتوا رجال حلف أن ال يطلق امرأته بوجه من الوجه فبذلت له ماال كثريا يف طالقها فأفتوه بأن يقبل أمها أو 
  يباشرها 

  من خيادع اهللا خيدعه : وذكرت احليلة عند شريك فقال 
  عشرون مسألة كلها كفر يف كتاب احليل ثالمثائة و: وقال النضر بن مشيل 

  كتاب الفجور : ينبغي أن يكتب عليه : وقال حفص بن غياث 
وقال عبداهللا بن املبارك يف قصة بنت أيب روح حيث أمرت باالرتداد يف أيام أيب غسان فارتدت ففرق بينهما 

نده أو يف بيته من أمر هبذا فهو كافر ومن كان هذا الكتاب ع: وأودعت السجن فقال ابن املبارك وهو غضبان 
  ليأمر به فهو كافر وإن هويه ومل يأمر به فهو كافر 

  ويل هلم من خيدعون يعين أصحاب احليل : وقال أيوب السختياين 
ما تنقمون منا إال أنا عمدنا إىل أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حىت صارت : وقال بعض أصحاب احليل 

  حالال 
إين أراكم حتلون أشياء قد حرمها اهللا وحترمون : عنه يعين وقد رأى مبادىء احليل  وقال زاذان قال علي رضي اهللا

ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب احليل مقاصدهم : أشياء قد حللها اهللا قلت 
  وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق اليت فتحوها للتحيل الباطل 



  منع املتحيل على املرياث بقتل مورثه مرياثه ونقله إىل غريه دونه ملا احتال عليه بالباطل  أن الشارع: فمن ذلك 
  ومن ذلك بطالن وصية املوصى له مبال إذا قتل املوصي 

  بطالن تدبري املدبر إذا قتل سيده ليعجل العتق : ومن ذلك 
بن اخلطاب ومالك وإحدى الروايتني عن  حترمي املنكوحة يف عدهتا على الزوج حترميا مؤبدا عند عمر: ومن ذلك 

  أمحد ملا احتال على وطئها بصورة العقد احملرم 
ما لو احتال املريض على منع امرأته من املرياث بطالقها فإهنا ترثه ما دامت يف العدة عند طائفة وعند : ومن ذلك 

  ترث وإن تزوجت : ترثه وإن انقضت عدهتا ما مل تتزوج وعند طائفة : آخرين 
  بطالن إقرار املريض لوارثه مبال ألنه يتخذه حيلة على الوصية له : ومن ذلك 

  ونظائر ذلك كثرية 
  فاحملتال الباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا 

  وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش باملكر مات بالفقر 
  داد حبرماهنم الثمرة كلها وهلذا عاقب اهللا سبحانه وتعاىل من احتال على إسقاط نصيب املساكني وقت اجل

وعاقب من احتال على الصيد احملرم بأن مسخهم قردة وخنازير وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن 
  فال بد أن ميحق مال املرايب ولو بلغ ما بلغ    ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات: ميحق ماله كما قال تعاىل 

عقوبات أصحاب اجلرائم بضد ما قصدوا له بتلك اجلرائم فجعل عقوبة الكاذب  أن اهللا سبحانه جعل: وأصل هذا 
  إهدار كالمه ورده عليه 

  حرمانه سهمه وإحراق متاعه : وجعل عقوبة الغال من الغنيمة ملا قصد تكثري ماله بالغلول 

  حترمي أكل ما صاده وتغرميه نظريه : وجعل عقوبة من اصطاد يف احلرم أو اإلحرام 
  أن ألزمه من الذل والصغار حبسب ما تكرب عنه من احلق : قوبة من تكرب عن قبول احلق واالنقياد له وجعل ع

  أن صريه عبدا ألهل عبوديته وطاعته : وجعل عقوبة من استكرب عن عبوديته وطاعته 
رض فال أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من األ: وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق 

  يسري فيها إال خائفا 
إيالم بدنه وروحه باجللد والرجم فيصل األمل إىل حيث : وجعل عقوبة من التذ بدنه كله وروحه بالوطءاحلرام 

  وصلت اللذة 
أن تقلع عينه بعود وحنوه إفسادا للعضو الذي خانه : وشرع النبيصلى اهللا عليه وسلمعقوبة من اطلع يف بيت غريه 

  ه بغري إذنه واطلع به على حرمته به وأوجله بيت
وعاقب كل خائن بأنه يضل كيده ويبطله وال يهديه ملقصوده وإن نال بعضه فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته 

    وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني: 
 عليه وعاقب من حرص على الوالية واإلمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه كما قالصلى اهللا

  وسلم إنا ال نويل عملنا هذا من سأله 
بأن أخرجه من اجلنة ملا عصاه باألكل من الشجرة ليخلد فيها فكانت : وهلذا عاقب أبا البشر آدم عليه السالم 

  عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله 
واختذوا : ه كما قال تعاىل بأن جعله عليه ضدا يذل به وخيذل ب: وعاقب من اختذ معه إهلا آخر ينتصر به ويتعزز به 



واختذوا من دون اهللا : وقال تعاىل   من دون اهللا آهلة ليكونوا هلم عزا كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا
    آهلة لعلهم ينصرون ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون

  له املشرك من اختاذ اإلله من النصر واملدح ضد ما أم  ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال: وقال تعاىل 
وعاقب الناس إذا خبسوا الكيل وامليزان جبور السلطان عليهم يأخذ من أمواهلم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا 

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيها ألمواهلم حببس الغيث عنهم فيمحق بذلك أمواهلم ويستوي غنيهم 
بأن : وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيهصلى اهللا عليه وسلموطلبوا اهلدى من غريه  وفقريهم يف احلاجة

يضلهم ويسد عليهم أبواب اهلدى كما قال النبيصلى اهللا عليه وسلمفي حديث علي رضي اهللا عنه الذي رواه 
أضله اهللا فإن املعرض عن من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه : الترمذي وغريه وذكر القرآن 

  أن يضله اهللا : أن يقصمه اهللا أو طلبا للهدى من غريه فجزاؤه : القرآن إما أن يعرض عنه كربا فجزاؤه 
وهذا باب واسع جدا عظيم النفع فمن تدبره جيده متضمنا ملعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس 

ردت سنته الكونية سبحانه يف عباده بأن من مكر بالباطل مكر به عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى وقد اط
: وقال تعاىل    إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم: ومن احتال احتيل عليه ومن خادع غريه خدع قال اهللا تعاىل 

ال حمتاال إال وهو فال جتد ماكرا إال وهو ممكور به وال خمادعا إال وهو خمدوع و   وال حييق املكر السىيء إال بأهله
  حمتال عليه 

  فصل وإذا تدبرت الشريعة وجدهتا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات وذلك

عكس باب احليل املوصلة إليها فاحليل وسائل وأبواب إىل احملرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبني البابني أعظم 
يه فكيف إذا قصد هبا احملرم نفسه فنهى اهللا تعاىل تناقض والشارع حرم الذرائع وإن مل يقصد هبا احملرم إلفضائها إل

  عن سبع آهلة املشركني لكونه ذريعة إىل أن يسبوا اهللا سبحانه وتعاىل عدوا وكفرا على وجه املقابلة 
نعم : وهل يشتم الرجل والديه قال : وأخرب النبيصلى اهللا عليه وسلم أن من أكرب الكبائر شتم الرجل والديه قالوا 

  الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يسب أبا 
وملا جاءت صفية رضي اهللا تعاىل عنها تزورهصلى اهللا عليه وسلم وهو معتكف قام معها ليوصلها إىل بيتها فرآمها 

إن : يا رسول اهللا فقال ! سبحان اهللا : على رسلكما إهنا صفية بنت حييي فقاال : رجالن من األنصار فقال 
  آدم جمرى الدم وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شرا الشيطان جيري من ابن 

  فسد الذريعة إىل ظنهما السوء باعالمهما أهنا صفية 
إن حممدا : وأمسكصلى اهللا عليه وسلمعن قتل املنافقني مع ما فيه من املصلحة لكونه ذريعة إىل التنفري وقول الناس 

  يقتل أصحابه 
  سدة الكثري لكون قليلها ذريعة إىل شرب كثريها وحرم القطرة من اخلمر وإن مل حتصل هبا مف

  وحرم إمساكها للتخليل وجعلها جنسة لئأل تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إىل شرهبا 
وهنى عن اخلليطني وعن شرب العصري والنبيذ بعد ثالث وعن االنتباذ يف األوعية اليت ال يعلم بتخمري النبيذ فيها 

  حسما للمادة وسدا للذريعة 
  رم اخللوة باملرأة األجنبية والسفر هبا والنظر إليها لغري حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة وح



  ومنع النساء إذا خرجن إىل املسجد من الطيب والبخور 
  ومنعهن من التسبيح يف الصالة لنائبة تنوب بل جعل هلن التصفيق 

  ومنع املعتدة من الوفاة من الزينة والطيبب واحللي 
  من التصريح خبطبتها يف العدة وإن كان إمنا يعقد النكاح بعد انقضائها  ومنع الرجل

  وهنى املرأة أن تصف لزوجها امرأة غريها حىت كأنه ينظر إليها 
  وهنى عن بناء املساجد على القبور ولعن فاعله 
  وهنى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها 
ليها والصالة إليها وعندها وإيقاد املصابيح عليها كل ذلك سدا لذريعة وهنى عن البناء عليها وجتصيصها والكتابة ع

  اختاذها أوثانا وهذا كله حرام على من قصده ومن مل يقصده بل على من قصد خالفه سدا للذريعة 
وهنى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا لكون هذين الوقتني وقت سجود الكفار للشمس ففي الصالة 

م يف الظاهر وذلك ذريعة إىل املوافقة واملشاهبة يف الباطن وكذلك النهي عن الصالة بعد العصر وبعد نوع تشبه هب
الفجر وإن مل حيضر وقت سجود الكفار للشمس مبالغة يف هذا املقصود ومحاية جلانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك 

  بكل ممكن 
ا بيع بربوي آخر من غري جنسه سدا لذريعة النساء ومنع من التفرق يف الصرف قبل التقابض وكذلك الربوي إذ

  الذي هو صلب الربا ومعظمه بل من منع بيع الدرهم 

بالدرمهني نقداد سدا لذريعة ربا النساء كما عللصلى اهللا عليه وسلمبذلك يف احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه 
  وهذا أحسن العلل يف حترمي ربا الفضل 

يع ملا فيه من الذريعة إىل الربح يف السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل إىل ذلك أو وحرم اجلمع بني السلف والب
  اإلجارة كما هو الواقع 

ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به وهي مسألة العينة وإن مل يقصد الربا لكونه وسيلة 
  ظاهرة واقعة إىل بيع مخسة عشر نسيئة بعشرة نقدا 

  حرم مجع الشرطني يف البيع لكونه وسيلة إىل ذلك وهو منطبق على مسألة العينة و
  ومنع من القرض الذي جير النفع وجعله ربا 

ومنع املقرض من قبول هدية املقترض ما مل يكن بينهما عادةجارية بذلك قبل القرض ففي سنن ابن ماجة عن حيىي 
قال رسول : الرجل منا يقرض أخاه املال فيهدي إليه فقال  سألت أنس بن مالك: بن أيب إسحاق اهلنائي قال 

اللهصلى اهللا عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو محله على الدابة فال يركبنها وال يقبله إال أن يكون 
  جرى بينه وبينه قبل ذلك 

قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم : وروى البخاري يف تارخيه عن يزيد بن أيب حيىي اهلنائي عن أنس ابن مالك قال 
  إذا أقرض أحدكم فال يأخذ هدية 

إنك بأرض : قدمت املدينة فلقيت عبداهللا بن سالم فقال يل : ويف صحيح البخاري عن أيب بردة عن أيب موسى قال 
  ه ربا الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل حقفأهدى إليك محل تنب أو محل شعري أو محل قت فال تأخذه فإن

  وروى سعيد بن منصور يف سننه هذا املعىن عن أيب بن كعب 
  وجاء عن ابن مسعود وعبداهللا بن عباس وعبداهللا بن عمرووحنوه 



  وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة يف القرض الذي موجبه رد املثل 
ا النسيئة فلو كان الدينان حالني مل وهنى عن بيع الكاىلء بالكاىلء وهو الدين املؤخر بالدين املؤخر ألنه ذريعة إىل رب

ذريعة إىل تضاعف الدين يف ذمة كل واحد منهما يف : ميتنع ألهنما يسقطان جيعا من ذمتهما ويف الصورة املنهي عنها 
  مقابلة تأجيله وهذه مفسدة ربا النساء بعينها 

ما كان الضرب بالرجل ذريعة إىل فل  يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن: وهنى اهللا سبحانه النساء أن 
  ظهور صوت اخللخال الذي هو ذريعة إىل ميل الرجال إليهن هناهن عنه 

وأمر اهللا سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم ملا كان النظر ذريعة إىل امليل واحملبة اليت هي ذريعة إىل مواقعة 
  احملظور 

فر يستحل شرهبا فإن التجارة فيها ذريعة إىل اقتنائها وشرهبا وهلذا وحرم التجارة يف اخلمر وإن كان إمنا يبيعها من كا
ملا نزلت اآليات يف حترمي الربا قرأها عليهم رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وقرن هبا حترمي التجارة يف اخلمر فإن 

  يف هذا وهذا فجمع بني حترمي التجارة : الربا ذريعة إىل إفساد األموال واخلمر ذريعة إىل إفساد العقول 
  وهنى عن استقبال رمضان بيوم أو يومني لئال يتخذ ذريعة إىل الزيادة يف الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب 

وهنى عن التشبه بأهل الكتاب وغريهم من الكفار يف مواضع كثرية ألن املشاهبة الظاهرة ذريعة إىل املوافقة الباطنة 
القلب وقد قالصلى اهللا عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار ويف املسند  فأنه إذا أشبه اهلدي اهلدي أشبه القلب

  من تشبه بقوم فهو منهم : مرفوعا 
وحرم اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها لكونه ذريعة إىل قطيعة الرحم وهبذه العلة بعينها علل رسول 

  إنكم إذا فعلتم : اللهصلى اهللا عليه وسلمفقال 

  م أرحامكم ذلك قطعت
وأمر بالتسوية بني األوالد يف العطية وأخرب أن ختصيص بعضهم هبا جور ال يصلح وال تنبغي الشهادة عليه وأمر 

فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى اهللا تعاىل وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إىل وقوع العداوة بني 
هد عيانا فلو مل تأت السنة الصحيحة الصرحية اليت ال معارض هلا باملنع منه األوالد وقطيعة الرحم بينهم كما هو املشا

  لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من املصاحل ودرء املفاسد يقتضي حترميه 
  ومنع من نكاح األمة لكونه ذريعة ظاهرة إىل استرقاق ولده مث جوز وطأها مبلك اليمني لزوال هذه املفسدة 

ز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إىل اجلور وعدم العدل بينهن وقصر الرجال على األربع فسحة ومنع من جتاو
  هلم يف التخلص من الزىن وإن وقع منهم بعض اجلور فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزىن 

ل لكون ومنع من عقد النكاح يف حال العدة وحال اإلحرام وإن تأخر الدخول إىل ما بعد انقضائها وحصول احل
  العقد ذريعة إىل الوطء والنفوس ال تصرب غالبا مع قوة الداعي 

وشرط يف النكاح شروطا زائدة على جمرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعالنه إما 
ه الدف بالشهادة أو بترك الكتمان أو هبما واشتراط الويل ومنع املرأة أن تليه وندب إىل إظهاره حىت استحب في

  والصوت والوليمة وأوجب فيه املهر 

أن يف ضد ذلك واإلخالل به ذريعة إىل وقوع : ومنع هبة املرأة نفسها لغري النبيصلى اهللا عليه وسلم وسر ذلك 
زوجتك نفسي بكذا : السفاح بصورة النكاح كما يف األثر إن الزانية هي اليت تزوج نفسها فإنه ال تشاء زانية تقول 



ها بغري شهود وال إعالن وال وليمة وال دف وال صوت إال فعلت ومعلوم قطعا أن مفسدة الزىن ال تنتفي سرا من ولي
أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أحبتك مين كذا وكذا فلو انتفت مفسدة الزىن بذلك لكان هذا من : بقوهلا 

إىل مشاهبته الزىن بكل طريق مث أكد أيسر األمور عليها وعلى الرجل فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة 
ذلك بأن جعل له حرميا من العدة يزيد على مقدار االسترباء وأثبت له أحكاما من املصاهرة وحرمتها ومن التوارث 

أن الزىن ال يثبت حرمة املصاهرة كما ال يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية وال : وهلذا كان الراجح يف الدليل 
وال العدة على الصحيح وإمنا تستربأ حبيضة ليعلم براءة رمحها وال يقع فيه طالق وال ظهار وال إيالء  يثبت به النسب

وال يثبت احملرمية بينه وبني أمها وابنتها فال يثبت حرمة املصاهرة وال حترميها فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع 
  إذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر ف  فجعله نسبا وصهرا: وصلة النسب ومجع بينهما يف قوله 

  وكنا ننصر القول بالتحرمي مث رأينا الرجوع إىل عدم التحرمي أوىل القتضاء الدليل له 
قاعدة سد : وليس املقصود استيفاء أدلة املسئلة من اجلانبني وإمنا الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة 

  الذرائع 
نبيصلى اهللا عليه وسلمأن تقام احلدود يف دار احلرب وأن تقطع األيدي يف الغزو لئال يكون ذلك هنى ال: ومن ذلك 

  ذريعة إىل حلاق احملدود بالكفار 
  أن املسلم إذا احتاج إىل التزوج بدار احلرب وخاف على نفسه الزنا عزل : ومن ذلك 

  كافرا  عن امرأته نص عليه أمحد لئال يكون ذلك ذريعة إىل أن ينشأ ولده
أن الصحابة اتفقوا على قتل اجلماعة الكثرية بالواحد وإن كان القصاص يقتضي املساواة لئال يتخذ : ومن ذلك 

  ذريعة إىل إهدار الدماء وتعاون اجلماعة على قتل املعصوم 
 قتل أن السكران لو قتل اقتص منه وإن كان يف هذه احلالة ال قصد له لئال يتخذ السكر ذريعة إىل: ومن ذلك 

  املعصوم وسقوط القصاص 
هنيه سبحانه رسوهلصلى اهللا عليه وسلمعن اجلهر بالقرآن حبضرة العدو ملا كان ذريعة إىل سبهم للقرآن : ومن ذلك 
  ومن أنزله 
مع قصدهم املعىن الصحيح وهو    أنه سبحانه هنى الصحابة أن يقولوا للنبيصلى اهللا عليه وسلم راعنا: ومن ذلك 
   يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إىل السب ولئال يتشبهوا هبم ولئال خياطب بلفظ حيتمل معىن فاسدا املراعاة لئال
أهنصلى اهللا عليه وسلمكره الصالة إىل ما قد عبد من دون اهللا وأحب ملن صلى إىل عمود أو عود أو : ومن ذلك 

  بالسجود لغري اهللا تعاىل  شجرة أن جيعله على أحد حاجبيه وال يصمد له صمدا سدا لذريعة التشبه
أنه أمر املأمومني أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا سدا لذريعة التشبه بفارس والروم يف قيامهم : ومن ذلك 

أن النبيصلى اهللا عليه وسلممنع الرجل من أخذ نظري حقه بصورة اخليانة ممن : على ملوكهم وهم قعود ومن ذلك 
أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من : ا يأخذ حقه أو دونه فقال ملن سأله عن ذلك خانه وجحد حقه وإن كان إمن

خانك ألن ذلك ذريعة إىل إساءة الظن به ونسبته إىل اخليانة وال ميكنه أن حيتج عن نفسه ويقيم عذره مع أن ذلك 
  فاء غالبا على قدر احلق أيضا ذريعة إىل أن ال يقتصر على قدر احلق وصفته فإن النفوس ال تقتصر يف االستي

أن سلط الشريك على انتزاع الشقص املشفوع من يد املشتري سدا لذريعة املفسدة الناشئة من : ومن ذلك 
الشركة واملخالطة حبسب اإلمكان وقبل البيع ليس أحدمها أوىل بانتزاع نصيب شريكه من اآلخر فإذا رغب عنه 



زالة الضرر عنه وعدم تضرره هو فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به وعرضه للبيع كان شريكه أحق به ملا فيه من إ
أنه ال حيل االحتيال إلسقاط الشفعة وال تسقط باالحتيال فإن االحتيال على إسقاطها : األجنيب وهلذا كان احلق 

  يعود على احلكمة اليت شرعت هلا بالنقض واإلبطال 
يف هتمة أو قرابة وال الشريك فيما هو شريك فيه وال الوصي فيما أنه ال يقبل شهادة العدو وال الظنني : ومن ذلك 

  هو وصي فيه وال الولد على ضرة أمه وال حيكم القاضي بعلمه كل ذلك سدا لذريعة التهمة والغرض الفاسد 
ن أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم اجلمعة لئال يتخذ ذريعة إىل االبتداع يف الدي: ومن ذلك 

أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر بقطع : بتخصيص زمان مل خيصه الشارع بالعبادة ومن ذلك 
الشجرة اليت كانت حتتها البيعة وأمر بإخفاء قرب دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة وهنى عن تعمد الصالة يف 

أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد :  سفره وقال األمكنة اليت كان رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمينزل هبا يف
  من أدركته الصالة فيه فليصل وإال فال 

مجع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه األمة على حرف واحد من األحرف السبعة لئال يكون اختالفهم : ومن ذلك 
  فيها ذريعة إىل اختالفهم يف القرآن ووافقه على ذلك الصحابة رضي اهللا عنهم 

أن النبيصلى اهللا عليه وسلمأمر الذي أرسل معه هبديه إذا عطب شيء منه دون احملل أن ينحره وبصبغ : ومن ذلك 
  نعله الذي قلده به بدمه وخيلي بينه وبني 

ألنه لو جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل : املساكني وهناه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته قالوا 
ل خلادعته نفسه إىل أن يقصر يف علفه وحفظه حىت يشارف العطب فينحره فسد الشارع الذريعة ومنعه بلوغ احمل

  ورفقته من األكل منه 
هنيهصلى اهللا عليه وسلمعن الذرائع اليت توجب االختالف والتفرق والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل : ومن ذلك 

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا : ؤال املرأة طالق ضرهتا وقال على خطبة أخيه وسومه على سومه وبيعه على بيعه وس
  اآلخر منهما سدزا لذريعة الفتنة والفرقة 

وهنى عن قتال األمراء واخلروج على األئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصالة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر 
ج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه الكبري بقتاهلم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلرو

  واألمة يف تلك الشرور إىل اآلن 
أن الشروط املضروبة على أهل الذمة تضمنت متييزهم عن املسلمني يف اللباس والشعور واملراكب : ومن ذلك 

الحترام ففي إلزامهم يف اإلكرام وا: واجملالس لئال تفضي مشاهبتهم للمسلمني يف ذلك إىل معاملتهم معاملة املسلمني 
  بتمييزهم عنهم سدا هلذه الذريعة 

منعهصلى اهللا عليه وسلممن بيع القالدة اليت فيها خرز وذهب بذهب لئال يتخذ ذريعة إىل بيع الذهب : ومن ذلك 
  بالذهب متفاضال إذا ضم إىل أحدمها خرز أو حنوه 

امة احلدود سدا للذريعة إىل اجلرائم إذا مل يكن عليها ولو مل يكن يف هذا الباب إال أن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب إق
  وازع طبيعي وجعل مقادير عقوباهتا وأجناسها وصفاهتا 

  حبسب مفاسدها يف نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع هلا 
  م مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة اإلعدام كما أن املفاسد مطلوبة اإلعدا: وباجلملة فاحملرمات قسمان 



مصاحل للعباد وذرائع موصلة إليها ففتح باب الذرائع يف النوع األول كسد باب الذرائع يف : والقربات نوعان 
  النوع الثاين وكالمها مناقض ملا جاءت به الشريعة فبني باب احليل وباب سدع الذرائع أعظم تناقض 

أن جتوز فتح باب احليل : سد أبواهبا وطرقها وكيف يظن هبذه الشريعة العظيمة الكاملة اليت جاءت بدفع املفاسد و
  وطرق املكر على إسقاط واجباهتا واستباحة حمرماهتا والتذرع إىل حصول املفاسد اليت قصدت دفعها 

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إىل الفعل احملرم إما بأن يقصد به ذلك احملرم أو بأن ال يقصد به وإمنا يقصد 
ن قد يكون ذريعة إىل احملرم حيرمه الشارع حبسب اإلمكان ما مل يعارض ذلك مصلحة راجحة به املباح نفسه لك

تقتضى حله فالتذرع إىل احملرمات باالحتيال عليها أوىل أن يكون حراما وأوىل باإلبطال واإلهدار إذا عرف قصد 
  ومكره  فاعله وأوىل أن ال يعان فاعله عليه وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه كيده

  وهذا حبمد اهللا تعاىل بني ملن له فقه وفهم يف الشرع ومقاصده 
وجتويز احليل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إىل ذلك : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وغريها شروطا سد احملرم بكل ممكن واحملتال يتوسل إليه بكل ممكن وهلذا اعترب الشارع يف البيع والصرف والنكاح 
ببعضها التذرع إىل الربا والزنا وكمل هبا مقصود العقود ومل ميكن احملتال اخلروج منها يف الظاهر ومن يريد االحتيال 
على ما منع الشارع منه فيأيت هبا مع حيلة أخرى توصله بزعمه إىل نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع لذريعة إليه 

هبا فائدة وال حقيقة بل تبقى مبنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إىل املقصود من مل يبق لتلك الشروط اليت أتى 
  غري فائدة 

واعترب هذا بالشفعة فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه والشارع ال خيرج امللك عن مالكه بقيمة أو : قال 
إنه بذلك يزول ضرر املشاركة واملقامسة غريها إال ملصلحة راجحة وكانت املصلحة هكهنا تكميل العقار للشريك ف

وليس يف هذا التكميل ضرر على البائع ألن مقصوده من الثمن حيصل بأخذه من املشتري شريكا كان أو أجنبيا 
ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه : فاحملتال إلسقاطها مناقض ملقصود الشارع مضاد له يف حكمه فالشارع يقول 

لك أن تتحيل على منع الشريك من األخذ بأنواع من احليل الىت : ترك واحملتال يقول فإن شاء أخذ وإن شاء 
ظاهرها مكر وخداع وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه وتفويت نفس مقصود الشارع واملصيبة 

واملكر والتحيل على إسقاط  إظهار احملتال أنه إمنا فعل ما أذن له الشارع يف فعله وأنه مكنه من اخلداع: الكربى 
  حق الشريك وهذا بني ملن تأمله 

بيان حترمي احليل وأن صاحبها متعرض لسخط اهللا تعاىل وأليم عقابه ويترتب على ذلك أن ينقض : واملقصود : قال 
و على صاحبها مقصوده منها حبسب اإلمكان وذلك يف كل حيلة حبسبها فال خيلو االحتيال إما أن يكون من واحد أ

اثنني فأكثر فإن كان من اثنني فأكثر فإن كان عقد بيع تواطآ عليه حتيال على الربا كما يف العينة حكم بفساد 
العقدين ويرد إىل األول رأس ماله كما قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا تعاىل عنها وكان مبنزلة املقبوض بعقد ربا 

بدله إن كان تالفا وكذلك إن مجعا بني بيع وقرض أو إجارة وقرض ال حيل االنتفاع به بل جيب رده إن كان باقيا و
أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة وقرض حكم بفسادمها فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعاله قرضا 

والعقد اآلخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة وكذلك إن كان نكاحا تواطآ عليه كان حكمه حكم األنكحة 
ة وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع إلسقاط الزكاة أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن الفاسد

تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح 
  فهذا البيع واهلبة فاسدان يف مجيع األحكام 



من واحد فإن كانت احليلة يستقل هبا مل حيصل هبا غرضه فإن كانت عقدا كان فاسدا مثل أن  وإن كان االحتيال
يهب البنه هبة يريد أن يرجع فيها لئال جيب عليه الزكاة فإن وجود هذه اهلبة كعدمها ليست هبة يف شيء من 

الباطن فقط وإن كانت حيلة األحكام لكن إن ظهر املقصود ترتب احلكم عليه ظاهرا وباطنا وإال كانت فاسدة يف 
ال يستقل هبا مثل أن ينوي التحليل وال يظهره للزوجة أو يرجتع املرأة إضرارا هبا أو يهب ماله إضرارا للورثة وحنو 
ذلك كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإىل من علم غرضه باطلة فال حيل له وطء املرأة وال يرثها لو ماتت وإذا علم 

مل حيصل له امللك يف الباطن فال حيل له االنتفاع به بل جيب رده إىل : صى له غرضه باطال املوهوب له أو املو
مستحقه وأما بالنسبة إىل العاقد اآلخر الذي مل يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة وهلذا نظائر كثرية 

  يف الشريعة 
نه أزال ملكه ومل يصح من جهة أنه مينع اإلرث وإن كانت احليلة له وعليه كطالق املريض صح الطالق من جهة أ

  فإنه إمنا منع من قطع اإلرث ال من إزالة ملك البضع 
وإن كانت احليلة فعال يفضي إىل غرض له مثل أن يسافر يف الصيف ليتأخر عنه الصوم إىل الشتاء مل حيصل غرضه 

  بل جيب عليه الصوم يف هذا السفر 
إنه ال يستبيح رخصة املسح على اخلفني إذا لبسهما لنفس املسح فلو مسح : كية ما قالت املال: ونظري هذا : قلت 

لذلك مل جيزه وعليه إعادة الصالة أبدا وإمنا تثبت الرخصة يف حق من لبسهما حلاجة كالربد والركوب وحنومها 
  فيمسح عليهما ملشقة النزع 

  قاصد وخالفهم باقي الفقهاء يف ذلك واملنع جار على أصول من راعى امل
وإن كان يفضي إىل سقوط حق غريه مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه أو مثل أن تباشر : قال شيخنا 

املرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجبا للتحرمي فهذه احليل مبنزلة اإلتالف للملك بقتل أو غصب ال 
تعاىل يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا واألفعال املوجبة للتحرمي ال  ميكن إبطاهلا ألن حرمة املرأة هبذا السبب حق اهللا

  يعترب هلا العقل فضال عن القصد وهذا مبنزلة أن حيتال على جناسة مائع فإن تنجيس 

  املائعات باملخالطة وحترمي املصاهرة باملباشرة أحكام تثبت بأمور حسية فال ترفع األحكام مع وجود تلك األسباب 
أن : ن قول الشيخ أوال مث رجع إىل أن حترمي املصاهرة ال يثبت باملباشرة احملرمة وحينئذ فصورة ذلك هذا كا: قلت 

ترضع ابنته الكبرية أو أمته امرأته الصغرية لينفسخ نكاحها فإن فسخ النكاح ههنا ال يتوقف على العقل وال على 
  يلقي يف مائعه ما ينجسه القصد بل لو كانت املرضعة جمنونة يثبت التحرمي فهو مبنزلة أن 

وإن كانت احليلة فعال يفضي إىل حتليل له أو لغريه مثل أن يقتل رجال ليتزوج امرأته أو يزوجها غريه فههنا : قال 
حتل املرأة لغري من قصد تزوجيها به فإهنا بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل حبق أو يف سبيل اهللا وأما بالنسبة 

قتل أن يتزوج املرأة إما مبواطأة منها أو بدوهنا فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل اخلمر بنقلها إىل من قصد بال
أهنا ال تطهر وإن كانت تطهر إذا ختللت بفعل اهللا : من موضع إىل موضع من غري أن يطرح فيها شيئا والصحيح 

حترم عليه مع : ه هلذا القصد أمكن أن يقال تعاىل وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت املرأة فإذا قتل
  احلالل إذا صاد الصيد وذحبه حلرام فإنه حيرم على ذلك احملرم وحيل للحالل : حلها لغريه ويشبه هذا 

أن القاتل مينع اإلرث وال مينعه غريه من الورثة لكن ملا كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة : ومما يؤيد هذا 
يقصد به املال خبالف الزوجة فإن ذلك ال يكاد يقصد فإن التفات الرجل إىل امرأة غريه بالنسبة إىل كان القتل مما 

التفات الورثة إىل مال املورث قليل وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل فلذلك مل يشرع أن من قتل رجال حرمت عليه 



ا فقد وجدت احلكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده امرأته كما شرع أن من قتل مورثا منع مرياثه فإذا قتله ليتزوج هب
أن األفعال احملرمة حلق اهللا تعاىل ال تفيد احلل كذبح الصيد وختليل اخلمر والتذكية يف : وأكثر ما يقال يف رد هذا 

إن الفعل املشروع لثبوت احلكم يشترط : غري احملل أما احملرم حلق اآلدمي كذبح املغصوب فإنه يفيد احلل أو يقال 
  ه وقوعه على الوجه في

  املشروع كالذكاة والقتل مل يشرع حلل املرأة وإمنا انقضاء النكاح بانقضاء األجل فحصل احلل ضمنا وتبعا 
إن قتل اآلدمي حرام حلق اهللا تعاىل وحقاآلدمي وهلذا ال يستباح باإلباحة خبالف : وميكن أن يقال يف جواب هذا 

وهلذا لو أباحه حل فاحملرم هناك إمنا هو تفويت املالية على املالك ال ذبح املغصوب فإنه حرم حملض حق اآلدمي 
إزهاق الروح وقد اختلف يف الذبح بآلة مغصوبة وفيه عن أمحد روايتان واختلف العلماء يف ذبح املغصوب وقد نص 

ليت أضافت أمحد على أنه ذكي وفيه حديث رافع ابن خديج يف ذبح الغنم املنهوبة واحلديث اآلخر يف املرأة ا
أطعموها األسارى ويف هذا دليل على أن : النبيصلى اهللا عليه وسلم فذحبت له شاة أخذهتا بدون إذن أهلها فقال 

املذبوح بدون إذن أهله مينع من أكله املذبوح له دون غريه كالصيد إذا ذحبه احلالل حلرام حرم على احلرام دون 
فإن ردها على صاحبها قال : فذحبها ال حيل أكلها يعين له قلت أليب احلالل وقد نقل صاحل عن أبيه فيمن سرق شاة 

تؤكل فهذه الرواية قد يؤخذ منها أهنا حرام على الذابح مطلقا ألن أمحد لو قصد التحرمي من جهة أن املالك مل : 
رمي مثل هذه املرأة يأذن له يف األكل مل خيص الذابح بالتحرمي فهذا القول الذي دل عليه احلديث يف احلقيقة حجة لتح

  على القاتل ليتزوجها دون غريه بطريق األوىل هذا كله كالم شيخنا 

  وبعد فالتحرمي مطرد على قواعد أمحد ومالك من وجوه متعددة 
  منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطالق الفار وقاتل مورثه وقاتل املوصي واملدبر إذا قتل سيده 

  سد الذرائع : ومنها 
  رمي احليل حت: ومنها 

  ومنها ختليل اخلمر كما ذكره شيخنا واهللا تعاىل أعلم 
  أقوال وأفعال : فتلخص أن احليل نوعان : قال 

  فاألقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل ويعترب فيها القصد وتكون صحيحة تارة وفاسدة أخرى 
  ما ال ميكن فيه ذلك كالعتق والطالق مث ما ثبت حكمه منه ما ميكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح ومنه 

فهذا الضرب إذا قصد به االحتيال على فعل حمرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله إما من مجيع الوجوه وإما من 
الوجه الذي يبطل مقصود احملتال حبيث ال يترتب عليه احلكم احملتال على حصوله كما حكم به الصحابة رضوان اهللا 

  لفار تعاىل عليهم يف طالق ا
فإن اقتضت الرخصة للمحتال مل حتصل كالسفر والفطر وإن اقتضت حترميا على الغري فإنه قد يقع : وأما األفعال 

وتكون مبنزلة إتالف النفس واملال وإن اقتضت حال عاما إما بنفسها أو بواسطة زوال امللك فهذه مسألة القتل 
  وذبح الصيد للحالل وذبح املغصوب للغاصب 

أن ال حيل له : فإذا قصد بالفعل استباحة حمرم مل حيل له وإن قصد إزالة ملك الغري ليحل له فاألقيس  :وباجلملة 
  أيضا وإن حل لغريه 

الفرقة : وقد دخل يف القسم األول احتيال املرأة على فسخ النكاح بالردة فهي ال متشي غالبا إال عند من يقول 



أن ال ينفسخ هبا النكاح وإذا علم احلاكم : فالواجب يف مثل هذه احليلة  بأهنا ال تقتل: تنجز بنفس الرعدة أو يقول 
أهنا ارتدت لذلك مل يفرق بينهما وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل غري مرتدة من حيث فساد النكاح حىت لو 

  توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق مرياثها لكن ال جيوز له وطؤها يف حالة الردة فإن 

إمنا ارتددت لفسخ : د حيرم وطؤها بأسباب من جهتها كما لو أحرمت لكن لو ثبت أهنا ارتدت مث قالت الزوجة ق
النكاح مل يقبل هذا فإنه قد جيعل ذريعة إىل عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أهنا إمنا ارتدت للفسخ وألهنا متهمة يف 

  ذلك وألن األصل أهنا مرتدة يف مجيع األحكام 
  لبخاري يف صحيحه على بطالن احليل بقوهلصلى اهللا عليه وسلم ال جيمع بني فصل وقد استدل ا

  متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة 
  فإن هذا النهي يعم ما قبل احلول وما بعده 

  إذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه : واحتج بقوهلصلى اهللا عليه وسلمفي الطاعون 
اهللا فإنه إذا كان قد هنىصلى اهللا عليه وسلمعن الفرار من قدر اهللا تعاىل إذا نزل بالعبد رضا  وهذا من دقة فقهه رمحه

  بقضاء اهللا تعاىل وتسليما حلكمه فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد 
  واحتج بأنه صلى اللهصلى اهللا عليه وسلمنهى عن بيع فضل املاء ليمنع به الكأل 

  لذي هو يف نفسه غري حمرم إذا قصد به أمر حمرم صار حمرما فدل على أن الشيء ا
ال ترتكبوا : واحتج أمحد رمحه اهللا على بطالن احليل وحترميها بلعنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمللمحلل وبقوله 

  ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا تعاىل بأدىن احليل 
  فال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه : له واحتج على حترمي احليل إلسقاط الشفعة بقو

خيادعون : بأن احليل خمادعة هللا تعاىل وقد قال تعاىل : واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختياين وغريه من السلف 
  ومن خيادع اهللا خيدعه : قال ابن عباس    اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم

مقاصد الشارع جزم بتحرمي احليل وبطالهنا فإن القرآن دل على أن املقاصد وال ريب أن من تدبر القرآن والسنة و
والنيات معتربة يف التصرف والعادات كما هي معتربة يف القربات والعبادات فيجعل الفعل حالال أو حراما 

  وصحيحا أو فاسدا وصحيحا من وجه فاسدا من وجه كما أن القصد والنية يف العبادات جتعلها كذلك 
   قوله تعاىل يف آية الرجعة وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا: هد هذه القاعدة كثرية جدا يف الكتاب والسنة فمنها وشوا

  وذلك نص يف أن الرجعة إمنا تثبت ملن قصد الصالح دون الضرار فإذا قصد الضرار مل ميلكه اهللا تعاىل الرجعة 
وا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أن ال يقيما حدود اهللا فإن وال حيل لكم أن تأخذ: قوله تعاىل يف آية اخللع : ومنها 

وهذا دليل على أن اخللع املأذون فيه إمنا هو إذا   خفتم أن ال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به
نه شرط يف اخللع خاف الزوجان أن ال يقيما حدود اهللا وأن النكاح الثاين إمنا يباح إذا ظنا أن يقيما حدود اهللا فإ

  عدم خوف إقامة حدوده وشرط يف العود ظن إقامة حدوده 
فإنه سبحانه وتعاىل إمنا قدم على    قوله تعاىل يف آية الفرائض من بعد وصية يوصى هبا أودين غري مضار: ومنها 

ا وحرم على املرياث وصية من مل يضار الورثة فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطاهل
    تلك حدود اهللا فال تعتدوها: املوصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة وأكد سبحانه وتعاىل ذلك بقوله 

وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعاىل الضرار يف هذه اآلية دون اليت قبلها ألن األوىل تضمنت مرياث العمودين والثانية 



أن امليت قد يضار زوجته وإخوته وال يكاد يضار والديه  من الزوجني واإلخوة والعادة: تضمنت مرياث األطراف 
  وولده 

جنف وإمث فإنه قد يقصد الضرار وهو اإلمث وقد يضار من غري قصد وهو اجلنف فمن أوصى : والضرار نوعان 
بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو مل يقصد فللوارث رد هذه الوصية وإن أوصى بالثلث فما دون ومل يعلم أنه 

  الضرار وجب إمضاؤها  قصد

فإن علم املوصى له أن املوصى إمنا أوصى ضرارا مل حيل له األخذ ولو اعترف املوصي أنه إمنا أوصى ضرارا مل جتز 
  إعانته على إمضاء هذه الوصية 

: وقد جوز سبحانه وتعاىل إبطال وصية اجلنف واإلمث وأن يصلح الوصي أو غريه بني الورثة واملوصى له فقال تعاىل 
وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصى اجلنف أو اإلمث يف   فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه

الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا ال مفسدا وليس له أن يعني الواقف على إمضاء اجلنف 
بطله فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه واإلمث وال يصحح هذا الشرط وال حيكم به فإن الشارع قد رده وأ

  فإن ذلك مضادة له ومنقاضة 
فهذا دليل على أنه   وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة: قوله تعاىل : ومن ذلك 

  ك إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظامل هلا بذلك مل حيل له أخذ ما بذلته له وال ميلكه بذل
يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما : قوله تعاىل : ومن ذلك 
  فحرم سبحانه وتعاىل أن يأخذ مها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل   آتيتموهن

أصحابه يف الليل حرمان الفقراء أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه لكن ملا قصد به : ومن ذلك 
مث جاءت السنة بكراهة اجلداد بالليل    ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون: عاقبهم اهللا تعاىل بإهالكه مث قال 

  لكونه ذريعة إىل هذه املفسدة ونص عليه غري واحد من األئمة كأمحد بن حنبل وغريه 
  ن احليل وحترميها ما فيه قد أمسعتمونا على بطال: فصل قال أصحاب احليل 

  كفاية فامسعوا اآلن على جوازها واستحباهبا ما نقيم به عذرنا 
  إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا : قال اهللا سبحانه وتعاىل 

فيم كنتم فالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
ءت مصريا إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عسى وسا

    اهللا أن يعفو عنهم
أنه سبحانه وتعاىل إمنا عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ مل يستطيعوا حيلة يتخلصون هبا من املقام : ووجه االستدالل 

لة اليت ختلص من احلرام مستحبة مأذون فيها وعامة احليل اليت تنكروهنا بني أظهر الكفار وهو حرام فعلم أن احلي
علينا هي من هذا الباب فإهنا حيل ختلص من احلرام وهلذا مسى بعض من صنف يف ذلك كتابه املخارج احلرام 

  والتخلص من اآلثام واعترب هذا حبيلة العينة فإهنا ختلص من الربا احملرم 
  واملساقاة خيلص من بيع الثمرة قبل بدو صالحها وهو حرام وكذلك اجلمع بن اإلجارة 

وكذلك خلع اليمني خيلص من وقوع الطالق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة املرأة بعد احلنث وهو حرام 
وكذلك هبة الرجل ماله قل احلول لولده أو امرأته خيلصه من إمث منع الزكاة كما يتخلص من إمث املنع بإخراجها 



  ما طريقان للتخلص فه
فاحليل ختلعص من احلرج وختلص من اإلمث واهللا تعاىل قد نفى احلرج عنا وعن ديننا وندبنا إىل التخلص منه ومن 

  اآلثام فمن أفضل األشياء معرفة ما خيلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه 
و ليزنني بامرأة وحنو ذلك كانت احليلة ختليصه ليقتلن أباه أو ليشربن اخلمر أ: أال ترى أن الرجل إذا حلف بالطالق 

من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله فإن من ال يرى احليلة ليس له عنده خمرج إال بوقوع 
  الطالق فإذا علم أنه يقع به الطالق فزال فعل احمللوف عليه فأي شيء أفضل من ختلصيه من هذا وهذا 

ق الثالث وال صرب له عن امرأته ويرى اتصاهلا بغريه أشد من موته فاحتلنا له بأن وكذلك من وقع عليه الطال
  زوجناها بعبد فوطئها مث وهبناه منها فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها املطلق بعد انقضاء عدهتا 

اضرب به وال وخذ بيدك ضغثا ف: وقد قال اهللا تعاىل لنبيه أيوب عليه السالم وقد حلف ليجلدن امرأته مائة : قالوا 
لو تكلمت بكذا : كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء فقال هلا : قال سعيد عن قتادة    حتنث

فأمر بأصل فيه تسعة : وكذا إمنا محلها عليها اجلوع فحلف نيب اهللا لئن شفاه اهللا تعاىل ليجلدهنا مائة جلدة قال 
  هبا به ضربة واحدة فأبر اهللا تعاىل نبيه وخفف عن أمته وتسعون قضيبا واألصل تكملة املائة فيضر

واهللا لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر : لقيها إبليس فقال هلا : وقال عبدالرمحن بن جبري 
ويلك ذاك عدو اهللا إمنا مثلك مثل املرأة الزانية إذا جاءها صديقها : ولرجع إليه ماله وولده فأخربت أيوب فقال 

ء قبلته وأدخلته وإن مل يأهتا بشيء طردته وأغلقت باهبا عنه ملا أعطانا اهللا تعاىل املال والولد آمنا به وإذا قبض بشي
أن يأخذ ضغثا وهو احلزمة : الذي له منا نكفر به إن أقامين اهللا تعاىل من مرضي ألجلدنك مائة فأفتاه اهللا مبا أخرب به 

ان وحنوها مما هو قائم على ساق فيضرهبا ضربة واحدة وهذا تعليم منه من الشيء مثل الشماريخ الرطبة والعيد
سبحانه لعباده التخلص من اآلثام واملخرج من احلرج بأيسر شيء وهذا أصلنا يف باب احليل فإنا قسنا على هذا 

بدراهم مث  وقد أرشد النبيصلى اهللا عليه وسلمإىل التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر: وجعلناه أصال قالوا 
جاء بالل إىل النبيصلى اهللا عليه : يشتري بتلك الدراهم مترا وروى أبو سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه قال 

كان عندنا متر ردىء فبعت منه صاعني بصاع : وسلمبتمر برنيي فقال له النبيصلى اهللا عليه وسلم من أين هذا قال 
أوه عني الربا ال تفعل ولكن إذا أردت : نبيصلى اهللا عليه وسلم عند ذلك لنطعم النبيصلى اهللا عليه وسلم فقال له ال

  أن تشتري فبع التمر بالدراهم مث اشتر به متفق عليه 
  ويف لفظ آخر بع اجلمع بالدراهم مث اشتر بالدراهم جنيبا واجلمع واجلنيب نوعان من التمر 

د أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة مث يبتاع هبا ويف لفظ ملسلم بعه بسلعة مث ابتع بسلعتك أي التمر شئت فق
مترا وهذا ضرب من احليلة ومل يفرق بني بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غريه وقد جاء قوله تعاىل إال أن تكون 

تخلص من وهذا إرشاد إىل حيلة العينة وما يشبهها فإن السلعة تدور بني املتعاقدين لل  جتارة حاضرة تديروهنا بينكم
  الربا 
باملعاريض وهي حيلة : وقد دلت السنة على أنه جيوز لإلنسان أن يتخلص من القول الذي يأمث به أو خياف : قالوا 

  يف األقوال كما أن تلك حيلة يف األعمال 
إن يف : فروى قيس بن الربيع عن سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

  عاريض الكالم ما يغين الرجل عن الكذب م



  ما يسرين مبعاريض الكالم محر النعم : وقال احلكم عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
وقال الزهري عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أيب معيط وكانت من املهاجرات 

الرجل يصلح : سلمريخص يف شيء مما يقول الناس إنه كذب إال يف ثالث األول مل أمسع رسول اللهصلى اهللا عليه و
  بني الناس والرجل يكذب المرأته والكذب يف احلرب ومعىن الكذب يف ذلك هو املعاريض ال صريح الكذب 

كان هلم كالم يدرءون به عن أنفسهم العقوبة والباليا وقد لقي رسول اللهصلى اهللا عليه : وقال منصور 
ممن أنتم فقال النبيصلى اهللا عليه وسلم حنن من : عة للمشركني وهو يف نفر من أصحابه فقال املشركون وسلمطلي

أحياء اليمن كثري لعلهم منهم وانصرفوا وأرادصلى اهللا عليه وسلمبقوله حنن : فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا ! ماء 
     خلق من ماء دافق: من ماء قوله تعاىل 

لو : رواحة جاريته أبصرته امرأته فأخذت السكني وجاءته فوجدته قد قضى حاجته فقالت  وملا وطىء عبداهللا بن
  : إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فقال : ما فعلت فقالت : رأيتك حيث كنت لوجأت هبا يف عنقك فقال 

  وأن النار مثوى الكافرينا ... شهدت بأن وعد اهللا حق 
  ش رب العاملينا وفوق العر... وأن العرش فوق املاء طاف 

آمنت بكتاب اهللا وكذبت بصري فبلغ ذلك رسول : مالئكة اإلله مسومينا فقالت ... وحتمله مالئكة شداد 
  اللهصلى اهللا عليه وسلم فضحك حىت بدت نواجذه 

  ثبت ذلك عن عبداهللا بن رواحة : قال ابن عبدالرب 
  عرف املعاريض كيف يكذب عجبت ملن ي: ويذكر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال 

أمل يقل : إين صائم فقال : أمل تقل : إين صائم مث رأوه يأكل فقالوا : ودعي أبو هريرة رضي اهللا عنه إىل طعام فقال 
  رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر 

يف أحد اليومني إن شاء اهللا تعاىل فيظن أنه أراد  أعطيك: وكان حممد بن سريين إذا اقتضاه غرمي وال شيء معه قال 
  يومه والذي يليه وإمنا أراد يومي الدنيا واآلخرة 

إن فالنا أمرين أن آيت مكان كذا وكذا وأنا ال أقدر على ذلك املكان : وذكر األعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل 
  ي يعين إال ما بصرك ربك واهللا ما أبصر إال ما سددين غري: قل : فكيف احليلة فقال له 

احلف باملشي إىل بيت اهللا : ال فقال : أن يل معك حقا فقال : وقال محاد عن إبراهيم يف رجل أخذه رجل فقال 
احلف باملشي إىل بيت اهللا واعن مسجد حيكوذكر هشام بن حسان عن ابن سريين أن رجال كان يصيب : فقال 

أف : إهنا إذا ربضت مل تقم حىت تقام فقال الرجل : ففطن له شريح فقال بالعني فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها 
  أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يقيمها : أف وسلمت بغلته وإمنا أراد 

واهللا إن : قل : إنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء يقوله فيه فيسأله عنه فقال : وقال األعمش عن إبراهيم 
  الذي : ك من شيء يعين ب ما اهللا ليعلم ما من ذل

إن سئلتم عين : كنا نأيت إبراهيم وهو خائف من احلجاج فكنا إذا خرجنا من عنده يقول : وقال عقبة بن املغرية 
وحلفتم فاحلفوا باهللا ما تدرون أين أنا وال لنا به علم وال يف أي موضع هو واعنوا أنكم ال تدرون أي موضع أنا فيه 

  قتم قائم أو قاعد وقد صد
إين اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غريها ويريدون أن حيلفوين أهنا الدابة اليت اعترضت : وجاءه رجل فقال 



  اركبها واعترض عليها على بطنك راكبا مث احلف أهنا الدابة اليت اعترضت عليها : عليها فقال 
أشهدكم أهنا هلا : رية له وبيده مروحة فقال كنت عند إبراهيم وامرأته تعاقبه يف جا: وقال أبو عوانة عن أيب مسكني 

  أما رأيتموين أشري إىل املروحة إمنا : شهدنا أنك جعلت اجلارية هلا قال : عالم شهدمت قلنا : فلما خرجنا قال 
من حلف على : اشهدوا أهنا هلا وأنا أعين املروحة وقال حممد بن احلسن عن عمر بن ذر عن الشعيب : قلت لكم 
ال بأس باحليل فيما حيل وجيوز وإمنا احليل : ما تقول يف احليل قال : ثىن فالرب واإلمث فيها على علمه قلت ميني ال يست

شيء يتخلص به الرجل من احلرام وخيرج به إىل احلالل فما كان من هذا وحنوه فال بأس به وإمنا نكره من ذلك أن 
ميوهه أو حيتال يف شيء حىت يدخل فيه شبهة وأما ما  حيتال الرجل يف حق لرجل حىت يبطله أو حيتال يف باطل حىت

  كان على السبيل الذي قلنا فال بأس بذلك 
  ضرسي ضرسي : وكان محاد رمحه اهللا إذا جاءه من ال يريد االجتماع به وضع يده على ضرسه مث قال 

لرشيد مث أرسل ووجه الرشيد إىل شريك رجال ليحضره فسأله شريك أن ينصرف ويدافع حبضوره ففعل فحبسه ا
إليه رسوال آخر فأحضره وسأله عن ختلفه ملا جاءه رسوله فحلف له باألميان املغلظة أنه ما رأى الرسول يف اليوم 

الذي أرسله فيه وعىن بذلك الرسول الثاين فصدقه وأمر بإطالق الرجل وأحضر الثوري إىل جملس املهدي فأراد أن 
  : أمل حيلف أنه يعود فقالوا : له وخرج مث رجع فلبسها ومل يعد فقال املهدي يقوم فمنع فحلف باهللا أنه يعود فترك نع

  إنه عاد فأخذ نعله 
  وليس مذهب من مذاهب األئمة املتبوعني إال وقد تضمن كثريا من مسائل احليل : قالوا 

ىل السائل فوضع فأبعد الناس عن القول هبا مالك وأمحد وقد سئل أمحد عن املروزي وهو عنده ومل يرد أن خيرج إ
  ! ليس املروزي ههنا وماذا يصنع املروزي ههنا : أمحد إصبعه يف كفه وقال 

  يسافر هبا ويطؤها يف السفر : ليطأن امرأته يف هنار رمضان فقال : وقد سئل أمحد عن رجل حلف بالطالق 
ف أن ال يفطر حكى أن رجال سأل أمحد عن رجل حل: وجدت خبط شيخنا أيب حكيم : وقال صاحب املستوعب 

اذهب إىل بشر بن الوليد فاسأله مث ائتين فأخربين فذهب فسأله فقال له بشر إذا أفطر أهلك : يف رمضان فقال له 
فاقعد معهم وال تفطر فإذا كان وقت السحر فكل واحتج بقول النبيصلى اهللا عليه وسلمهلم إىل الغداء املبارك 

  فاستحسنه أمحد 
نه نبيه يوسف عليه السالم احليلة اليت توصل هبا إىل أخذ أخيه بإظهار أنه سارق ووضع وقد علم اهللا سبحا: قالوا 

الصواع يف رحله ومل يكن كذلك حقيقة لكن أظهر ذلك توصال إىل أخذ أخيه وجعله عنده وأخرب اهللا سبحانه أن 
ي رفع به درجات من ذلك كيد كاده سبحانه ليوسف ليأخذ أخاه مث أخرب سبحانه وتعاىل أن ذلك من العلم الذ

  يشاء وأن الناس متفاوتون فيه ففوق كلع ذي علم عليم 

  فصل قال منكروا احليل

  : احليل ثالثة أنواع 
  نوع هو قربة وطاعة وهو من أفضل األعمال عند اهللا تعاىل 

   ونوع هو جائز مباح ال حرج على فاعله وال على تاركه وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك تابع ملصلحته



ونوع هو حمرم وخمادعة هللا تعاىل ورسوله متضمن إلسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وحتليل ما حرمه وإنكار 
السلف واألئمة وأهل احلديث إمنا هو هلذا النوع فإن احليلة ال تذم مطلقا وال حتمد مطلقا ولفظها ال يشعر مبدح وال 

اخلفية إىل حصول الغرض حبيث ال يتفطن له إال بنوع من ذم وإن غلب يف العرف إطالقها على ما يكون من الطرق 
  الذكاء والفطنة 
ختصيصها مبا يذم من ذلك وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء املنكرين للحيل فإن أهل العرف : وأخص من هذا 

  هلم تصرف يف ختصيص األلفاظ العامة ببعض موضوعاهتا وتقييد مطلقها ببعض أنواعه 
ن احلول وهو التصرف من حال إىل حال وهي من ذوات الواو وأصلها حولة فسكنت الواو فإن احليلة فعلة م

  وانكسر ما قبلها فقلبت ياء كميزان وميقات وميعاد 
كل : احلول واحليل واحلول واحلولة واحليلة واحلويل واحملالة واحملال واالحتيال والتحول والتحيل : قال يف احملكم 

مجع حيلة ورجل حول : واحلول واحليل واحليالت : والقدرة على وجه التصرف قال احلذق وجودة النظر : ذلك 
شديد االحتيال وما أحوله وأحيله وهو أحول منك وأحيل : وحولة وحول وحولة وحوايل وحوايل وحولول وحويل 

  انتهى 
خلالص منه فما حياول فعلة من احلول وهو التحول من حال إىل حال وكل من حاول أمرا يريد فعله أو ا: فاحليلة 

  حيلة يتوصل هبا إليه : به 
معتربة باألمر احملتال هبا عليه إطالقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية فإن كان املقصود أمرا حسنا : فاحليلة 

كانت احليلة حسنة وإن كان قبيحا كانت احليلة قبيحة وإن كان طاعة وقربة كانت احليلة عليه كذلك وإن كانت 
  ة وفسوقا كانت احليلة عليه كذلك معصي

وملا قال النبيصلى اهللا عليه وسلم ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا تعاىل بأدىن احليل صارت يف 
يقصد هبا احليل اليت تستحل هبا احملارم كحيل اليهود وكل حيلة تتضمن إسقاط حقي هللا : عرف الفقهاء إذا أطلقت 

  فهي مما يستحل هبا احملارم  تعاىل أو آلدمي

  فإنه ينقسم إىل حممود ومذموم فإن كان حبق فهو حممود وإن كان بباطل فهو مذموم : لفظ اخلداع : ونظري ذلك 
كل : قوهلصلى اهللا عليه وسلماحلرب خدعة وقوله يف احلديث الذي رواه الترمذي وغريه : ومن النوع احملمود 

رجل كذب على امرأته لريضيها ورجل كذب بني اثنني ليصلح : ث خصال الكذب يكتب على ابن آدم إال ثال
قوله يف حديث عياض بن محار الذي رواه مسلم يف : بينهما ورجل كذب يف خدعة حرب ومن النوع املذموم 

  أهل النار مخسة ذكر منهم رجال ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك : صحيحه 
وإن يريدوا أن : وقوله تعاىل   ون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرونخيادع: وقوله تعاىل 

     خيدعوك فإن حسبك اهللا
  خدع كعب بن األشرف وأيب رافع عدوي : ومن النوع احملمود 

  رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم حىت قتال وقتل خالد بن سفيان اهلذيل 
معبد اخلزاعي أليب سفيان وعسكر املشركني حني مهوا بالرجوع ليستأصلوا  خديعة معبد بن أيب: ومن أحسن ذلك 

  املسلمني وردهم من فورهم 
  خديعة نعيم بن مسعود األشجعي ليهود بين قريظة ولكفار قريش واألحزاب : ومن ذلك 



  حىت ألقى اخللف بينهم وكان سبب تفرقهم ورجوعهم ونظائر ذلك كثرية 
  ود ومذموم فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خالفه ليتوصل به إىل مراده وكذلك املكر ينقسم إىل حمم

وميكرون وميكر اهللا : مكره تعاىل بأهل املكر مقابلة هلم بفعلهم وجزاء هلم جبنس عملهم قال تعاىل : فمن احملمود 
    ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون: وقال تعاىل   واهللا خري املاكرين

كذلك كدنا ليوسف ما كان : وقال تعاىل   وأملي هلم إن كيدي متني: ينقسم إىل نوعني قال تعاىل وكذلك الكيد 
    إهنم يكيدون كيدا وأكيد كيدا: وقال تعاىل    ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء اهللا

  فصل إذا عرف ذلك فال إشكال أنه جيوز لإلنسان أن يظهر قوال أو فعال

 وإن كان ظاهره خالف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية مثل دفع الظلم عن نفسه مقصوده به مقصود صاحل
  أو غريه أو إبطال حيلة حمرمة 

أن يقصد بالعقود الشرعية غري ما شرعها اهللا تعاىل ورسوله له فيصري خمادعا هللا تعاىل ورسوهلصلى اهللا : وإمنا احملرم 
مقصوده حصول الشيء الذي حرمه اهللا تعاىل ورسوله بتلك احليلة عليه وسلم كائدا لدينه ماكرا بشرعه فإن 

  وإسقاط الذي أوجبه بتلك احليلة 

وهذا ضد الذي قبله فإن ذلك مقصوده التوصل إىل إظهار دين اهللا تعاىل ودفع معصيته وإبطال الظلم وإزالة املنكر 
  فهذا لون وذاك لون آخر 

نوع ال ينفعه وال خيلصه من اإلمث وذلك إذا كان احلق عليه فجحده مث :  التأويل يف اليمني فإنه نوعان: ومثال ذلك 
حلف على إنكاره متأوال فإن تأويله ال يسقط عنه إمث اليمني الغموس والنية للمستحلف يف ذلك باتفاق املسلمني بل 

  لو تأول من غري حاجة مل ينفعه ذلك عند األكثرين 
ه وخيلصه من اإلمث وتكون اليمني على نيته فإذا استحلفه ظامل بأميان البيعة أو أميان وأما املظلوم احملتاج فإنه ينفعه تأويل

املسلمني فتأول األميان جبمع ميني وهي اليد أو حلفه بأن كل امرأة له طالق فتأول أهنا طالق من وثاق أو طالق عند 
  الوالدة أو طالق من غريي وحنو ذلك 
  فرس عتيق : تيق فتأول أنه عتيق أو كرمي من قوهلم أو استحلفه بأن كل مملوك له حر أو ع

إنه مظاهر : أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمه فتأول ظهر أمه مبركوهبا فإن ضيق عليه وألزمه أن يقول 
  من امرأته تأول بأنه قد ظاهر بني ثوبني أو جبتني من عند امرأته 

: مه اهللا تعاىل عليه يلزمه حترميه فإن ضيق عليه بأن يلزمه أن يقول وإن استحلفه باحلرام تأول أن احلرام الذي حر
إذا أحرمت أو صامت أو قامت إىل الصالة وحنو : احلرام يلزمين من زوجيت أو أن تكون علي حراما قيد ذلك بنية 

  ذلك 
   وإن استحلفه بأن كل ماله أو كل ما ميلكه صدقة تأول بأنه صدقة من اهللا سبحانه وتعاىل عليه

من دار وعقار وضيعة وقف على املساكني تأول الفعل املضارع مبا ميلكه يف : وأن مجيع ما أملكه : قل : وإن قال له 
  املستقبل بعد كذا وكذا سنة 

  مجيع ما هو جار يف ملكي اآلن نوى إضافة امللك إىل : فإن ضيق عليه وقال قل 



هو يف ملكي يف هذا الوقت يكون وقفا أخرج معىن لفظ الوقف  مما: اآلن ال إىل نفسه واآلن ال ميلك شيئا فإن قال 
  عن املعهود إىل معىن آخر والعرب تسمي سواء العاج وقفا 

  وإن استحلفه باملشي إىل بيت اهللا نوى مسجدا من مساجد املسلمني 
ق نوى املسجد القدمي إىل البيت العتي: علي احلج إىل بيت اهللا نوى باحلج القصد إىل املسجد فإن قال : فإن قال قل 

  البيت احلرام نوى احلرام هدمه واختاذه دارا أو محاما وحنو ذلك : فإن قال 
  وإن استحلفه باألمانة نوى هبا الوديعة أو اللقطة وحنو ذلك 

  وإن استحلفه بصوم سنة نوى بالصوم اإلمساك عن كالم ميكنه اإلمساك عنه سنة أو دائما 
  حمللوف عليه فيجري هذا اجملرى هذا كله يف احمللوف به وأما ا

ما رأيت فالنا نوى ما ضربت رئته أو ما كلمته نوى ما جرحته أو ما عاشرته وال خالطته نوى : فإذا استحلفه 
باملعاشرة واملخالطة معاشرة الزوجة والسرية أو ما بايعته وال شاريته نوى بذلك ما بايعته بيعة اليمني وال شاريته من 

  شري على مثال علم إذا جل واستشاط غضبا : جاج أو الغضب تقول املشاراة وهي الل
وإن استحلفه لصك أنه ال يدل عليه وال يعلم به وال خيرب به أحدا نوى أنه ال يفعل ذلك ما دام معه وإن ضيق عليه 

: أو نوى مبا ما عاش أو ما بقي أو ما دام يف هذه البلدة نوى قطع الظرف عما قبله وأن ال يكون متعلقا به : وقال 
  الذي أي ال أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك 

  وإن استحلفه أن ال يطأ زوجته نوى وطأها برجله 
  وإن استحلفه أن ال يتزوج فالنة نوى أن ال يتزوجها نكاحا فاسدا 

  وكذلك إذا استحلفه أن ال يبيع كذا أو ال يشتريه أو ال يؤجره وحنو ذلك 
  يدخل هذه الدار أو البلد أو احمللة قيد الدخول بنوع معني بالنية  وكذلك إذا استحلفه أن ال

  أنك ال تعلم أين فالن نوى مكانه اخلاص من داره أو بلده أو سوقه : وكذلك لو استحلفه 
اآلن نوى أنه : أنه ليس عنده يف داره نوى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار فإن ضيق عليه وقال : ولو استحلفه 
  معه اآلن وقد بر وصدق  ليس حاضرا

وإن استحلفه ليس يل به علم نوى أنه ليس يل علم بسره وما ينطوي عليه وما يضمره أو ليس يل علم به على جهة 
  التفصيل فإن هذا ال يعلمه إال اهللا سبحانه وحده 
  خمرج بالتأويل حال احللف : فصل وللمظلوم املستحلف خمرجان يتخلص هبما 

تخلص به بعده إن أمكنه كما إذا استحلفه قطاع الطريق أو اللصوص أن ال خيرب هبم أحدا فإن فاته فله خمرج ي
فاحليلة يف ذلك أن جيمع الوايل املتهمني مث يسأله عن واحد واحد فيربىء الربىء ويسكت عن املتهم وهذا املخرج 

  أضيق من األول 
 يتأول أحال عليه بذلك احلق من يطالبه به ومل حينث فإذا استحلفه ظامل أن ال يشكو غرميه وال يطالبه حبقه فحلف ومل

  يف ميينه 
وإذا استحلفه ظامل أن يبيعه شيئا فله أن ميلكه زوجته أو ولده فإذا باعه بعد ذلك كان قد بر يف ميينه ومينع من 

  تسليمه من ملكه إياه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 



  ه أمثلة املثالفصل وللحيل اليت يتخلص هبا من مكر غريه والغدر ب

إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنني مث ال يأمن من مكره إذا صلحت األرض والبستان بنوع من : األول 
أن : أنواع املكر والغدر ولو مل يكن إال بأن يدعي أن أجرة املثل يف هذه احلال أكثر مما مسى فاحليلة يف أمنه من ذلك 

أجرة السنني املتأخرة معظم األجرة وأقلها للسنني األول فال يسهل عليه املكر  يسمي لكل سنة أجرا معلوماوجيعل
  بعد ذلك 

  وعكسه إذا خاف املؤجر مكر املستأجر وغدره يف املستقبل جعل معظم األجرة يف السنني األول وأقلها يف األواخر 
  ه باألجرة وال من إخراجها أن خياف املؤجر غيبة املستأجر فال يتمكن من مطالبة امرأت: املثال الثاين 

أن يؤجرها رب الدار من املرأة فإن دخل عليه تعذر مطالبتها باألجرة ضمن الزوج : فاحليلة يف أمنه من ذلك 
األجرة أو أخذ هبا رهنا فإن كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار املرأة أن الدار له وأهنا يف يدها 

  ة كذا وكذا وإن كفل املرأة وقت العقد أهنا ترد إليه الدار عند انقضاء املدة نفعه ذلك حبكم إجارة الزوج إىل مد
أن خياف املستأجر أن يزاد عليه يف األجرة ويفسخ عقده إما بكون العني املؤجرة وقفا عند من يرى : املثال الثالث 

  ذلك أو يتحيل عليه حىت يبطل عقده 

لألجرة أكثر مما اتفقا عليه مث يصارفه عليه بقدر املسمى ويدفعه إليه ويشهد أن يسمى : فاحليلة يف أمنه وختليصه 
عليه أنه قبض املسمى الذي وقع عليه العقد فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه مبا قبضه من املسمى هذا إذا تعذر 

  عليه رفع تلك اإلجارة إىل حاكم حيكم بلزومها وعدم فسخها للزيادة 
أن : ن خياف أن يؤجره ما ال ميلك فيأىب املالك ويفسخ العقد ويرجع عليه باألجرة فاحليلة يف ختليصه أ: املثال الرابع 

  يضمن املؤجر درك العني املستأجرة وإن ضمن من خياف منه االستحقاق ومطالبته كان أقوى 
  أن خياف فلس املستأجر ومل جيد من يضمنه األجرة : املثال اخلامس 

ن يشهد عليه يف العقد أنه مىت تعذر عليه القيام بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ ويصح هذا أ: فاحليلة يف فسخه 
الشرط ولو مل يشرط ذلك فإنه ميلك الفسخ عند تعذر قبض أجرة ذلك الشهر أو السنة ويكون حدوث الفلس عيبا 

وهذا ظاهر إذا مسى  يف الذمة يتمكن به من الفسخ كما يكون حدوث العيب يف العني املستأجرة مسوغا للفسخ
لكل شهر أو سنة قسطا معلوما وال يعني مقدار املدة بل يقول آجرتك كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا تقوم يل 

باألجرة يف أول الشهر أو السنة فإن أفلس قبل مضي شيء من املدة ملك املؤجر الفسخ وإن أفلس بعد مضي شيء 
  : منها فهل ميلك الفسخ على وجهني 

  ال ميلكه ألن مضي بعضها كتلف بعض املبيع وهو مينع الرجوع : أحدمها 
ميلكه وهو قول القاضي وهو الصحيح ألن املنافع إمنا متلك شيئا فشيئا خبالف األعيان فإهنا متلك يف ان : والثاين 

  واحد فيتعذر جتدد العقد عند جتدد املنافع 
  ها فال حيتسب له املؤجر مبا أنفق يف ذلك إذا خاف املستأجر أن تنهدم الدار فيعمر: املثال السادس 

  وأذن املؤجر للمستأجر أن يعمر ما حتتاج : أن يقول وقت العقد : فاحليلة يف ذلك 

من عشرة إىل مائة فإن : مبائة فما دوهنا أو يقول : الدار إىل عمارته من أجرهتا ويقدر لذلك قدرا معلوما فيقول مثال 
ال يتم االنتفاع إال هبا أشهد على ذلك وعلى ما أنفق عليها وأنه غري متربع به مل يفعل ذلك واحتاجت إىل عمارة 



  وحسب له من األجرة 
  وكذلك إذا استأجر منه دابة واحتاجت إىل علف وخاف أن ال حيتسب له به املؤجر فعل مثل ذلك 

  املؤجر فالقول قول املؤجر أذنت لك أن تنفق على الدار أو الدابة ما حتتاج إليه فادعى قدرا وأنكره : فإن قال 
أن يسلف رب الدار ما يعلم أهنا حتتاج إليه من العمارة ويشهد عليه بقبضه من : واحليلة يف قبول قول املستأجر 

  األجرة مث يدفعه إليه ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما حتتاج إليه فالقول حينئذ قوله ألنه أمني 
إنه تلف وهو أمانة فال يلزمين ضمانه فاحليلة يف : املستأجر املال الذي قبضه ويقول  فإن خاف املؤجر أن يستهلك

  أن يقرضه إياه وجيعله يف ذمته مث يوكله أن ينفق على العني ما حتتاج إليه من ذلك : أمنه من ذلك 
فطريق التخلص من ذلك  إذا آجره دابة أو دارا مدة معلومة وخاف أن حيبسها عنه بعد انقضاء املدة: املثال السابع 

  فإذا انقضت املدة فأجرهتا بعد لكل يوم دينار أو حنوه فال يسهل عليه حبسها بعد انقضاء املدة : أن يقول : 
اشتر له به كذا وكذا ففعل مل يربأ من الدين بذلك ألنه ال يكون مربئا : إذا كان له عليه دين فقال : املثال الثامن 

  لنفسه من دين الغري بفعله 
أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين برىء منه بعد شرائه ملستحقه كذا وكذا : وطريق التخلص 

والقياس أنه يربأ بالشراء وإن مل يفعل ذلك ألنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه فكما قام مقامه يف التصرف قام مقامه 
إذا أراد أن : بفعله ملوكله القائم مقام فعل املوكل املثال التاسع  يف اإلبراء فهو مل يربأ بفعل نفسه لنفسه وإمنا برىء

ال يصح العقد ألنا ال نعلم على : يستأجر إىل مكان بأجرة معلومة فإن مل يبلغه وأقام دونه فاألجرة كذا وكذا فقالوا 
  أي املسافتني وقع العقد 

يسمي منه إىل املكان األبعد أجرة أخرى فيقول أن يسمي للمكان األقرب أجرة مث : واحليلة يف تصحيحه : قالوا 
آجرتك إىل الرملة مبائة ومن الرملة إىل مصر مبائة لكن ال يأمن املستأجر مطالبة املؤجر له باألجرة إىل املكان : مثال 

أمضاه أن يشترط عليه اخليار يف العقد الثاين إن شاء : األقصى ويكون قد أقام يف املكان األقرب فاحليلة يف ختلصه 
وإن شاء فسخه ويصح اشتراط اخليار يف عقد اإلجارة إذا كانت على مدة ال تلي العقد والقياس يقتضي صحة 

اإلجارة على أنه إن وصل إىل مكان كذا وكذا فاألجرة مائة وإن وصل إىل مكان كذا وكذا فاألجرة مائتان وال 
  غرر يف ذلك وال جهالة 

ميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فإن العمل إمنا يقع إن خطت هذا الثوب رو: وكذا إذا قال 
  على وجه واحد 

بعتكه بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة : وكذلك قطع املسافة فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة فال يشبه هذا قوله 
  باملعني منهما خبالف عقد اإلجارة فإنه إذا أخذه ال يدري بأي الثمنني أخذ فيقع التنازع وال سبيل لنا إىل العلم 

  فإن استيفاء املعقود عليه ال يقع إال معينا فيجب أجرة عمله 
  إذا زرع أرضه مث أراد أن يؤجرها والزرع قائم مل جيز لتعذر انتفاع املستأجر باألرض : املثال العاشر 

على ملكه قدر لكماله مدة معينة  أن يؤجره يبيعه الزرع مث يؤجر األرض فإن أحب بقاء الزرع: وطريق تصحيحها 
مث أجره األرض بعد تلك املدة إجارة مضافة فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حاكم يرى بطالن هذه اإلجارة فاحليلة 

أن يبيعه الزرع مث يؤجره األرض فإذا مت العقد اشترى منه الزرع فعاد الزرع إىل ملكه وصحت اإلجارة املثال : 
  أن يؤجر األرض على أن خراجها على املستأجر مل يصح  إذا أراد: احلادي عشر 



  من مستأجر أو مستعري : ألن اخلراج تابع لرقبة األرض فهو على مالكها ال على املنتفع هبا 
أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجر مثلها بقدر خراجها مث يشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن : وطريق اجلواز 

  ض يف اخلراج كل سنة كذا وكذا يدفع من أجرة األر
أن يستأجرها بشيء مسمى مث : وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون علفها على املستأجر مل يصح وطريق احليلة 

  يقدر له ما حتتاج إليه الدابة ويوكله يف إنفاقه عليها 
أجر موسى عليه السالم  والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك فإنا نصحح استئجار األجري بطعامه وكسوته كما

نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه فكذلك جيوز إجارة الدابة بعلفها وكما جيوز أن يكون علفها مجيع األجرة جيوز أن 
  يكون بعض األجرة والبعض اآلخر شيء مسمى 

  ال جتوز إجارة األشجار ألن املقصود منها الفواكه وذلك مبنزلة بيعها قبل بدوها : املثال الثاين عشر 
  أن يؤجره األرض ويساقيه على الشجر جبزء معلوم : واحليلة يف جوازه : قالوا 

وهذا ال حيتاج إليه بل الصواب جواز إجارة الشجر كما فعل عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه : قال شيخ اإلسالم 
  حبديقة أسيد بن حضري فإنه آجرها سنني وقضى هبا دينه 

نزلة إجارة األرض ملغلها فإن املستأجر يقوم على الشجر بالسقي واإلصالح وإجارة األرض ألجل مثرها مب: قال 
والذيار يف الكرم حىت حتصل الثمرة كما يقوم على األرض باحلرث والسقي والبذر حىت حيصل املغل فثمرة الشجر 

  جتري جمرى مغل األرض 

واملعقود عليه االنتفاع بإيداعه يف األرض أن املغل من البذر وهو ملك املستأجر : الفرق بني املسألتني : فإن قيل 
  وسقيه والقيام عليه خبالف استئجار الشجر فإن الثمرة من الشجرة وهي ملك املؤجر 

  : واجلواب من وجوه 
  أن هذا ال تأثري له يف صحة العقد وبطالنه وإمنا هو فرق عدمي التأثري : أحدها 
بها الذي ينبته اهللا سبحانه وتعاىل بدون بذر من املستأجر فهو أن هذا يبطل باستئجار األرض لكلئها وعش: الثاين 

  نظري مثرة الشجرة 
أن الثمرة إمنا حصلت بالسقي واخلدمة والقيام على الشجرة فهي متولدة من عمل املستأجر ومن الشجرة : الثالث 

  فللمستأجر سعي وعمل يف حصوهلا 
لبذر والتراب واملاء واهلواء فحصول الزرع من التراب الذي أن تولد الزرع ليس من البذر وحده بل من ا: الرابع 

هو ملك املؤجر كحصول الثمرة من الشجرة والبذريف األرض قائم مقام السقي للشجرة فهذا أودع يف أرض 
املؤجر عينا جامدة وهذا أودع يف شجرة عينا مائعة مث حصلت الثمرة من أصل هذا وماء املستأجر وعمله كما 

  أرض هذا وبذر املستأجر وعمله وهذا من أصح قياس على وجه األرض  حصل العمل من
وبه يتبني أن الصحابة أفقه األمة وأعلمهم باملعاين املؤثرة يف األحكام ومل ينكر أحد من الصحابة على عمر رضي اهللا 

  عنه فهو إمجاع منهم 
م أو وقفا فإن املؤجر ليس له أن حيايب يف مث إن هذه احليلة اليت ذكرها هؤالء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتي

املساقاة حينئذ وال خيلص من ذلك حماباة املستحق يف أجارة األرض فإنه إذا أرحبه يف عقد مل جيز له أن خيسره يف عقد 
إمنا أساقيك على جزء من ألف جزء بشرط أن أؤجرك : آخر وال خيلص من ذلك اشتراط عقد يف عقد بأن يقول 

ذا فإن هذا ال يصح فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضى القياس الصحيح ال حيتاج إىل هذه احليلة األرض بكذا وك



  وباهللا التوفيق 
أن : إذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن خترج وقفا أو مستحقة فتؤخذ منه هي وأجرهتا فاحليلة : املثال الثالث عشر 

  يضمن البائع أو غريه درك املبيع وأنه ضامن ملا 

مه املشتري من ذلك ويصح ضمان الدرك حىت عند من يبطل ضمان اجملهول وضمان ما مل جبب للحاجة إىل ذلك غر
كان أقوى فإن خاف أن يظهر استحقاق على وارثه بعد موته ضمن الدرك ورثة : فإن ضمن من خياف استحقاقه 

حق عليه املبيع رجع بثمنه ولكن يغرم البائع أو ورثه من خياف استحقاقه إن أمكنه فإن كان على ثقة أنه مىت است
قيمة املنفعة وهي أجرة املثل ملدة استيالئه على العني وهذا قول ضعيف جدا فإن املشتري إمنا دخل على أن يستويف 

املنفعة بال عوض والعوض الذي بذله يف مقابلة العني ال لالنتفاع فإلزامه باألجرة إلزام مبا ال يلتزمه وكذلك نقول يف 
إذا استحقت العني مل يلزمه عوض املنفعة ألنه إمنا دخل على أن ينتفع جمانا بال عوض خبالف املستأجر فإنه : عري املست

  التزم االنتفاع بالعوض ولكن ال يلزمه إال املسمى الذي دخل عليه 
الزوج فإنه دخل  وكذلك األمة املشتراة إذا وطئها مث استحقت مل يلزمه املهر ألنه دخل على أن يطأها جمانا خبالف

على أن الوطءيف مقابلةاملهر ولكن ال يلزمه إذا استحقت إال املسمى وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب املغرور 
ألنه معذور غري ملتزم للضمان وهو حمسن غري ظامل فما عليه من سبيل وهذا هو الصواب فإن طالبه على القول 

  خاصة وال يرجع عليه مبا التزم غرامته اآلخر رجع على من غره مبا مل يلتزم ضمانة 
فإذا غرم املودع أو املتهب قيمة العني واملنفعة رجع على الغار هبما وإذا غرم املستأجر ذلك رجع بقيمة العني دون 

قيمة املنفعة إال أنه يرجع بالزائد على املسمى حيث مل يلتزم ضمانه وإذا ضمن وهو مشتر أو مستعري قيمة العني 
  رجع بقيمة املنفعة دون قيمة العني لكنه يرجع مبا زاد على الثمن املسمى واملنفعة 

: أن هذا املشتري مىت خاف أن يطالب بقيمة املنفعة إذا استحق عليه املبيع فاحليلة يف ختلصه من ذلك : واملقصود 
عليه أنه أقبضه األجرة أن يستأجر منه الدار أو األرض سنني معلومة بأجرة مسماة مث يشتريها منه بعد ذلك ويشهد 

  فمىت استحقت العني وطولب بعوض املنفعة طالب هو املؤجر مبا قبضه من األجرة ملا ظهرت اإلجارة باطلة 
إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة أو يشتري له جارية معينة مث خاف املوكل أن تعجب وكليه : املثال الرابع عشر 

  ص من ذلك يف فيتزوجها أو يشتريها لنفسه فطريق التخل

فمن صحح هذا : ومىت اشتريتها لنفسك فهي حرة ويصح هذا التعليق والعتق وأما الزوجة : أن يقول له : اجلارية 
  التعليق فيها كمالك وأيب حنيفة نفعه وأما على قول الشافعي وأمحد فإنه ال ينفعه 

حترميها عليه وأنه مىت نكحها كان نكاحه أن يشهد عليه أهنا ال حتل له وأن بينهما سببا يقتضي : فطريق التخلص 
  باطال 

أن يعزل نفسه عن الوكالة : فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه وال يأمث فيما بينه وبني اهللا تعاىل فاحليلة 
  مث يعقد عليها لنفسه ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزال لنفسه عن الوكالة 

ن يرفعه إىل حاكم حنفي يرى أنه ال ميلك الوكيل عزل نفسه يف غيبة املوكل فأراد فإن خاف أن ال يتم له ذلك بأ
أن يشتريها لنفسه بغري جنس ما أذن له فيه فإنه إذا اشتراها لنفسه جبنس ما : التخلص من ذلك فالطريق يف ذلك 

ل الشراء له ومل يكن أذن له فيه تضمن ذلك عزل نفسه يف غيبة موكله وهو ممتنع فإذا اشتراها بغري اجلنس حص
  ذلك عزال 



الوكيل يتوىل طريف العقد جاز إن : إذا وكله يف بيع جارية ووكله آخر يف شرائها فإن قلنا : املثال اخلامس عشر 
أن يبيعها ملن يستوثق منه أن يشتريها منه مث يشتريها ملوكله فإن : يكون بائعا مشتريا هلما وإن منعنا ذلك فالطريق 

له املشتري الذي توثق منه فاحليلة أن يبيعه إياها بشرط اخليار فإن وىف له بالبيع وإال كان متمكنا  خاف أن ال يفي
  من الفسخ 

أن يتملكه عليها مث : ال ميلك خلع ابنته بصداقها فإن ظهرت املصلحة يف ذلك هلا فالطريق : املثال السادس عشر 
أنه ال حيتاج إىل ذلك بل إذا ظهرت املصلحة يف افتدائها : ح خيلعها من زوجها به فيكون قد اختلعها مباله والصحي

  من الزوج بصداقها جاز ذلك وكان مبنزلة افتدائها من األسر مباهلا ورمبا كان هذا خريا هلا 
إذا وكله أن يشتري له متاعا فاشتراه مث أراد أن يبعث به وإليه فخاف أن يهلك فيضمنه : املثال السابع عشر 

أن يستأذن الوكيل أن يعمل يف ذلك برأية ويفوض إليه ذلك فإذا أذن له فبعث : التخلص من ذلك الوكيل فطريق 
  به فتلف مل يضمنه 

أن يبيعها لكافر قبل : إذا أراد أن يسلم وعنده مخر أو خنازير وأراد أن ال يتلف عليه فاحليلة : املثال الثامن عشر 
اء أسلم املشتري أو بقي على كفره نص على هذا أمحد يف جموسي باع اإلسالم مث يسلم ويكون له املطالبة بالثمن سو

  جموسيا مخرا مث أسلما يأخذ الثمن الذي قد وجب له يوم باعه 
أن يلقي فيه : إذا كان له عصري فخاف أن يتخمر فال جيوز له بعد ذلك أن يتخذه خال فاحليلة : املثال التاسع عشر 

 ختمر وجب عليه إراقته ومل جيز له حبسه حىت يتخلل فإن فعل مل يطهر ألن حبسه أوال ما مينع ختمره فإن مل يفعل حىت
  معصية وعوده خال نعمة فال تستباح باملعصية 

إذا كان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر وخاف أن يتوى ماله أو احتاج إليه وال : املثال العشرون 
عن الغرمي البعض ويعجل له باقيه فقد اختلف السلف واخللف يف هذه  ميكنه املطالبة قبل احللول فأراد ان يضع

  املسألة 
املنع وهي اختيار مجهور أصحابه والثانية : فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر وعن أمحد فيها روايتان أشهرمها عنه 

  اجلواز حكاها ابن أيب موسى وهي اختيار شيخنا : 
لك عن الشافعي قوال وأصحابه ال يكادون يعرفون هذا القول وال حيكونه وحكى ابن عبد الرب يف االستذكار ذ

وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإمنا هو فيما إذا جرى ذلك بغري شرط بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز 
ده ألن فأبرأه من الباقي حىت لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل مث فعاله بناء على الشرط املتقدم صح عن

لو فعل : هو الشرط املقارن ال السابق وقد صرح بذلك بعض أصحابه والباقون قالوا : الشرط املؤثر يف مذهبه 
  ذلك من غري شرط جاز ومرادهم الشرط املقارن 

وأما مالك فإنه ال جيوزه مع الشرط وال بدونه سدا للذريعة وأما أمحد فيجوزه يف دين الكتابة ويف غريه عنه روايتان 
  واحتج املانعون باآلثار واملعىن 

أسلفت رجال مائة دينار مث خرج سهمي يف بعث بعثه : ففي سنن البيهقي عن املقداد بن األسود قال : أما اآلثار 
نعم فذكرت ذلك : عجل تسعني دينارا وأحط عشرة دنانري فقال : رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمفقلت له 

  أكلت ربا مقداد وأطعمته ويف سنده ضعف : قال لرسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ف
قد سئل عن الرجل له الدين على رجل إىل أجل فيضع عنه صاحبه : وصح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه 



  ويعجل له اآلخر فكره ذلك ابن عمر وهنى عنه 
عجل يل ألضع عنك قال  :لرجل علي دين فقال يل : وصح عن أيب املنهال أنه سأل ابن عمر رضي اهللا عنهما فقال 

  هنى أمري املؤمنني يعين عمر أن يبيع العني بالدين : فنهاين عنه وقال : 
بعت برا من أهل السوق إىل أجل مث أردت اخلروج إىل الكوفة فعرضوا : وقال أبو صاحل موىل السفاح وامسه عبيد 

أن تأكل هذا وال تؤكله رواه مالك ال آمرك : علي أن أضع عنهم وينقدوين فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال 
  يف املوطأ 

فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع األجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عني الربا كما لو باع : وأما املعىن 
حط : زدين يف الدين وأزيدك يف املدة فأي فرق بني أن تقول : األجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين فقال 

  زد يف األجل وأزيد يف الدين : ألجل وأحط من الدين أو تقول من ا
: أن يكون للرجل على الرجل احلق إىل أجل فإذا حل احلق قال له غرميه : كان ربا اجلاهلية : قال زيد بن أسلم 

  أتقضي أم تريب فإن قضاه أخذه وإال زاذه يف حقه وأخر عنه يف األجل رواه مالك 
  ميه وبطالنه وحترميه معلوم من دين اإلسالم كما يعلم حترمي الزىن واللواطة والسرقة وهذا الربا جممع على حتر

  فنقص األجل يف مقابلة نقص العوض كزيادته يف مقابلة زيادته فكما أن هذا ربا فكذلك اآلخر : قالوا 

وتضع عين وهو أعجل لك : صح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان ال يرى بأسا أن يقول : قال املبيحون 
يا : الذي روى أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ملا أمر بإخراج بين النضري من املدينة جاءه ناس منهم فقالوا 

ضعوا وتعجلوا قال : رسول اهللا إنك أمرت بإخراجهم وهلم على الناس ديون مل حتل فقال النبيصلى اهللا عليه وسلم 
  هو صحيح اإلسناد : أبو عبداهللا احلاكم 

وإمنا ضعف مبسلم بن خالد الزجني وهو ثقة فقيه : هو على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات : قلت 
باب من عجل له أدىن من حقه قبل حمله فوضع عنه طيبةبه أنفسهما : روى عنه الشافعي واحتج به وقال البيهقي 

  ذور يف ذلك وكأن مراده أن هذا وقع بغري شرط بل هذا عجل وهذا وضع وال حم
وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة يف األجل والدين وذلك إضرار حمض بالغرمي ومسألتنا تتضمن براءة : قالوا 

ذمة الغرمي من الدين وانتفاع صاحبه مبا يتعجله فكالمها حصل له االنتفاع من غري ضرر خبالف الربا اجملمع عليه فإن 
  الدين فهذا ضد الربا صورة ومعىن  ضرره الحق باملدين ونفعه خمتص برب

وألن مقابلة األجل بالزيادة يف الربا ذريعة إىل أعظم الضرر وهو أن يصري الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة : قالوا 
  فتشتغل الذمة بغري فائدة ويف الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له 

أسريا ففي براءة ذمته ختليص له من األسر : اءة الذمم من الديون ومسى الغرمي املدين والشارع له تطلع إىل بر: قالوا 
جيوز ذلك يف دين الكتابة وهو قول أمحد وأيب حنيفة فإن : وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصرب وهذا الزم ملن قال 

درمهني وال يبايعه بالربا فإذا جاز له أن املكاتب مع سيده كاألجنيب يف باب املعامالت وهلذا ال جيوز أن يبيعه درمها ب
يتعجل بعض كتابته ويضع عنه باقيها ملا له يف ذلك من مصلحة تعجيل العتق وبراءة ذمته من الدين مل مينع ذلك يف 

ال جيوز يف دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله وجيوز : غريه من الديون ولو ذهب ذاهب إىل التفصيل يف املسألة وقال 
  ن املبيع واألجرة وعوض اخللع والصداق لكان له وجه فإنه يف القرض جيب رد املثل فإذا عجل له وأسقط يف مث



باقيه خرج عن موجب العقد وكان قد أقرضه مائة فوفاه تسعني بال منفعة حصلت للمقرض بل اختص املقترض 
واإلجارة فإهنما ميلكان فسخ العقد وجعل  باملنفعة فهو كاملريب سواء يف اختصاصه باملنفعة دون اآلخر وأما يف البيع

العوض حاال أنقص مما كان وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل لكن حتيال عليه والعربة يف العقود مبقاصدها ال 
بصورها فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فاالحتيال عليه ال يزيل مفسدته وإن مل يكن مفسدة مل حيتج إىل االحتيال 

  عليه 
  : املسألة أربعة مذاهب فتلخص يف 

  املنع مطلقا بشرط وبدونه يف دين الكتابة وغريه كقول مالك 
  وجوازه يف دين الكتابة دون غريه كاملشهور من مذهب أمحد وأيب حنيفة 

  وجوازه يف املوضعني كقول ابن عباس وأمحد يف الرواية األخرى 
  شافعي واهللا أعلم وجوازه بال شرط وامتناعه مع الشرط املقارن كقول أصحاب ال

إذا كان له عليه ألف درهم فصاحله منها على مائة درهم يؤديها إليه يف شهر كذا من : املثال احلادي والعشرون 
  هو جائز وقد أبطله قوم آخرون : سنة كذا فإن مل يفعل فعليه مائتان فقال القاضي أبو يعلى 

حط مثامنائة بتا مث يصاحل عن املطلوب من املائتني الباقيتني  أن يعجل رب املال: واحليلة يف جوازه على مذهب اجلميع 
  على مائة يؤديها إليه يف شهر كذا على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فال صلح بينهما 

إذا كاتب عبده على ألف يؤديها إليه يف سنتني فإن مل يفعل فعليه ألف أخرى فهي كتابة : املثال الثاين والعشرون 
  اضي ألنه علق إجياب املال خبطر وال جيوز ذلك فاسدة ذكره الق

أن يكاتبه على ألفي درهم مث يصاحله منها على ألف درهم يؤديها إليه يف سنتني فإن مل يفعل فال : واحليلة يف جوازه 
  صلح بينهما فيكون قد علق الفسخ خبطر فيجوز وتكون كاملسألة اليت قبلها 

  عليه دين حال فصاحله على تأجيله أو تأجيل بعضه إذا كان له : املثال الثالث والعشرون 

أنه يتأجل كما يتأجل بدل القرض وإن كان النزاع يف الصورتني : مل يلزمه التأجيل فإن احلال ال يتأجل والصحيح 
أن يشهد على إقرار صاحب : فمذهب أهل املدينة يف ذلك هو الراجح وطريق احليلة يف صحة التأجيل ولزومه 

يستحق املطالبة به قبل األجل الذي تفقا عليه وأنه مىت طالب به قبله فقد طالب مبا ال يستحق فإذا فعل  الدين أنه ال
إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب الشفعة : هذا أمن رجوعه يف التأجيل املثال الرابع والعشرون 

صاحل على بعض حقه كما أنه لو صاحل من  فصاحله املشتري على نصف الدار بنصف الثمن جاز ذلك ألن الشفيع
ألف على مخسمائة فإن صاحله على بيت من الدار بعينه حبصته من الثمن يقوم البيت مث خترج حصته من الثمن جاز 

أيضا ألن حصته معلومة يف أثناء احلال فال يضر كوهنا جمهولة حالة الصلح كما إذا اشترى شقصا وسيفا فللشفيع أن 
: ته من الثمن وإن كانت جمهولة حال العقد ألن مآهلا إىل العلم وقال القاضي وغريه من أصحابنا يأخذ الشقص حبص

أن يشتري الشفيع هذا البيت من املشتري : واحليلة يف تصحيح ذلك : ال جيوز ألنه صاحله على شيء جمهول مث قال 
ا البيت تسليم للشفعة ومساومته بالبيت بثمن مسمى مث يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار وشراء الشفيع هلذ

  تسليم للشفعة 
فإن أراد الشفيع شراء البيت املعني وبقاءه على شفعته يف الباقي فاحليلة أن ال يبدأ باملساومة بل يصرب حىت يبتدىء 

للشفعة  قد استوجبته مبا أخذته به وال يكون مسلما: هذا البيت أخذته بكذا وكذا فيقول الشفيع : املشتري فيقول 
  يف باقي الدار وليس يف هذه احليلة إبطال حق غريه وإمنا فيها التوصل إىل حقه 



جيوز تعليق الوكالة على الشرط كما جيوز تعليق الوالية واإلمارة على الشرط وقد صح : املثال اخلامس والعشرون 
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تعليق اإلمارة 

  لية وال حمذور يف تعليق الوكالة بالشرط البتة بالشرط وهي وكالة وتفويض وتو
أن ينجز الوكالة ويعلعق اإلذن يف التصرف بالشرط وهذا يف احلقيقة تعليق هلا نفسها : واحليلة يف تصحيحها 

بالشرط فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه والتوكل وسيلةوطريق إىل ذلك فإذا مل ميتنع تعليق املقصود 
  ة أوىل باجلواز بالشرط فالوسيل

  ال يصح : جيوز تعليق اإلبراء بالشرط ويصح وفعله اإلمام أمحد وقال أصحابنا : املثال السادس والعشرون 
إن مت فأنت يف حل مما يل عليك فإن علق ذلك مبوت نفسه صح ألنه وصية وإن علقه مبوت من : فإذا قال : قالوا 

أوال احلكم يف األصل غري : وال يصح كما ال يصح تعليق اهلبة فيقال  عليه الدين مل يصح ألنه تعليق الرباءة بالشرط
ثابت بالنص وال باإلمجاع فما الدليل على بطالن تعليق اهلبة بالشرط وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

ثالث حثيات لو قد جاءمال البحرين ألعطيتك هكذا وهكذا مث هكذا : علق اهلبة بالشرط يف حديث جابر ملا قال 
  وأجنز ذلك له الصديق رضي اهللا عنه ملا جاء مال البحرين بعد وفاة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم 

نعم واهلبة املعلقة بالشرط وعد وكذلك فعل النبيصلى اهللا عليه وسلم ملا بعث إىل : كان ذلك وعدا قلنا : فإن قيل 
  ت إىل النجاشي حلة إين قد أهدي: النجاشي هبدية من مسك وقال ألم سلمة 

وأواقي من مسك وال أرى النجاشي إال قد مات وال أرى هدييت إال مردودة فإن ردت علي فهي لك وذكر 
  احلديث رواه أمحد 

  صحة تعليق اهلبة بالشرط عمال هبذين احلديثني : فالصحيح 
ت من مرضي هذا فقد أوصيت إن م: وأيضا فالوصية متليك وهي يف احلقيقة تعليق للتمليك باملوت فإنه إذا قال 

صحة تعليق الوقف بالشرط نص عليه يف رواية امليموين يف : لفالن بكذا فهذا متيلك معلق باملوت وكذلك الصحيح 
  تعليقه باملوت 

ال يصح تعليقه باملوت والصواب طردالنص : وسائر التعليق يف معناه وال فرق البتة وهلذا طرده أبو اخلطاب وقال 
قه باملوت وغريه وهو أحد الوجهني يف مذهب أمحد وهو مذهب مالك وال يعرف عن أمحد نص على وأنه يصح تعلي

  عدم صحته وإمنا عدم الصحة قول القاضي وأصحابه 
أنه يصح تعليقه بشرط املوت دون غريه من الشروط وهذا اختيار الشيخ موفق الدين : ويف املسألة وجه ثالث 

وصية أوسع من التصرف يف احلياة بدليل الوصية باجملهول واملعدوم واحلمل وفرق بأن تعليقه باملوت وصية وال
الصحة مطلقا ولو كان تعليقه باملوت وصية المتنع على الوارث وال خالف أنه يصح تعليقه بالشرط : والصحيح 

يا : قد قال تعاىل بالنسبة إىل البطون بطنا بعد بطن وأن كونه وقفا على البطن الثاين مشروط بانقضاء البطن األول و
  وقال النبيصلى اهللا عليه وسلم املسلمون عند شروطهم   أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

يقتضي صحة تعليقه فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك وهلذا ال يشترط فيه القبول إذا كان على : والقياس الصحيح 
  وما  جهة اتفاقا وكذلك إذا كان على آدمي معني يف أقوى الوجهني



  ذاك إال لشبهه بالعتق 
  أن تعليق اإلبراء بالشرط أوىل من ذلك كله فمنعه خمالف ملوجب الدليل واملذهب : واملقصود 

ال يلزم من بطالن تعليق اهلبة بطالن تعليق اإلبراء بل القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه ألنه إسقاط : ويقال ثانيا 
  وال رضاه فهو بالعتق والطالق أشبه منه بالتمليك  حمض وهلذا ال يفتقر إىل قبول املربىء

  وعلى هذا فيستغىن بالصحة يف ذلك كله عن احليلة 
ال شيء يل عليه بعد هذا الشهر أو العام أو ال : أن يقول : فإن احتاج إىل التعليق وخاف أن ينقض عليه فاحليلة 

ا أو عام كذا أو عند قدوم زيد بسبب كذا أو شيء يل عليه عند قدوم زيد أو كل دعوى أدعيها عليه بعد شهر كذ
من دين كذا أو مثن كذا فهي : كل دعوى أدعيها يف تركته بعد موته : من دين كذا فهي دعوى باطلة أو يقول 

  دعوى باطلة 
  وعلى ما قررناه ال حيتاج إىل شيء من ذلك 

ن حتملها عنه غريه مل يسقط ملكها للفسخ إذا أعسر الزوج بنفقة املرأة ملكت الفسخ فإ: املثال السابع والعشرون 
ألن عليها يف ذلك منة كما إذا أراد قضاء دين عن الغري فامتنع ربه من قبوله مل جيرب على ذلك وطريق احليلة يف 

أن حييلها مبا وجب هلا عليه من النفقة على ذلك الغري فتصح احلوالة وتلزم على أصلنا إذا : إبطال حقها من الفسخ 
  ال عليه غنيا كان احمل

أن يقر ذلك الغري للزوج بقدر معني لنفقتها سنة أو شهرا أو حنو ذلك مث حييلها الزوج عليه : وطريق صحة احلوالة 
فإن مل ميكنه اإلجبار على القبول لعدم من يرى ذلك وكل الزوج امللتزم لنفقتها يف اإلنفاق عليها والزوج خمري بني 

  أن ينفق عليها بنفسه أو بوكيله 
  وهكذا العمل يف مسألة أداء الدين عن الغرمي سواء 

إذا خاف املضارب أن يضمنه املالك بسبب من األسباب اليت ال ميلكها بعقد املضاربة : املثال الثامن والعشرون 
اعا كخلط املال بغريه أو اشترائه بأكثر من رأس املال واالستدانة على مال املضاربة أو دفعه إىل غريه مضاربة أو إبض

اعمل برأيك : أن يشهد على رب املال أنه قال له : أو إيداعا أو السفر به فطريق التخلص من ضمانه يف هذا كله 
  أو ما تراه مصلحة 

  إذا كان لكل من الرجلني عروض وأرادا أن يشتركا فيها شركة عنان ففي ذلك روايتان : املثال التاسع والعشرون 
روض عند العقد ويكون قيمتها هو رأس املال فيقسم الربح على حسبه أو على تصح الشركة وتقوم الع: إحدامها 

ما شرطاه وإذا أرادا الفسخ رجع كل منهما إىل قيمة عروضه واقتسما الربح على ما شرطاه وهذا القول هو 
  الصحيح 

ا الرجوع إىل رأس ماله ال تصح إال على النقدين ألهنما إذا تفاسخا الشركة وأراد كل واحد منهم: والرواية الثانية 
أو يقتسما الربح مل يعلم ما مقدار رأس مال كل منهما إال بالتقومي وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل فال 

  يستقر رأس املال 
أن ال ينفرد أحد الشريكني بربح مال اآلخر وهذه الشركة تفضي إىل ذلك ألنه قد : وأيضا فمقتضى عقد الشركة 

أحدمها وال تزيد قيمة عروض اآلخر فيشاركه من مل تزد قيمة عروضه وهذا إمنا يصح يف  تزيد قيمة عروض
املقومات كالرقيق واحليوان وحنومها فأما املثليات فإن ذلك منتف فيها وهلذا كان الصحيح عند من منع الشركة 

على العدل من اجلانبني وكل اجلواز يف املوضعني ألن مبىن عقد الشركة : جوازها باملثليات فالصحيح : بالعروض 



من الشريكني متردد بني الربح واخلسران فهما يف هذا اجلواز مستويان فتجويز ربح أحدمها دون اآلخر يف مقابلة 
عكسه فقد استويا يف رجاء الغنم وخوف الغرم وهذا هو العدل كاملضاربة فإنه جيوز أن يرحبا وأن خيسرا وكذلك 

  املساقاة واملزارعة 
أن يبيع كل منهما بعض عروضه ببعض : يلة يف تصحيح هذه املشاركة عند من ال جيوزها بالعروض وطريق احل

  عروض صاحبه فإذا كان عرض أحدمها يساوى مخسة آالف 

وعرض اآلخر يساوي ألفا فيشتري صاحب العرض الذي قيمته مخسة آالف من صاحبه مخسة أسداس عرضه الذي 
مخسة آالف فإذا فعال ذلك صارا شريكني فيصري للذي يساوي متاعه ألفا  يساوي ألفا بسدس عرضه الذي يساوي

سدس مجيع املتاع ولآلخر مخسة أسداسه أو يبيع كل منهما صاحبه بعض عرضه بثمن مسمى مث يتقابضان فيصري 
ند مشتركا بينهما مث يأذن كل واحد منهما لصاحبه يف التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شرطاه ع

  أمحد وعلى قدر رءوس أمواهلما عند الشافعي واخلسران على قدر املال اتفاقا 
إذا تزوجها على أن ال خيرجها من دارها أو بلدها أو ال يتزوج عليها وال يتسرى عليها فالنكاح : املثال الثالثون 

وال خمالف هلم من  صحيح والشرط الزم هذا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية
  الصحابة وإليه ذهب عامة التابعني وقال به أمحد 

  وخالف يف ذلك الثالثة فأبطلوا الشرط ومل يوجبوا الوفاء به 
أن : فإذا احتاجت املرأة إىل ذلك ومل يكن عندها حاكم يرى صحة ذلك ولزومه فاحليلة هلا يف حصول مقصودها 

أنه إن سافر هبا أو نقلها من دارها أو تزوج عليها فهي طالق أو هلا اخليار يف  متتنع من اإلذن إال أن تشترط بعد العقد
املقام معه أو الفسخ فإن مل تثق به أن يفعل ذلك فإهنا تطلب مهرا كثريا جدا إن مل يفعل وتطلب ما دونه إن فعل فإن 

وهلا أن متنع نفسها حىت تقبضه  شرط هلا ذلك رضيت باملهر األدىن وإن مل يشرط ذلك طالبته باألعلى وجعلته حاال
  أو يشرط هلا ما سألته 

  فعلى أي املهرين يقع العقد : فإن قيل 
يقع على املهر الزائد لتتمكن من إلزامه بالشرط فإن خاف أن يشرط هلا ما طلبت ويستقر عليه املهر الزائد : قيل 

املبلغ الزائد على الصداق األدىن وأهنا مىت  أن يشهد عليها أهنا ال تستحق عليه بعد االشتراط شيئا من: فاحليلة 
ادعت به فدعواها باطلة فيستوثق منها بذلك ويكتب هو والشرط وهلا أن تطالب بالصداق الزائد إذا مل يف هلا 

  بالشرط ألهنا مل ترض بأن يكون األدىن مهرا إال يف مقابلة منفعة 

لزوج هلا وحدها وهذا جار جمرى بعض صداقها فإذا فاهتا أخرى تسلم هلا وهي املقام يف دارها أو بلدها أو يكون ا
  فلها املطالبة باملهر األعلى 
إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح فإن حضره املوت فخاف هو أو املرأة أن ترث جزءا منه : املثال احلادي والثالثون 

  فينفسخ النكاح 
نه وإن شاء جعله دينا يف ذمته يكون حكمه حكم سائر أن يبيع العبد من أجنيب فإن شاء قبض مث: فاحليلة يف بقائه 

ديونه فإذا ورثت نصيبها من مثنه مل ينفسخ نكاحها وإن باع العبد من أجنيب قبل العقد مث زوجه االبنة أمن هذا 
  احملذور أيضا 

 مث زوجها وكذلك إذا أراد أن يزوج أمته بابنه وخاف أن ميوت فريث االبن زوجته فينفسخ النكاح باعها من أجنيب



  االبن أو يبيعها من األجنيب بعد العقد 
  إذا أحاله بدينه وخاف احملتال أن يتوى ماله عند احملال عليه وأراد التوثق ملاله : املثال الثاين والثالثون 

يعا ال حتلين باملال ولكن وكلين يف املطالبة به واجعل ما أقبضه يف ذميت قرضا فيربآن مج: فاحليلة يف ذلك أن يقول 
  باملقاصة 

  فإن خاف احمليل أن يهلك املال يف يد الوكيل قبل اقتراضه فريجع عليه بالدين 
اضمن عين هذا الدين هلذا الطالب فيضمنه فإذا قبضه قبضه لنفسه فإن امتنع : أن يقول للمحال عليه : فاحليلة له 

ىل وقت كذا وكذا فاحمليل ضامن هلذا املال احملال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه إن مل يوفه حقه إ
  ويصح تعليق الضمان بالشرط فإن وفاه احمليل عليه وإال رجع إىل احملال وآخذه باملال 

إذا كان له دين على رجل فرهنه به عبدا فخاف أن ميوت العبد فيحاكمه إىل من يرى : املثال الثالث والثالثون 
  سقوط الدين بتلف الرهن 

أن يشتري العبد منه بدينه وال يقبض العبد فإن وفاه دينه أقاله يف البيع وإن مل : ليصه من هذا احملذور فاحليلة يف خت
  يوفه الدين طالبه بالتسليم وإن تلف العبد كان من ضمان البائع ورجع املشتري إىل دينه الذي هو مثنه 

  خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة  إذا كان له عليه دين فرهنه به رهنا مث: املثال الرابع والثالثون 

أن يضمن دينه ملن خياف منه استحقاق الرهن فإذا استحقه عليه طالبه باملال أو يضمنه درك الرهن أو : فاحليلة فيه 
  يشهد عليه أنه الحق له فيه ومىت ادعى فيه حقا فدعواه باطلة 

ن منها بوثيقة ومخسون بغري وثيقة وجحده الغرمي القدر إذا كان له عليه مائة دينار مخسو: املثال اخلامس والثالثون 
  الذي بغري وثيقة 

أن يوكل رجال غريبا بقبض املال الذي بالوثيقة ويشهد على وكالته عالنية مث يشهد : فاحليلة له يف ختليص ماله 
الته فإذا قبض أنه قد عزله عن الوكالة مث يطالب الوكيل املطلوب بذلك املال ويثبت شهود وك: شهودا آخرين 

دفعتها إىل وكيلك أقام البينة : اخلمسني دينارا دفعها إىل مستحقها وغاب مث يطالبه املستحق هبذه اخلمسني فإن قال 
  اتبع القابض فخذ مالك منه : أنه كان قد عزله عن الوكالة فيلزمه احلاكم باملال ويقول له 

ال أدفع إليك إال حبضرة املوكل وإقراره أنك : مثل هذا ويقول فإن كان الغرمي حذرا مل يدفع إىل الوكيل شيئا خشية 
  وكيله فتبطل هذه احليلة 
إذا حضره املوت ولبعض ورثته عليه دين وأراد ختليص ذمته فإن أقر له به مل يصح إقراره : املثال السادس والثالثون 

  وإن وصى له به كانت وصية لوارث 
يأيت مبن يثق به فيقر له بذلك الدين فإذا قبضه أوصله إىل مستحقه فإن خاف أن يواطئه على أن : فاحليلة يف خالصه 

األجنيب أن يلزمه احلاكم أن حيلف أن هذا الدين واجب لك على امليت ومل تربئه منه وال من شيء منه مل جيز له أن 
رثي باملال الذي له بع دارك أو عبدك من وا: حيلف على ذلك وانتقلنا إىل حيلة أخرى وهي أن يقول له املريض 

علي فيفعل فإذا لزمته اليمني بعد هذا حلف على أمر صحيح فإن مل يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو 
  أمة فقبضه مث باعه من الوارث بالدين الذي على امليت 

  لده إذا نكح أمة حيث جيوز له نكاح اإلماء وخاف أن يسترق سيدها و: املثال السابع والثالثون 



  كل ولد تلده منك فهو حر فإذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار : أن يسأل سيد األمة أن يقول : فاحليلة يف ذلك 
كل مملوك : إن سألتيين اخللع فأنت طالق ثالثا إن مل أخلعك وقالت املرأة : إذا قال المرأته : املثال الثامن والثالثون 

  هلا حر إن مل أسألك اخللع اليوم 
قل خلعتك على ألف : أسألك أن ختلعين فقال للزوج : سليه اخللع فقالت : فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرأة 

قومي مع زوجك فقد بر : ال أقبل فقال أبو حنيفة : ال أقبل فقالت : درهم فقال ذلك فقال أبو حنيفة للمرأة قويل 
  كل منكما يف ميينه 

حنيفة عن أخوين تزوجا أختني فزفت امرأة كل واحد منهما إىل اآلخر فوطئها ومل سئل أبو : املثال التاسع والثالثون 
: نعم فقال : أكل منهما راض باليت دخل هبا قالوا : ما احليلة يف ذلك فقال : يعلموا بذلك حىت أصبحوا فقيل له 

  فطابت أنفسهما ليتزوج كل منهما املرأة اليت وطئها : ليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة ففعال فقال 
إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه املال عقار فأراد أن حيعل عقاره يف يد غرميه يستغله : املثال األربعون 

  ويقبض غلته من دينه جاز ذلك ألنه توكيل له فيه فإن خاف الغرمي أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة 
  ن له يف قبض أجرته من دينه ولو مل يأذن له فله أن يقبضها قصاصا أن يسترهنه منه ويستدمي قبضه مث يأذ: فاحليلة 

  أن يستأجره منه مبقدار دينه فما وجب له عليه من األجرة سقط من دينه بقدره قصاصا : وله حيلة أخرى 
  إذا كان له جارية فأراد وطأها وخاف أن حتبل منه فتصري أم ولد ال ميكنه بيعها : املثال احلادي واألربعون 

  أن يبيعها ألبيه أو أخيه أو أخته فإذا ملكها سأله أن يزوجه : فاحليلة 
  إياها فيطأها بالنكاح ويكون ولده منها أحرارا يعتقون على البائع بالرحم وهذا إذا كان ممن 

  ر جيوز له نكاح اإلماء بأن ال يكون حتته حرة عند أيب حنيفة أو يكون خائفا للعنت عادما لطول حرة عند اجلمهو
إذا بانت منه إمرأته بينونة صغرى وأراد أن جيدد نكاحها فخاف إن أعلمها مل تتزوج به فله : املثال الثاين واألربعون 

جدد نكاحك فإن كانت قد بانت منك : قد حلفت بيمني مث استفتيت فقيل يل : أن يقول : إحداها : يف ذلك حيل 
  كاحها وإال فاحلاكم أو نائبه عاد النكاح وإال مل يضرك فإن كان هلا ويل جدد ن

  أن يظهر أنه يريد سفرا وأنه يريد أن جيعل هلا شيئا من ماله وأن االحتياط أن جيعله صداقا بعقد يظهره : ومنها 
أن يظهر مرضا وأنه يريد أن يقر هلا مبال أو يوصي هلا به وأن ذلك ال يتم واألحوط أن أظهر عقد نكاح : ومنها 

إذا بانت منه ملكت نفسها ومل يصح نكاحها إال برضاها ولعلها لو علمت احلال : فإن قيل وأجعل ذلك صداقا فيه 
  مل ترض بالنكاح الثاين 

رضاها بتجديد العقد للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح وهي لو هزلت باإلذن صح إذهنا وصح : قيل 
وههنا قد قصدت بقاء النكاح ورضيت به فهو النكاح مع أهنا مل تقصده كما لو هزل الزوج بالقبول صح نكاحه 

  أوىل بالصحة 
  فالرجل قاصد إىل النكاح واملرأة غري قاصدة له : فإن قيل 

  بل قصدت إىل جتديد نكاح يتم به غرضها فلم خترج بذلك عن القصد والرضا : قيل 
تك وهي تسمع فقال له زوجين مولي: زوجين ابنتك على مائة درهم أو قال : ولو قال رجل لرجل هزال ومزاحا 

قد زوجتكها انعقد النكاح وحل له وطؤها حلديث أيب هريرة الذي رواه أهل السنن عن النبيصلى : مزاحا وهزال 
  اهللا عليه وسلم ثالث جدهن 



  النكاح والطالق والرجعة : جد وهزهلن جد 
  إذا كان الرجل حسن التصرف يف ماله غري مبذر له : املثال الثالث واألربعون 

إن حجرت علي فعبيدي أحرار وماىل صدقة : فرفع إىل احلاكم وشهد عليه أنه مبذر فخاف أن حيجر عليه فقال 
على املساكني مل ميلك القاضي أن حيجر عليه بعد ذلك ألنه إمنا حيجر عليه صيانة ملاله ويف احلجر عليه إتالف ماله 

  فهو يعود على مقصود احلجر باإلبطال 
يصح الصلح عندنا وعند أيب حنيفة ومالك على اإلنكار فإذا ادعى عليه شيئا فأنكره مث : ربعون املثال الرابع واأل

صاحله على بعضه جاز والشافعي ال يصحح هذا الصلح ألنه مل يثبت عنده شيء فبأي طريق يأخذ ما صاحله عليه 
  ن قد وهبه أو أبرأه من البعض اآلخر خبالف الصلح على اإلقرار فإنه إذا أقر له بالدين والعني فصاحله على بعضه كا

قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح فإن اهللا سبحانه تعاىل ندب إىل : واجلمهور يقولون 
إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم وقال النبيصلى اهللا عليه : اإلصالح بني الناس وأخرب أن الصلح خري وقال 

  ني جائز إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال وسلم الصلح بني املسلم
بشيء من ماله يبذله ليتخلص من : فإن املدعى عليه يفتدي مطالبته باليمني وإقامةالبينة وتوابع ذلك : وأما القياس 

الدعوى ولوازمها وذلك غرض صحيح مقصود عند العقالء وغاية ما يقدر أن يكون املدعي كاذبا فهو يتخلص من 
ال يصح الصلح إال على اإلنكار وال : عريضه للنكول فيقضي عليه به أو ترد اليمني بل عند اخلرقي حتليفه له وت

  ألنه يكون هضما للحق : يصح مع اإلقرار قال 
أن يصاحل أجنيب عن : فإذا صاحله مع اإلنكار فخاف أن يرفعه إىل حاكم يبطل الصلح فاحليلة يف ختلصه من ذلك 

  نيب هلذا املدعي مبا ادعاه على املنكر على مال ويقر األج

إن : غرميه مث يصاحله من دعواه على مال وال يفتقر إىل إذن املدعى عليه وال وكالته إن كان املدعى دينا ألنه يقول 
كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوى وذلك مبنزلة فكاك األسري وإن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه 

قد وكلين املنكر ألنه : يه وذلك ال يفتقر إىل إذنه وإن كان املدعي عينا مل يصح حىت يقول وأبرأه املدعي من باق
  قد اشتريت له هذه العني املدعاة باملال الذي أصاحلك عليه فإن مل يعترف أنه وكله وإال مل يصح : يقول 

ء العني املغصوبة فإن اعترف هبا أن يصاحل األجنيب لنفسه فيكون مبنزلة شرا: فإن مل يعترف بوكالته فطريق الصحة 
املدعي باطنا صار هو اخلصم فيها وإن مل يعترف هبا له مل يسعه أن خياصم فيها املدعي عليه ويكون اعترافه له هبا 

  ظاهرا حيلة على تصحيح الصلح 
ل فإن كان وعلى هذا فإذا كان املدعي دارا خلفها امليت البنه وامرأته فادعاها رجل فصاحلاه من دعواه على ما

صلحا على اإلنكار فالدار بينهما على مثانية أسهم على املرأة الثمن وعلى االبن سبعة أمثان وإن كان على اإلقرار 
فاملال بينها نصفان والدار هلما نصفان فإذا أراد لزوم الصلح على اإلنكار صاحل عنهما أجنيب على اإلقرار فلزوم 

ان وكذلك الدار فإهنما مل يقرا له بالدار وإقرار األجنيب ال يلزمهما حكمه الصلح وكان املال بينهما على سبعة أمث
إذا ادعى عليه أرضا يف يده أو دارا أو بستانا فصاحله على عشرة أذرع أو أقل أو أكثر : املثال اخلامس واألربعون 

ض حقي وأسقطت قد أخذت بع: جاز وكذلك لو صاحله على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز ألنه يقول 
البعض فإن خاف أن يرفعه إىل حاكم حنفي ال يرى جواز ذلك بناء على أنه ال جيوز بيع ذراع وال عشرة من أرض 

أن يذرع الدار اليت صاحله على هذا القدر منها مث ينسبه إىل اجملموع فما أخرجته النسبة : أو دار فطريق اجلواز 



  أوقع عقد الصلح عليه ويصح ذلك ويلزم 
  إذا أوصى لرجل خبدمة عبده مدة معينة أو ما عاش جاز : ثال السادس واألربعون امل

ذلك فإذا أراد الوارث أن يشتري من املوصى له خدمة العبد مل يصح ألن احلق املوصى له به إمنا هو يف املنافع وبيع 
  املنافع ال جيوز 

  فيجوز ذلك أن يصاحله الوارث من وصيته على مال معني : واحليلة يف اجلواز 
وكذلك لو أوصى له حبمل شاته أو أمته أو مبا حيمل شجره عاما فإذا أراد الوارث شراءه منه مل يصح وله أن يصاحله 

  عليه فإن الصلح وإن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه 
مل يلزم الشاج شيئا  لو شجه رجل فعفا املشجوج عن الشجة وما حيدث منها مث مات منها: املثال السابع واألربعون 

: وما حيدث منها فكذلك يف إحدى الروايتني ويف األخرى : عفوت عن هذه اجلراحة أو الشجة ومل يقل : ولو قال 
  تضمن بقسطها من الدية 

  عفوت عن هذه اجلناية فال شيء له يف السراية رواية واحدة : ولو قال 
  عفوت عنها وعما حيدث منها : إذا قال وعند أيب حنيفة له املطالبة بالدية يف ذلك كله إال 

أنه عفا عن هذه اجلناية أو الشجة وما حيدث منها فيتخلص : أن يشهد على اجملين عليه : فاحليلة يف ختلص املعفو عنه 
  عند اجلميع 

لتركة إذا مات وترك زوجة وورثة فأرادت الزوجة أن يصاحلها الورثة عن حقها نظرنا يف ا: املثال الثامن واألربعون 
ذهب وفضة فصاحلتهم على شيء من األمثان مل يصح إلفضائه : ويف الذي وقع عليه الصلح فإن كان يف التركة أمثان 

إىل الربا فإن صلحها بيع نصيبها منهم وإن صاحلتهم على عرض أو عقار أو كان يف التركة دراهم فصاحلتهم بدنانري 
  لح أوسع من البيع كما تقدم أو بالعكس جاز وال تضر جهالة حقها ألن عقد الص

فإن كان يف التركة ديون مل يصح الصلح ألن بيع الدين من غري الذي هو يف ذمته ال يصح وحيتمل أن يقول بصحته 
  كما يصح عن اجملهول وإن مل يصح بنفسه 

  أن يعجل هلا حصتها من الدين يقرضها الورثة : فاحليلة يف صلحها عن الدين أيضا 

قتضائه مث تصاحلهم من األعيان على ما اتفقوا عليه ألهنم إذا أقرضوها حصتها من الدين مث ذلك وتوكلهم يف ا
وكلتهم بقبض حصتها من الدين فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل يف أيديهم مباهلا من جنس ماهلم عليها 

  فيتقاصان ويكون عقد الصلح قد وقع على العروض واملتاع خاصة 
أن يقرضوها قدر حصتها من الدين وأحبت تعجيل الصلح صاحلتهم عن حقها من املتاع فإن مل تطب أنفسهم 

والعروض دون الديون وكلما قبض من الدين شيء أخذت حقها منه فإن تعسر ذلك وشق عليها وأحبت اخلالص 
باعه امليت هلم حاسبوها يف الصلح من األعيان بأكثر من حقها منها وأقرت أن الدين حق للورثة دوهنا من مثن متاع 

أنه ال يصح ألن الذمم ال تتكافأ وفيه رواية أخرى جتوز قسمته وهي : فإن أرادوا قسمة الدين يف الذمم فاملشهور 
  الصحيحة فإنه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء يف 

وإذا كان  ذلك وتفاوت الذمم ال مينع القسمة فإن التفاوت يف احملل واملقسوم واحد متماثل وإن اختلفت حماله
الغرماء كلهم موسرين أو معسرين أو بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا كان هذا 

  عدال غري ممتنع وقد تراضوا به فال وجه لبطالنه وباهللا التوفيق 



الصدقة عن تصدق به عين ففعل مل يربأ وكان : إذا كان لرجل على رجل دين فقال : املثال التاسع واألربعون 
: وطريق الصحة أن يقول : املخرج ودينه باق قاله أصحابنا ألنه مل يتعني وألنه ال يكون مربئا لنفسه بفعله قالوا 

  تصدق عين بكذا بقدر دينه ويكون ذلك إقراضا منه فإذا فعل ثبت له يف ذمته ذلك القدر وعليه له مثله فيتقاصان 

  يك والربح بيننا مل يصح ضارب باملال الذي عل: وكذلك لو قال له 
  أذنت لك يف دفعه إىل ابنك أو زوجتك وديعة مث وكلتك يف أخذه واملضاربة به : أن يقول : واحليلة يف صحته 

أنه ال حيتاج إىل شيء من ذلك ويكفي قبضه من نفسه لرب املال وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن : والظاهر 
أصحابنا وال حاجة به إىل هذه احليلة فإذا عينه بالنية تعني وكان قابضا من اآلمر هذا هو الصحيح وهو ختريج لبعض 

  نفسه ملوكله وأميحذور يف ذلك 
جيوز استئجار األجري بطعامه وكسوته عندنا وكذلك الدابة بعلفها وكذلك املرضعة وهو مذهب : املثال اخلمسون 

  ئر خاصة ال جيوز فيهما وجوزه أبو حنيفة يف الظ: مالك وقال الشافعي 
فإذا عقد اإلجارة كذلك مث خاف أن يرفعه إىل حاكم يرى بطالهنا فيلزمه بأجرة مثله فاحليلة يف تصحيح ذلك أن 

يستأجر بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة مث يشهد عليه أنه وكله يف إنفاق ذلك على نفسه وكسوته 
جر أن يؤجر ما استأجره املؤجره كما جيوز لغريه وأبو جيوز للمستأ: وكذلك يف الدابة املثال احلادي واخلمسون 
  أن يؤجر ذلك ألجنيب غري املؤجر مث يؤجره إياها األجنيب : حنيفة يبطل هذه اإلجارة فاحليلة يف لزومها 

إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدمها برىء اآلخر كما لو ضمنا دينا فقضاه أحدمها فإن : املثال الثاين واخلمسون 
  يرفعه إىل حاكم ال يرى ذلك ويلزم اآلخر بتسليمه  خاف أن

أن يكفال هذا املكفول به على أنه إذا دفعه أحدمها فهما مجيعا بريئان أو يشهدا عليهما أن كل : فاحليلة يف خالصه 
  واحد منهما وكيل صاحبه يف دفع املكفول به إىل الطالب والتربئة إليه منه فيربآن على قول اجلميع 

ما : يصح ضمان اجملهول وضمان ما مل جيب عندنا كما يصح ضمان الدرك فإذا قال : ثالث واخلمسون املثال ال
  ال يصح : أعطيت لفالن فأنا ضامن له صح ولزمه وقال الشافعي 

  ما أعطيت لفالن من درهم إىل ألف فأنا ضامن له : أن يقول : فاحليلة يف صحته لئال يبطل ذلك حاكم يرى بطالنه 
اثنان وأطلقا جاز واستويا يف الغرم فإن ضمناه على أن على أحدمها الثلث وعلى اآلخر الثلثني جاز ذلك  فإن ضمنه

  ألن املال إمنا جيب على كل منهما بالتزامه فإذا التزماه على هذا الوجه صح 
ملال قد ثبت يف فإن أراد أحد الضامنني أن يضمن اآلخر ما لزمه من هذا الضمان فيصري ضامنا جاز ذلك أيضا ألن ا

  ذمة كل واحد منهما فإذا ضمنه أحدمها جاز كما جيوز يف األصل 
إذا اشترك رجالن شركة عنان فسافر أحدمها باملال بإذن شريكه فخاف أن ميوت املقيم : املثال الرابع واخلمسون 

  فيشتري باملال بعد موته متاعا فيضمن ألنه قد انتقل إىل الورثه وبطلت الشركة 
أن يشهد على شريكه املقيم أن حصته يف املال الذي بينه وبينه لولده الصغار وقد : يف ختلصه من ذلك  فاحليلة

أوصى إىل شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري هبا ما أحب يف حياته وبعد وفاته فإن كان ولده كبارا أشهد على 
  هلم يف ماهلم هذا مبا يرى ويشتري هلم ما أحب نفسه أن هذا املال هلم مث يأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل 

إذا كان لرجلني على امرأة ألف درهم مثال فتزوجها أحدمها على نصيبه يف املال الذي : املثال اخلامس واخلمسون 
عليها صح النكاح وبرئت ذمة املرأة من ذلك املقدار ومل يلزم الزوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه ألنه مل يقبض شيئا 



  صيبه ومل حيصل يف ضمانه فجرى جمرى إبرائها له منه من ن
وبعض الفقهاء يضمنه نصيب شريكه من املهر وجيعله كاملقبوض ألنه عاوض عليه بالبضع فهو كما لو اشترى منها 

به سلعة فإهنا تكون بينهما وههنا تعذرت مشاركته يف البضع فيشاركه يف بدله وهو املهر فكأهنا وفته نصيبه من 
  الدين 

أن يهب هلا نصيبه مما عليها مث يتزوجها بعد ذلك على مخسمائة يف ذمته مث هتب : وطريق احليلة يف ختليصه من ذلك 
له املرأة ما هلا عليه من الصداق فإن أحد الشريكني إذا وهب نصيبه من املال املشترك ال يضمن لشريكه شيئا ألنه 

  متربع 
أن يشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك املبلغ :  تتزوج به فاحليلة له فإن خاف أن يهبها أو يربئها فتعذر به وال

  ما دامت أجنبية منه وأنه ال يستحق على زوجته فالنة شيئا من ذلك املال 
  أنه يسميها زوجة قبل العقد فإذا مت العقد برئت من الدين : وأكثر ما فيه 

أن يشهد عليها يف : حقه من املال الذي عليها فاحليلة له فإن خاف أن ال تربئه من الصداق وتطالبه به ويسقط 
  أنه برىء إليها من الصداق وأهنا ال تستحق املطالبة به : العقد 

أنه : إذا أراد أن يشتري جارية وعرض له آخر يريد شراءها فاستحلف أحدمها صاحبه : املثال السادس واخلمسون 
أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه وبينه : يشتريها وتكون له تأول يف ميينه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفني فأراد أن 
  فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحده 

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها بطلت هذه احليلة فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤدي هو 
  أها مث أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع مثنها إليه عنه الثمن مث يزوجه إياها فإذا أراد بيعها استرب

إذا كان بينهما عرض من العروض فاشتراه منهما أجنيب مبائة درهم وقبضه مث إن املشترى : املثال السابع واخلمسون 
أراد أن يصاحل أحدمها من مجيع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه حىت خيلصه منه أو يرد عليه 

  يع الثمن الذي وقع العقد عليه مج
  ال جيوز ذلك ألن الضمان على شريكه إمنا جيب بقبضه املال وذلك مل يوجد فال يكون مضمونا عليه : فقال القاضي 

أن يكون بريئا وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صاحله أن حيط الشريك املصاحل : فاحليلة للمشتري 
الثمن مث يدفع املشتري إليه نصيب صاحبه فصاحله على أنه ضامن ملا أدركه من شريكه عن املشتري نصيبه كله من 
  حىت خيلصه منه أو يرد عليه 

ما قبضه منه ويربئه هو من نصيبه ألنه إذا أبرأه من نصيبه مل يبق من الدين إال نصيب صاحبه فإذا قبضه كان 
  مضمونا عليه ألنه قبض دين الغري بغري أمره 

  إذا كان عبد بني شريكني موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وأن ال يغرم لشريكه شيئا : امن واخلمسون املثال الث
إذا سأله عبده أن يزوجه أمته : أن يوكال رجال فيعتقه عنهما ويكون والؤه بينهما املثال التاسع واخلمسون : فاحليلة 

  فحلف أن ال يفعل مث بدا له يف تزوجيه 
  يع العبد واألمة ملن يثق به مث يزوجه املشتري فإذا مت العقد أقاله يف البيع أن يب: فاحليلة 

وال بأس مبثل هذه احليلة فإهنا ال تتضمن إبطال حق وال حتليل حمرم وذلك غري ممتنع على أصلنا ألن الصفة وهي 
زويج بعد ملكهما ألن عقد النكاح قد وجدت يف حال زوال ملكه فال يتعلق هبا حنث وال حينث أيضا باستدامة الت



التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى وإمنا بقي حكمه وهلذا لو حلف ال يتزوج فاستدام التزويج مل حينث وهذا 
خبالف ما إذا حلف على عبده أنه ال يدخل الدار فباعه ودخلها مث ملكه فإن دخلها حنث ألنه ابتدأ الدخول 

مث ملكه وهو داخل فيها حنث ألن الدخول األول عبارة عن الكون  واليمني باقية ولو دخلها يف حال زوال ملكه
  وذلك موجود بعد امللك الثاين فيحنث به كما لو كان موجودا يف امللك األول 

أنت طالق إن رهنت كذا وكذا فإذا هي قد رهنته قبل ميينه فقال : وقد قال أمحد يف رواية مهنا يف رجل قال المرأته 
  أخاف أن يكون حنث : 

فظاهر كالمه أنه جعل : وهذا حممول على أنه قال إن كنت رهنته وهذا تأويل منه لكالم أمحد : قال القاضي 
  استدامة الرهن مبنزلة ابتدائه كالدخول 

إذا كان له عليه مال فمرض املستحق وأراد أن يربئه منه وهو خيرج من ثلثه فخاف أن تكتم الورثة : املثال الستون 
   يدع إال الدين الذي على هذا مل: ماله ويقولوا 

أن خيرج املريض من ماله بقدر الدين الذي على غرميه فيملكه إياه مث يستوفيه منه ويشهد على : فاحليلة يف خالصه 
مل خيلف : ذلك وكذلك إذا أراد املريض أن يعتق عبدا وله مال خيرج من ثلثه وميلكه ماله فخاف أن يقول الورثة 

  العبد وماله امليت شيئا غري هذا 
  أن يبيع املريض العبد من رجل يثق به ويقبض الثمن فيهبه للمشتري مث يعتقه املشتري : فاحليلة 

أعتق : فإن كان على امليت دين وله وفاء وفضل خيرج العبد من ثلثه فخاف املريض أن يغيب الورثة ماله مث يقولوا 
  العبد وال مال له غريه فال جنيز له ما صنع من ذلك 

أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه مبحضر من الشهود مث يهب املريض للعبد ما قبض منه يف : احليلة فيه ف
السر فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة فإن مل يكن للعبد مال يشترى به نفسه وهبه ماال يف السر وأقبضه إياه 

  فيشتري به العبد نفسه من سيده 
  د بيعه من بعض ورثته مبال على املريض ليست له به بينة فإن مل يرد السيد عتقه وأرا

أن يقبض وارثه ماله عليه يف السر مث يبيعه العبد ويشهد له على ذلك ويقبض الثمن مبحضر من : فاحليلة يف ذلك 
  الشهود فيتخلص من اعتراض الورثة 

يقبل فالن وصييت فهي لفالن صح  إن مل: إذا أوصى إىل رجل فخاف أن ال يقبل فقال : املثال احلادي والستون 
ذلك بسنة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمالصحيحة الصرحية اليت ال جتوز خمالفتها حيث علق اإلمارة بالشرط 

  فتعليق الوصية أوىل ألنه يستفيد باإلمارة أكثر مما يستفيد بالوصية 
  وبعض الفقهاء يبطل ذلك 

عا وصياه فإن مل يقبل أحدمها وقبل اآلخر فالذي قبل منهما وصي وحده أن يشهد املريض أهنما مجي: فاحليلة يف ذلك 
  فإن قبال مجيعا فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه ألنه رضي بتصرف كل واحد منهما قاله القاضي 

  : واحد قد شرك بينهما وجعلهما مبنزلة وصي : فإن خاف أن مينع ذلك من ال يرى انفراد أحدمها بالتصرف ويقول 
  أوصيت إليهما على االجتماع واالنفراد : أن يقول : فاحليلة يف اجلواز 

إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم فللحاكم أن حياسبه ويسأله عن وجوه : املثال الثاين والستون 
ثبت يف صحيح البخاري  ذلك وال مينعه من حماسبته كونه أمينا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم حاسب عماله كما



  أنه بعث ابن اللتبية عامال على الصدقة فلما جاء حاسبه 
أن جيعل غريه هو الذي يتوىل بيع التركة وقبض الدين واإلنفاق : فإن أراد الوصي أن يتخلص من ذلك فاحليلة له 

التركة وال تصرفت  مل يصل إىل شيء من: وال يشهد على نفسه بوصول شيء من ذلك إليه فإذا سأله احلاكم قال 
فيها فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض مثنها بأمره وصرف بأمره فحلفه احلاكم إنه مل يقبض ومل يوكل من 
قبض وتصرف وأنفق فإن كان حمسنا قد وضع التركة موضعها ومل خين وسعه أن يتأول يف ميينه وإن كان ظاملا مل 

  ينفعه تأويله 
صح وقف اإلنسان على نفسه على أصح الروايتني وجيوز اشتراط النظر لنفسه وجيوز أن ي: املثال الثالث والستون 

يستثين اإلنفاق منه على نفسه ما عاش أو على أهله وغرينا ينازعنا يف ذلك فإذا خاف من حاكم يبطل الوقف على 
  ظر فيه أن ميلكه لولده أو زوجته أو أجنيب يقفه عليه ويشترط له الن: هذا الوجه فاحليلة له 

  وأن يقدم على غريه من املوقوف عليهم بغلته أو باإلنفاق عليه فيصح حينئذ وال يبقى لالعتراض عليه سبيل 
إذا اشترى جارية وقبضها فوجد هبا عيبا ومل يكن نقد مثنها فأراد ردها فصاحله البائع على : املثال الرابع والستون 

  به  أن يأخذ اجلارية بأقل من الثمن الذي اشتراها
ال جيوز ذلك ألن هذا الصلح يف معىن البيع وبيع املبيع من بائعه بأقل من مثنه ال جيوز ألنه ذريعة إىل : فقال القاضي 

الربا وهو كمسألة العينة فإن كان قد حدث باجلارية عيب عند املشتري جاز ذلك ألن مقداراحلط يكون بإزاء 
  لة العينة العيب الذي حدث عند املشتري فال يؤدي إىل مسئ

أن خيرج اجلارية من ملكه فيبيعها الرجل بالثمن : واحليلة يف جواز ذلك يف الصورة األوىل على وجه ال يشبه العينة 
الذي يأخذها به البائع فيصاحل الذي يف يده اجلارية البائع على أن يقبلها بدون الثمن الذي وقع عليه العقد وجيعل 

قضاء عن مشتري اجلارية ألن املشتري الثاين مىت صاحل البائع على أن يقبل اجلارية هذا الثمن الذي يأخذ به اجلارية 
بدون الثمن الذي اشتريت به فهو عقد جرى بينهما مبتدأ من غري بناء أحد العقدين على اآلخر فإذا اشتراها البائع 

به البائع بالثمن أحاله على املشتري من هذا الثاين حصل مثنها يف ذمته له وله هو على املشتري األول مثنها فإذا طال
  األول فيتقاصان 

  الضمان ال تربأ ذمة املضمون عنه مبجرده حيا كان املضمون عنه أو ميتا : املثال اخلامس والستون 
  أنه يربىء ذمة امليت دون احلي وهي مذهب أيب حنيفة : وفيه رواية أخرى 

  الة وهو مذهب داود أنه يربىء ذمة احلي وامليت كاحلو: وفيه قول ثالث 
ال أضمن دينه إال بشرط : أن يقول : فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مربئا لذمة املضمون عنه فاحليلة يف ذلك 

أن تربئه منه فمىت أبرأته منه فأنا ضامن له ويصح تعليق الضمان بالشرط يف أقوى الوجهني فإذا أبرأه صحت الرباءة 
  ولزم الدين الضامن وحده 

خاف رب الدين أن يرفعه إىل حاكم ال يرى صحة الضمان املعلق فيبطل دينه من ذمة األصيل باإلبراء وال يثبت فإن 
  له يف ذمة الضامن 

أن يكتب ضمانه ضمانا مطلقا ويشهد عليه به من غري شرط بعد إقراره برباءة األصيل فيحصل : فاحليلة له 
  مقصودمها 

قل احلق من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه فال ميلك مطالبة احمليل بعد ذلك إال احلوالة تن: املثال السادس والستون 



  أن يشترط مالءة احملال عليه فيتبني مفلسا : يف صورة واحدة وهي 
إذا توى املال على احملال عليه بأن جحده حقه إذ قرار احملال على احملال عليه فإن جحده حقه : وعند أيب حنيفة 
  ات مفلسا رجع على احمليل وحلف عليه أو م

  إن ظن مالءته فبان مفلسا رجع وإن طرأ عليه الفلس مل يكن له الرجوع : وعند مالك 
  فإذا أراد صاحب احلق التوثق لنفسه وأنه إن توى ماله على احملال عليه رجع على احمليل 

حلين على غرميك أن أقبض لك ما أ: أن حيتال حوالة قبض ال حوالة استيفاء فيقول للمحيل : فاحليلة له يف ذلك 
  عليه من الدين فيجيبه إىل ذلك فما قبضه منه كان على ملك احمليل فيأذن له يف استيفائه 

  فإن خاف احمليل أن يهلك هذا املال يف يد القابض وال يغرمه ألنه وكيل يف قبضه 
  عليه فيتقاصان  ما قبضته فهو قرض يف ذمتك فيثبت يف ذمته نظري ماله: فاحليلة أن يقول له 

  حوالة قبض حمض فهي وكالة وحوالة استيفاء وهي اليت تنقل احلق وحوالة إقراض : فاحلوالة ثالثة أنواع 
فاألوىل ال تثبت املقبوض يف ذمة احملال والثانية جتعل حقه يف ذمة احملال عليه والثالثة تثبت املأخوذ يف ذمته حبكم 

  ا ضمن الدين ضامن فلمستحقه مطالبة أيهما شاء إذ: االقتراض املثال السابع والستون 
  أنه ليس له مطالبة الضامن إال إذا تعذر مطالبة األصيل : كذلك والثانية : وعن مالك روايتان إحدامها 

إن تعذر مالك قبله فأنا ضامن له ويصح تعليق : فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فاحليلة أن يقول 
  لى األصح الضمان على الشرط ع

  فإن أراد أن يصحح ذلك على كل قول ويأمن رفعه إىل من يرى بطالن ذلك 
ضمنت لك ما يتوى لك على فالن أو يعجز عن أدائه فيصح ذلك وال يتمكن من مطالبته : أن يقول : فاحليلة فيه 

  إال إذا توى املال على األصيل أو عجز عنه 
الطالق يلزمين منك ال تقولني يل شيئا إال قلت لك مثله فقالت : ته فقال إذا بذت عليه امرأ: املثال الثامن والستون 

أنت طالق ثالثا بفتح التاء وال تطلق ألن اخلطاب ال يصلح هلا وهذا : يقول هلا : أنت طالق ثالثا فقال بعضهم : 
ال هلا مثل ما قالت بل أنت طالق إما أن يعنيها به أو يعين غريها فإن مل يعنها مل يكن قد ق: ضعيف جدا ألن قوله 

أنت أيها : يكون القول لغريها فال يرب به وإن عناها به طلقت للمواجهة وفتح التاء ال مينع صحة اخلطاب واملعىن 
  الشخص أو اإلنسان 

فعل اهللا بك وفتح الكاف هل يكون بارا يف ميينه : فعل اهللا بك كذا فقال هلا : إذا قالت له : مث ما يقول هذا القائل 
  يرب كان قائال هلا مثل ذلك فيكون مطلقا هلا : ال يرب لزمه مثله يف الطالق وإن قال : ذلك فإن قال ب

  وأجود من هذا أن يكون قوله على التراخي ما مل يقيده بالفور بلفظه أو نيته 
فيكون قد قال هلا  أنت طالق ثالثا إن مل أفعل كذا وكذا أو إن فعلت ملا ال تقدر هي عليه: يقول هلا : وقالت طائفة 

مثل ما قالت وزاد عليه ويف هذا ضعف ال خيفى ألن هذه الزيادة تنقص الكالم فهي زيادة يف اللفظ ونقصان يف 
املعىن فإنه إذا علق الطالق بشرط خرج من التنجيز إىل التعليق وصار كله كالما واحدا وهي مل تعلق كالمها وإمنا 

  جنزته فاملماثلة تقتضي تنجيزا مثله 
ال يدخل هذا الكالم الذي صدر منها يف ميينه ألنه مل يرده قطعا وال خطر بباله فيمينه : وأجود من هذا كله أن يقال 

مل يتناوله فهو غري حملوف عليه بال شك واللفظ العام خيتص بالنية والعرف والعرف يف مثل هذا ال يدخل فيه قوهلا له 
  والسبب وهذا مطرد ظاهر على أصول مالك وأمحد يف اعتبارهم  ذلك واألميان يرجع فيها إىل العرف والنية



  عرف احلالف ونيته وسبب ميينه واهللا أعلم 
جيوز أن يستأجر الشاة والبقرة وحنومها مدة معلومة للبنها وجيوز أن يستأجرها لذلك بعلفها : املثال التاسع والستون 

قون وقوله هو الصحيح واختاره شيخنا ألن احلاجة وبدراهم مسماة والعلف عليه هذا مذهب مالك وخالفه البا
تدعو إليه وألنه كاستئجار الظئرللبها مدة وألن اللنب وإن كان عينا فهو كاملنافع يف استخالفه وحدوثه شيئا بعد 

حصل بعلفه وخدمته فهو  ٤شيء وألن إجارة األرض ملا نبت فيها من الكأل والشوك جائزة وهو عني وألن اللنب
غل ببذره وخدمته وال فرق بينهما فإن تولد اللنب من العلف كتولد املغل من البذر فهذا من أصح كحصول امل

  القياس 
  وأيضا فإنه جيوز أن يقفها فينتفع املوقوف عليها بلبنها وحق الواقف إمنا هو يف منفعة املوقوف مع بقاء عينه 

باقية على ملك املانح فتجري منحتها جمرى إعارهتا وأيضا فإنه جيوز أن مينحها غريه مدة معلومة ألجل لبنها وهي 
  والعارية إباحة املنافع فإذا كان اللنب جيري جمرى املنفعة يف الوقف والعارية جرى جمراها يف اإلجارة 

فسمى ما تأخذه املرضعة يف ]  ٦: الطالق [ وأيضا فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 
   أجرا ومل يسمه مثنا مقابلة اللنب

وأيضا فيجوز أن يستأجر بئرا مدة معلومة ملائها واملاء مل حيصل بعمله فألن جيوز استئجار الشاة للبنها احلاصل بعلفه 
  والقيام عليها أوىل 

وأيضا فإنه جيوز أن يستأجر بركة يعشعش فيها السمك ألجله فهذا أوىل باجلواز ألنه معلوم بالعرف وهو حاصل 
  والقيام على احليوان  بعلفه

وقياس املنع على حترمي بيع اللنب يف الضرع قياس فاسد فإن ذاك بيع جمهول ال يعرف قدره وما يتحصل منه وهو بيع 
معدوم فال جيوز واإلجارة أوسع من البيع وهلذا جيوز على املنافع املعدومة املستخلفة شيئا بعد شيء فاللنب يف ذلك 

  ينا فهذا القول هو الصحيح كاملنفعة سواء وإن كان ع

  : فإن خاف أن يرفعه إىل حاكم يبطل هذا العقد 
  أن يؤجره احليوان مدة بدارهم مسماة مث يأذن له يف علفه هبا ويبيحه اللنب : فاحليلة يف لزومه 

اد منها إال الدر وهذه احليلة تتأيت يف إجارة البقرة والناقة واجلاموس إذ ميكن احلرث عليها وركوهبا وأما الشاة فال ير
أن يستأجرها لرضاع سخلة له مدة معلومة ويوكله يف : والنسل فال تتهيأ اإلجارة على منفعتها فالطريق يف ذلك 

  النفقة عليها بأجرهتا أو ببعضها ويبيحه اللنب 
 بن عباس بعه بعشرة فما زاد فلك فنص أمحد على صحته تبعا لعبداهللا: إذا دفع إليه ثوبه وقال : املثال السبعون 

  ووافقه إسحاق ومنعه أكثرهم 
أن يف هذا العقد شائبة الوكالة واإلجارة واملضاربة فمن رجح جانب الوكالة صحح العقد ومن : ووجه اخلالف 

  رجح جانب اإلجارة أو املضاربة أبطله ألن األجرة والربح الذي جعل له جمهول 
يف املضاربة وما زاد فهو كالربح فإذا جعله كله له كان مبنزلة اجلواز ألن العشرة جتري جمرى رأس املال : والصحيح 

ما رحبت فهو لك فليس العقد من باب اإلجارات بل هو باملشاركات : اإلبضاع إذا دفع إليه ماال يضارب به وقال 
  أشبه 

  فإن خاف أن يرفعه إىل حاكم يرى بطالنه 
  بعته بأكثر فال حق يل يف  فإن: وكلتك يف بيعه بعشرة : أن يقول : فاحليلة يف ذلك 



  الزيادة فيصح هذا وتكون الزيادة للوكيل 
ال بأس أن حيصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما خيرج : قال اإلمام أمحد يف رواية مهىن : املثال احلادي والسبعون 

  منه وهو أحب إيل من املقاطعة يعين أن يقاطعه على كيل معني أو دراهم أو عروض 
أن ذلك : اية األثرم وغريه يف رجل دفع دابته إىل آخر ليعمل عليها وما رزق اهللا بينهما نصفني وكذلك نص يف رو

  جائز 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ال بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع حلديث جابر : وقال أمحد أيضا 

  غنيمة أرجو أن ال يكون به بأس أعطى خيرب على الشطر ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي فرسه على النصف من ال
  إذا كان على النصف والربع فهو جائز : وقال يف رواية إسحاق بن إبراهيم 

  ونقل عنه أمحد بن سعيد فيمن دفع عبده إىل رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث الكسب أو ربعه أنه جائز 
رحبها حبق عمله فهو جائز ونص يف رجل ونقل عنه حرب فيمن دفع ثوبا إىل خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف 

  أنه جائز : دفع غزله إىل رجل ينسجه ثوبا بثلث مثنه أو ربعه 
  جيوز أن يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها : وعلى قياس قول أمحد : وقال يف املغين 

عن قفيز الطحان قال الشيخ وهذا وحكى عن ابن عقيل املنع منه واحتج بأن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلمنهى 
  جوازه ملا ذكرنا عنه من املسائل : وقياس قول أمحد : احلديث ال نعرفه وال ثبت عندنا صحته 

فقياس قول أمحد صحة ذلك : وكذلك لو دفع شبكته إىل صياد ليصيد هبا والسمك بينهما نصفني قال يف املغين 
  صائد ولصاحب الشبكة أجرة مثلها السمك لل: والسمك بينهما شركة وقال ابن عقيل 
كل ثلثه أو ما قبضته منه فلك منه الربع أو : اقبضه منه ولك ربعه أو قال : ولو كان له على رجل مال فقال لرجل 

  الثلث فهو جائز 

  خلصها يل ولك نصفها جاز أيضا : وكذلك لو غصبت منه عني فقال لرجل 
: ه منه فلك نصفه أو ربعه جاز ولو أبق عبده فقال لرجل أو قال ما خلصت: ولو غرق متاعه يف البحر فقال لرجل 

  من رده علي فله فيه نصفه أو ربعه أو شردت دابته فقال ذلك صح ذلك كله 
انقض يل هذا الزيتون بالسدس أو الربع أو اعصره بالثلث أو الربع أو اكسر : وكذلك جيوز أن يقول له : قلت 

عجني بالربع وما أشبه ذالك فكل هذا جائز على نصوصه وأصوله وهو أحب من هذا احلطب بالربع أو اخبز هذا ال
  املقاطعة يف بعض الصور 

  ومل جيوز الشافعي وأبو حنيفة شيئا من ذلك 
احصد اليوم فما : احصد زرعي ولك نصفه فذلك جائز وإن قال : إذا قال : وأما مالك فقال أصحابه عنه 

  سم ويف العينية أنه جيوز حصدت فلك نصفه مل جيز عند ابن القا
: القط زيتوين فما لقطت فلك نصفه فهو جائز عند ابن القاسم وروى سحنون أنه ال جيوز ولو قال : فإن قال 

  انقض زيتوين فما نقضت فلك نصفه مل جيز عند ابن القاسم وأجازه عبد امللك بن حبيب 
  از عند ابن القاسم وابن وهب وعند أشهب ال جيوز اقبض يل املائة دينار اليت على فالن ولك عشرها ج: فإن قال 
اقبض ديىن الذي على فالن ولك من كل عشرة واحد ومل يبني قدر الدين مل جيز عند ابن وهب وأجازه : فلو قال 

  ابن القاسم وأصبغ 



بل من  أن هذا ليس من باب اإلجارات: والذين منعوا اجلواز يف ذلك جعلوه إجارة واألجر فيها جمهول والصحيح 
  باب املشاركات وقد نص أمحد على ذلك 

فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع حبديث خيرب وقد دلت السنة على جواز ذلك كما يف املسند والسنن 
  إن كان أحدنا يف زمن رسول اهللا : عن رويفع بن ثابت قال 

لنا النصف وإن كان أحدنا ليطري له النصل صلى اهللا عليه و سلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النعصف مما يغنم و
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دفع أرض خيرب إىل اليهود يعملوهنا بشطر : والريش ولآلخر القدح وأصل هذا كله 

ما خيرج منها من مثر أو زرع وأمجع املسلمون على جواز املضاربة وأهنا دفع ماله ملن يعمل عليه جبزء من رحبه فكل 
  فائدهتا من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها ملن يعمل عليها جبزء من رحبها عني تنمى 

فهذا حمض القياس وموجب األدلة وليس مع املانعني حجة سوى ظنهم أن هذا من باب اإلجارات بعوض جمهول 
م أهنا إجارة املضاربة على خالف القياس لظنه: وهبذا أبطلوا املساقاة واملزارعة واستثىن قوم بعض صورها وقالوا 

  بعوض عنده مل يعلم قدره 
  وأمحد رمحه اهللا عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من املؤجراة ألنه يف اإلجارة حيصل 

على سالمة العوض قطعا واملستأجر متردد بني سالمة العوض وهالكه فهو على خطر وقاعدة العدل يف املعاوضات 
ا حاصل يف املزارعة واملساقاة واملضاربة وسائر هذه الصور امللحقة أن يستوى املتعاقدان يف الرجاء واخلوف وهذ: 

  بذلك فإن املنفعة إن سلمت سلمت هلما وإن تلفت تلفت عليهما وهذا من أحسن العدل 
واحتج املتأخرون من املانعني حبديث أيب سعيد الذي رواه الدارقطىن هني عن قفيز الطحان وهذا احلديث ال يصح 

  هو موضوع : م يقول ومسعت شيخ اإلسال
ومحله بعض أصحابنا على أن املنهي عنه طحن الصربة ال يعلم كيلها بقفيز منها ألن ما عداه جمهول فهو كبيعها إال 

اطحن هذه العشرة بقفيز منها صح حبا ودقيقا أما إذا كان حبا : قفيزا منها فأما إذا كانت معلومة القفزان فقال 
زة بقفيز حنطة وأما إذا كان دقيقا فقد شاركه يف ذلك على أن العشر للعامل فقد استأجره على طحن تسعة أقف

  وتسعة األعشار لآلخر فيصريشريكه باجلزء املسمى 
  فإن قيل فالشركة عندكم ال تصح بالعروض 

ها بل أصح الروايتني صحتها وإن قلنا بالرواية األخرى فإحلاق هذه باملساقاة واملزارعة أوىل هبا من إحلاق: قيل 
باملضاربة على العروض ألن املضاربة بالعروض تتضمن التجارة والتصرف يف رقبة املال بإبداله بغريه خبالف هذا فإن 

يتضمن حمذورين أحدمها : دفع حبه إىل من يطحنه جبزء منه مطحونا أو غزله إىل من ينسجه جبزء منه منسوجا : قيل 
امل حبكم اإلجارة ومستحقا له حبكم كونه أجرة وذلك أن يكون طحن قدراألجرة ونسجه مستحقا على الع: 

أن : متناقض فإن كونه مستحقا عليه يقتضي مطالبة املستأجر به وكونه مستحقا له يقتضي مطالبة املؤجر به الثاين 
  يكون بعض املعقود عليه هو العوض نفسه وذلك ممتنع 

  ال إجارة ولو سلم أنه إمنا نشأ هذا من ظن كونه إجارة وقد بينا أنه مشاركة : قيل 

من باب املؤاجرة فال تناقض يف ذلك فإن جهة االستحقاق خمتلفة فإنه مستحق له بغري اجلهة اليت يستحق هبا عليه 
  فأي حمذور يف ذلك 



وأما كون بعض املعقود عليه يكون عوضا فهو إمنا عقد على عمله فاملعقود عليه العمل والنفع جبزء من العني وهذا 
  شرعا وحسا  أمر متصور

  فظهر أن صحة هذا الباب هى مقتضى النص والقياس وباهللا التوفيق 
  وعلى هذا فال حيتاج إىل حيلة لتصحيح ذلك إال إذا خيف غدر أحدمها وإبطاله للعقد والرجوع إىل أجرة املثل 

ه هبذا القدر فيصريان انسج يل باقي: أن يدفع إليه ربع الغزل واحلب أو نصفه ويقول : فاحليلة يف التخلص من ذلك 
شريكني يف الغزل واحلب فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح وكان بينهما على قدر ما شرطاه والعجب أن املانعني 

جوزوا ذلك على هذا الوجه وجعلوه مشاركة ال مؤاجرة فهال أجازوه من أصله كذلك وهل االعتبار يف العقود إال 
  ألفاظها وباهللا التوفيق مبقاصدها وحقائقها ومعانيها دون صورها و

إذا كان لرجل على رجل دين فتوارى عن غرميه وله هو دين على آخر فأراد الغرمي أن : املثال الثاين والسبعون 
يقبض دينه من الدين الذي له على ذلك مل يكن له ذلك إال حبوالة أو وكالة وقد توارى عنه غرميه فيتعذر عليه 

  احلوالة والوكالة 
وكلتك يف اقتضاء ديين الذي على فالن وباخلصومة فيه : أن يوكله فيقول :  اقتضاء دينه من ذلك فاحليلة له يف

ووكلتك أن جتعل ماله عليك قصاصا مما يل عليه وأجزت أمرك يف ذلك فيقبل الوكيل ويشهد عليه شهودا مث يشهد 
أجعله قصاصا مبا لفالن علي وأجاز  أن فالنا وكلين بقبض ماله على فالن وأن: الوكيل أولئك الشهود أو غريهم 

أمري يف ذلك وقد قبلت من فالن ما جعل إىل من ذلك واشهدوا أين قد جعلت األلف درهم اليت لفالن على 
قصاصا باأللف اليت لفالن موكلي عليه فتصري األلف قصاصا ويتحول ما كان للرجل املتواري على هذا الوكيل 

  للرجل الذي وكله 
  إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي عليه املال وأراد : لسبعون املثال الثالث وا

الرجل أن يثبت ماله عليه حىت حيكم احلاكم عليه وهو غائب جاز للحاكم أن حيكم عليه يف حال غيبته مع بقائه 
م على على حجته يف أصح املذهبني وهو قول أمحد يف الصحيح عنه ومالك والشافعي وعند أيب حنيفة ال جيوز احلك

  الغائب 
  فإذا مل يكن يف الناحية إال حاكم يرى هذا القول وخيشى صاحب احلق من ضياع حقه 

أن جيىء برجل فيضمن هلذا الرجل الذي له املال مجيع ماله على الرجل الغائب ويسميه وينسبه ويشهد : فاحليلة له 
له ماله على فالن بن فالن وال أدري كم  قد ضمنت: على ذلك مث يقدمه إىل القاضي فيقر الضامن بالضمان ويقول 

له عليه مال أم ال فإن القاضي يكلف املضمون له أن حيضر بينته على ذلك مباله على فالن فإذا : له عليه وال أدري 
أحضر البينة قبلها القاضي مبحضر من هذا الضمني وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن املال مبوجب ضمانه 

الضمني باملال خصما على الغائب ألنه قد ضمن ما عليه وال جيوز احلكم على هذا الضمني حىت وجيعل القاضي هذا 
  حيكم على املضمون عنه مث حيكم بذلك على الضمني ألنه فرعه فما مل يثبت املال على األصل ال يثبت على الفرع 

  ه يف العالنية ويريد ختليص ماله منه إذا غصبه متاعا له ويقر له يف السر بعينه وجيحد: املثال الرابع والسبعون 
أن يبيعه ممن يثق به ويشهد له على ذلك ببينة عادلة مث يبيعه بعد ذلك من الغاصب ويكون بني البيعني : فاحليلة له 

من املدة ما يعرفه الشهود ليوقتوا بذلك عند األداء فإذا أشهد الغاصب بالبيع يف الوقت املعني جاء الذي باع منه 
قبله ببينته فيحكم له السبق بينته فريجع الغاصب على املغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه ويسلم العني  املغصوب

  للمغصوب منه 



وكذلك لو أقر هبا املغصوب منه لرجل يثق به مث باعها بعد ذلك للغاصب مث جاء املقر له فأقام بينة على اإلقرار 
  السابق 

  لست أبتاع منك : يلة وقال للمغصوب منه فلو خاف الغاصب من هذه احل: فإن قيل 

  هذه السلعة خشية هذا الصنيع ولكن آمر من يبتاعها منك يل فأراد املغصوب منه حيلة ترجع إليه هبا سلعته 
أن يبيعها أوال ممن يثق به وال يكتب يف كتاب هذا الشراء الثاين قبض املشتري فإنه إذا أقر وكيل الغاصب : فاحليلة 

من املغصوب منه مث جاء الرجل الذي كتب له املغصوب منه الشراء كان أوىل هبا من وكيل الغاصب بقبض العني 
ألن وقت شرائه أقدم وإقراره بقبضها وتسليمها إىل الرجل املشتري هلا أوال أوىل ويرجع وكيل الغاصب على 

  املغصوب بالثمن الذي دفعه إليه 
أجله لزم تأجيله على أصح املذهبني وهو مذهب مالك وقول يف مذهب إذا أقرضه ماال و: املثال اخلامس والسبعون 

أوفوا : أنه ال يتأجل كما هو قول الشافعي وأيب حنيفة ويدل على التأجيل قوله تعاىل : أمحد واملنصوص عنه 
وقوله   تفعلون يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ماال: وقوله تعاىل   بالعقود

إذا حدث كذب وإذا : وقوهلصلى اهللا عليه وسلماملسلمون عند شروطهم وقوله آية املنافق ثالث   وأوفوا بالعهد
عاهد غدر وإذا وعد أخلف وقوله ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة بقدر غدرته وقوله ال تغدروا وقوله 

ذا وعد أخلف وإخالف الوعد مما فطر اهللا العباد على ذمه واستقباحه وما إن الغدر ال يصلح وقوله يف صفة املنافق إ
  رآه املؤمنون قبيحا فهو عند اهللا قبيح وعلى هذا فال حاجة إىل التحيل على لزوم التأجيل 

  قد حيتاج إىل حيلة يلزم هبا التأجيل : وعلى القول اآلخر 
سنة أو حنوها بقدر مدة التأجيل فيكون املال على احملتال عليه فاحليلة فيه أن حييل املستقرض صاحب املال مباله إىل 

إىل ذلك األجل وال يكون للطالب وال لورثته على املستقرض سبيل وال على احملال عليه إىل األجل فإن احلوالة تنقل 
  احلق 

عليه األول مل  ولو أحال احملال عليه صاحب املال على رجل آخر إىل ذلك األجل جازت احلوالة فإن مات احملال
إذا رهنه دارا أو سلعة : يكن لصاحب املال على تركته سبيل ال على احملال عليه الثاين املثال السادس والسبعون 

على دين وليس عنده من يشهد على قدر الدين ويكتبه فالقول قول املرهتن يف قدره ما مل يدع أكثر من قيمته هذا 
القول قول الراهن وقول مالك هو الراجح وهو اختيار شيخنا ألن : محد قول مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأ

اهللا سبحانه جعل الرهن بدال من الكتاب يشهد بقدر احلق والشهود اليت تشهد به وقائما مقامه فلو مل يقبل قول 
ئدة واهللا املرهتن يف ذلك بطلت الوثيقة من الرهن وادعى املرهتن أنه رهن على أقل شىء فلم يكن يف الرهن فا

اليت أرشد هبا عباده إىل حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها باجلحود أو    :سبحانه قد قال يف آية املداينة 
النسيان فأرشدهم إىل حفظها بالكتاب وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين وأمر الكاتب أن يكتب مث أكد ذلك بأن 

ب مرة أخرى وأمر من عليه احلق أن ميلل ويتقي ربه فال يبخس من احلق هناه أن يأىب أن يكتب مث أعاد األمر بأن يكت
  شيئا فإن تعذر إمالؤه لسفهه أو صغره أو جنونه أو عدم استطاعته فوليه مأمور باإلمالء عنه 

وأرشدهم إىل حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال أو رجل وامرأتني فأمرهم باحلفظ بالنصاب التام الذي ال حيتاج 
  احلق معه إىل ميني وهنى الشهود أن يأبوا إذا دعوا إىل إقامة الشهادة  صاحب

  مث أكد ذلك عليهم بنهيهم أن ميتنعوا من كتابة احلقري واجلليل من احلقوق سآمة وملال 



وأخرب أن ذلك أعدل عنده وأقوم للشهادة فيتذكرها الشاهد إذا عاين خطه فيقيمها ويف ذلك تنبيه على أن له أن 
  إذا رأى خطه وتيقنه وإال مل يكن بالتعليل بقوله وأقوم للشهادة فائدة  يقيمها

  وأخرب أن ذلك أقرب إىل اليقني وعدم الريب مث رفع عنهم اجلناح بترك الكتابة 

  إذا كان بيعا حاضرا فيه التقابض من اجلانبني يأمن به كل واحد من املتبايعني من جحود اآلخر ونسيانه 
شهاد إذا تبايعوا خشية اجلحود وغدر كل واحد منهما بصاحبه فإذا أشهدا على التبايع أمنا مث أمرهم مع ذلك باإل

  ذلك 
مث هنى الكاتب والشهيد عن أن يضارا إما بأن ميتنعا من الكتابة والشهادة حتمال وأداء أو أن يطلبا على ذلك جعال 

والشهادة تأخريا يضر بصاحب احلق أو  يضر بصاحب احلق أو بأن يكتم الشاهد بعض الشهادة أو يؤخر الكتابة
ميطاله وحنو ذلك أو هو هني لصاحب احلق أن يضار الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن ضرورهتما وحوائجهما أو 

  يكلفهما من ذلك ما يشق عليهما مث أخرب أن ذلك فسوق بفاعله 
  فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود 

وإن كنتم على : د عدم القدرة على الكتاب والشهود وهو السفر يف الغالب فقال مث ذكر ما حتفظ به احلقوق عن
  سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة 

  فدل ذلك داللة بينة أن الرهان قائمة مقام الكتاب والشهود شاهدة خمربة باحلق كما خيرب به الكتاب والشهود 
عذر فيها الكتاب الذي ينطق باحلق غالبا فقام الرهن مقامه وهذا واهللا أعلم سر تقييد الرهن بالسفر ألنه حال يت

  وناب منابه وأكد ذلك بكونه مقبوضا للمرهتن حىت ال يتمكن الراهن من جحده 
فال أحسن من هذه النصيحة وهذا اإلرشاد والتعليم الذي لو أخذ به الناس مل يضع يف األكثر حق أحد ومل يتمكن 

  املبطل من اجلحود والنسيان 
  ا حكمه سبحانه املتضمن ملصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم فهذ

  أنه لو مل يقبل قول املرهتن على الراهن يف قدر الدين مل يكن وثيقة وال : واملقصود 

إمنا رهنته منه على مثن درهم : حافظا لدينه وال بدال من الكتاب والشهود فإن الراهن يتمكن من أخذه منه ويقول 
  قول قول الراهن فإنه بصدقه على ذلك ويقبل قوله يف رهن الربع والضيعة على هذا القدر وحنوه ومن جيعل ال

هو قول أهل املدينة فإذا أراد الرجل حفظ حقه وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم ال : فالذي نعتقده وندين اهللا به 
  يرى هذا املذهب 

فع إليه ما اتفقا عليه ويشهد الراهن أن الباقي من قيمته أن يسترهنه املرهتن على قيمته ويد: فاحليلة يف قبول قوله 
أمانة عنده أو قرض يف ذمته يطالبه به مىت شاء فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حقه ويأمن ظلم اآلخر له واهللا 

  أعلم 
 إذا كان لرجل على رجل ألف درهم ويف يده رهن باأللف فطلب صاحب الدين الغرمي: املثال السابع والسبعون 

وله عندي رهن باأللف وهو كذا وكذا : يل على هذا ألف درهم وخاف أن يقول : باأللف وقدمه إىل احلاكم وقال 
ماله علي هذه األلف اليت يدعيها وال شيء منها وهذا الذي ادعى أنه يل رهن يف يده هو يل كما قال : فيقول الغرمي 

  حقه  ولكنه ليس برهن بل وديعة أو عارية فيأخذه منه ويبطل
أن يدعي باأللف فيسأل احلاكم املطلوب عن املال فإما أن يقر به وإما أن ينكره فإن أقر : فاحليلة يف أمنه من ذلك 



ليس له علي شيء ويل : به وادعى أن له رهنا لزمه املال ودفع الرهن إىل صاحبه أو بيع يف وفائه وإن أنكره وقال 
على أي : سله عن هذا الذي يدعي علي : فليقل صاحب احلق للقاضي إما الدار وإما الدابة : عنده تلك العني 

وجه هو عندي أعارية أم غصب أم وديعة أم رهن فإن ادعى أنه يف يده على غري وجه الرهن حلف على إبطال 
على كم هو رهن فإن أقر بقدر : سله : دعواه وكان صادقا وإن ادعى أنه يف يده على وجه الرهن قال للقاضي 

إذا : قر له بالعني وطالب حبقه وإن جحد بعضه حلف على نفي ما ادعاه وكان صادقا املثال الثامن والسبعون احلق أ
باعه سلعة ومل يقبضه إياها أو آجره دارا ومل يتسلمها أو زوجه ابنته ومل يسلمها إليه مث ادعى عليه بالثمن أو األجرة 

  لبينة جبريان هذه العقود وإن أقر لزمه ما ادعى عليه به أو املهر فخاف إن أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه ا

إن ادعيت هذا املبلغ من مثن مبيع مل أقبضه أو إجارة دار مل تسلمها إيل أو : أن يقول يف اجلواب : فاحليلة يف ختلصه 
وة أو نفقة من إن ادعيت هذا املبلغ من مهر أو كس: نكاح امرأة مل تسلمها إيل أو كانت املرأة هي اليت ادعت فقال 

نكاح مل تسلمي إيل نفسك فيه ومل متكنيين من استيفاء املعقود عليه فأنا مقر به وإن كان غري ذلك فال أقر به وهذا 
  جواب صحيح يتخلص به 

إن شاء اهللا أو إن شاء زيد فله علي : فهذا تعليق لإلقرار بالشرط واإلقرار ال يصح تعليقه كما لو قال : فإن قيل 
  ألف 
إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فهذا إقرار صحيح وال : بل يصح تعليق اإلقرار بالشرط يف اجلملة كقوله : قيل 

إن شهد فالن علي مبا ادعاه صدقته صح التعليق فإذا شهد به عليه فالن كان : يلزمه قبل جميء الشهر وكذا لو قال 
  لطالق والعتاق واخللع مقرا به وال فرق بني تقدمي الشرط وتأخريه كما يف تعليق ا

أنه إن أخر الشرط مل ينفعه وكان إقرارا ناجزا وهذا ضعيف جدا فإن الكالم بآخره ولو بطل : وفيه وجه آخر 
الشرط امللحق به لبطل االستثناء والبدل والصفة فإن ذلك يغري الكالم وخيرجه من العموم إىل اخلصوص والشرط 

   بالصحة خيرجه من اإلطالق إىل التقييد فهو أوىل
قد : وقد جاء تأخري الشرط يف القرآن فيما هو أبلغ من اإلقرار كقوله تعاىل حاكيا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه 

    افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم
أنه يصح وجها واحدا : له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر : وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال 

له علي ألف مؤجلة صح : يبطل تعليله بأن إحلاق الشرط بعد اخلرب كالرجوع عن اإلقرار وعلى هذا فلو قال  وهذا
  اإلقرار ولزمه األلف مؤجال 

أنه مقر بالدين مدع لتأجيله وهذا ظاهر البطالن فإنه إمنا أقر به : القول قول خصمه يف حلوله وشبهة هذا : وقيل 
  مه به مطلقا كما لو وصفها بنقد غري النقد الغالب أو استثىن منها شيئاعلى هذه الصفة فال جيوز إلزا
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طان: كتاب  لشي ا لهفان من مصائد  ل ثة ا غا   إ
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

هلك قبل التمكن من قبضة : له علي ألف من مثن مبيع مل أقبضه أو أجرة عن دار مل أتسلمها أو قال : وكذا لو قال 
  فال جيوز إلزامه به مطلقا  على أصح الوجهني ألنه إمنا أقر به على هذه الصفة

كان له علي ألف فقضيته مل يلزمه ألنه إمنا أقر به يف املاضي ال يف اآلن هذا منصوص أمحد وليس : وكذا لو قال 
له علي ألف ال تلزمين والفرق بني الكالمني أظهر من أن حيتاج إىل : الكالم مبتناقض يف نفسه فيكون مبنزلة قوله 

  بيان 
  أنه مقر باحلق مدع لقضائه فال يقبل منه إال ببينة وهذا قول األئمة الثالثة : أخرى وعن أمحد رواية 
له علي ألف قضيته إياه : أن هذا ليس جبواب صحيح فيطالب برد اجلواب وعلى هذا فإذا قال : وعنه رواية ثالثة 

  ففيه ثالث روايات منصوصات 
أنه : أنه مقر مدع للقضاء فال يقبل منه إال ببينة والثالثة : انية كان له علي والث: أنه غري مقر كما لو قال : إحداهن 

كان له علي ومل يزد على هذا : ال يسمع منه دعوى القضاء ولو أقام به بينة بل يكون مكذبا هلا وعلى هذا إذا قال 
ريج يف غاية أنه غري مقر وهو خت: كان له علي وقضيته : فهو مقر وخرج أنه غري مقر من نصه على أنه إذا قال 

وقضيته فإن هذا دعوى منه للقضاء وإمنا جعله كذلك من جهة أنه : الصحة فإن أمحد مل جيعله غري مقر من قوله 
  أخرب عن املاضي ال عن احلال فال يلزم بكونه يف ذمته يف احلال وهو مل يقر به 

ن ادعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا إ: أن املدعى عليه إذا كان مظلوما فاحليلة يف ختصله أن يقول : واملقصود 
  غري مقر به وإن ادعيته من جهة كذا وكذا فأنا مقر به كان جوابا صحيحا ومل يكن مقرا على اإلطالق 

ال ميلك البائع حبس املبيع على قبض مثنه بل جيرب على تسليمه إىل املشتري : قال أصحابنا : املثال التاسع والسبعون 
فتشاحنا يف املبتدىء بالتسليم جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما وإن كان دينا مث إن كان الثمن معينا 

  أجرب البائع على التسليم مث جيرب 

املشتري على دفع الثمن فإن كان ماله غائبا عن اجمللس حجر عليه يف ماله كله حىت يسلم الثمن وإن كان غائبا عن 
وإن كان دوهنا فهل حيجر عليه أو يثبت للبائع الفسخ على وجهني وإن  البلد فوق مسافة القصر ثبت للبائع الفسخ

كان املشتري معسرا فللبائع الفسخ والرجوع يف عني ماله هذا منصوص أمحد والشافعي وللشافعية وجه أنه تباع 
بائع أن ال: السلعة ويقضي دينه من مثنها فإن فضل له فضل أخذه وإن فضل عليه شيء استقر يف ذمته والصحيح 

ميلك حبس السلعة على الثمن حىت يقبضه هذا هو موجب العدل وإال ففي متكني املشتري من القبض قبل اإلقباض 
إضرار بالبائع فإنه قد يتلف املبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فيستهلكه ويتعذر أو يتعسر عليه مطالبته بالثمن فيضر 

  به وال يزول ضرره إال حببس املبيع على مثنه 
  لى هذا لو دفع الثمن إال درمها منه فله حبس املبيع كله على باقي الثمن كما نقول يف الرهن وع

أنه ميلك أنه يتسلم من املبيع بقدر ما دفع من الثمن ألن كل جزء من املبيع يف مقابلة كل جزء من : وفيه قول آخر 
  أجزاء الثمن فإذا سلم بعض الثمن ملك تسلم ما يقابله 

أن الرهن ليس بعوض من الدين وإمنا هو وثيقة فملك حبسه إىل أن يستويف مجيع الدين : وبني الرهن والفرق بينه 



واألول هو الصحيح ألنه إمنا رضي بإخراج املبيع من ملكه إذا سلم له مجيع الثمن ومل يرض بإخراجه وال إخراج 
  شيء منه ببعض الثمن 

  لى تقاضي املشتري فإذا خاف البائع أن جيرب على التسليم مث حيال ع
أن يبيعه العني بشرط أن يرهتنها على مثنها وجيوز شرط الرهن والضمني يف عقد البيع : فاحليلة له يف األمن من ذلك 

ويصح رهنه قبل قبضه على مثنه يف أصح الوجهني كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غري مثنه ومن غري البائع بل 
حبسه على الثمن بدون الرهن كما تقدم فألن يصح حبسه على الثمن رهنا أوىل رهنه على مثنه أوىل فإنه ميلك 

  وأحرى 
  وأيضا فإذا جاز التصرف فيه بالرهن من األجنيب قبل القبض فجوازه من البائع أوىل 

ألن املشتري ميلك من التصرف مع البائع قبل القبض باإلقالة وغريها ما ال ميلكه مع األجنيب ومن منع رهنه على 
  مثنه قبل قبضه لزمه أن مينع رهنه على غري الثمن أو من األجنيب 

أنه قبل القبض عرضة للتلف فيكون من ضمان البائع وكونه رهنا يقتضي أن يكون من : الفرق بينهما : فإن قيل 
قبل ضمان راهنه فتناىف األمران حيث يكون مضمونا له ومضمونا عليه من جهة واحدة وهذا خبالف رهنه من أجنيب 

القبض فإنه يكون مضمونا عليه لألجنيب ومضمونا له من البائع وال تنايف بني أن يكون مضمونا له من شخص 
ومضمونا عليه لغريه كالعني املؤجرة إذا أجرها املستأجر صارت املنافع مضمونة عليه للمستأجر الثاين ومضمونة له 

شتري بيعها وهي مضمونة له على البائع ومضمونة عليه من املؤجر األول وكذلك الثمار إذا بدا صالحها جاز للم
  للمشتري الثاين 

أي حمذور يف ذلك وأن يكون مضمونا له وعليه : هذا هو الفرق الذي بين عليه هذا القول ولكن يقال : فإن قيل 
ىت إن ذلك من جهة واحدة ليس كذلك فإنه مضمون له من جهة كونه مشتريا فهو من ضمان البائع ح: وقولكم 

ميكنه من قبضه ومضمون عليه من جهة كونه راهنا فإذا تلف تلف من ضمانه حىت لو احتدت اجلهة مل يكن يف ذلك 
إنه جيوز للمستأجر إجارة ما استأجره ملؤجره : حمذور حبيث يكون مضومنا له وعليه من جهة واحدة كما قلتم 

  فتكون املنافع مضمونة عليه وله فأي حمذور يف ذلك 
تلف من ضمانك ألنه رهن : فإذا تلف هذا الرهن فمن ضمان من يكون فالبائع يقول للمشتري : فإن قيل 

بل يكون : تلف من ضمانك ألنه مبيع مل يقبض وليس أحدمها بترجيح جانبه أوىل من اآلخر قيل : واملشتري يقول 
انه حىت يسلمه فحبسه على مثنه تلفه من ضمان البائع ألن ضمانه أسبق من ضمان الراهن ألنه ملا باعه كان من ضم

ال يسقط عنه ضمانه كما لو حبسه من غري ارهتان فارهتانه إياه مل يسقط عنه ما لزمه بعقد البيع من التسليم فإنه إمنا 
  احتاط لنفسه 

بعقد الرهن والراهن مل يتعوض عن الرهن بدين يكون الرهن يف مقابلته فإذا تلف كان قد انتفع بالدين الذي أخذه 
   مقابلة الرهن يف

  فإن أراد احليلة يف تصحيح الرهن والوثيقة وأن ال يعرضه للبطالن 
أن يقبضه من البائع مث يرهنه إياه على مثنه بعد قبضه فيصح الرهن وال يتواىل هناك ضمانان فإذا تلف : فاحليلة له 

ملشتري أو يؤخر فكاك الرهن بعد ذلك تلف من ضمان املشتري وال يسقط الثمن عنه فإن خاف البائع أن يغيب ا
أنه إن مضى وقت كذا وكذا ومل يفتك الرهن فقد أذن له يف بيعه وقبض دينه من : كتب كتابا وأشهد فيه شهودا 



  مثنه وما بقى منه فهو أمانة يف يده 
علعق أنه قد وكله اآلن وي: فإن خاف أن يبطل هذه الوكالة من يرى أنه ال يصح تعليقها بالشرط كتب يف الكتاب 

  تصرفه فيه بالبيع مبجىء الوقت فيعلق التصرف وينجز التوكيل 
: أن يوكله وكالة دورية عند من يرى ذلك فيقول : فإن خاف أن يعزله املوكل فال ينفذ تصرفه فيه فاحليلة له 

 عزلته على أين مىت: وكلته وكالة ال تقبل العزل وإن شاء أن يقول : وكلما عزلته فقد وكلته وإن شاء أن يقول 
  فال حق يل عنده وال دعوى وما ادعيته عليه من جهة كذا وكذا فدعواي باطلة واهللا أعلم 

إذا ادعت عليه املرأة أنه مل ينقق عليها ومل يكسها مدة مقامها معه أو سنني كثرية واحلس والعرف : املثال الثمانون 
فإن الدعوى إذا ردها احلس والعادة املعلومة كانت يكذهبا مل حيل للحاكم أن يسمع دعواها وال يطالبه برد اجلواب 

كاذبة ويف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر هبا مل يزده اهللا إال قلة ويف الصحيح 
  أيضا عنه صلى اهللا عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا 

  وليتبوأ مقعده من النار 
أن يساعد من ادعى ما يشهد احلس والعرف والعادة أنه ليس له وأن دعواه كاذبة  فال جيوز ألحد حاكم وال غريه

  ففي مساع دعواه وإحضار املدعى عليه وإحالفه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه احلس والعادة 
كلها مع أهنا هي اليت كانت تنفق على نفسها وتكسو نفسها هذه املدة : مث كيف يسع احلاكم أن يقبل قول املرأة 

أنه هو الذي كان ينفق عليها ويكسوها مع شهادة : شهادة العرف والعادة املطردة بكذهبا وال يقبل قول الزوج 
أنه كل وقت يدخل إىل بيته الطعام والشراب والفاكهة وغري ذلك : العرف والعادة له ومشاهدة اجلريان وغريهم له 

يكذب دعواه ذلك وكيف ميكن الزوج أن يتخلص من  فكيف يكذب من معه مثل هذه الشهادة ويقبل قول من
مثل هذا البالء الطويل واخلطب اجلليل إال بأن يشهد كل يوم بكرة وعشية شاهدي عدل على اإلنفاق وعلى 

الكسوة أو يفرض هلا كل شهر دراهم معلومة يقبضها إياها بإشهاد مث إما أن ميكنها أن خترج من بيته كل وقت 
صاحلها أو يتصدى هو خلدمتها وشراء حوائجها فيكون هو العاين األسري اململوك وهي املالكة تشتري هلا ما يقوم مب

من األلفة واملودة واملعاشرة باملعروف فإن هذه املعاشرة : احلاكمة عليه وكل هذا ضد ما قصده الشارع من النكاح 
  من أنكر املعاشرة وأبعدها من املعروف 

من أين كانت تأكل : سلها : لكسوة والنفقة ملدة مقامها عنده فقال الزوج للحاكم أهنا إذا ادعت ا: مث من العجب 
  ! ! ال يلزمها ذلك : وتشرب وتلبس فيقول احلاكم 

إذا كانت غري معروفة بالدخول واخلروج وال ميكن الزوج أحدا يدخل عليها وهي يف منزله عدد : فياهللا العجب 
من الذي كان يقوم لك بذلك ومىت سأل الزوج سؤاهلا وجب : احلاكم سنني تأكل وتشرب وتلبس كيف ال يسأهلا 

  عليه ذلك ومىت تركه كان تاركا 

أنا الذي كنت أطعم نفسي وأكسوها : للحق فإن مست أجنبيا غري الزوج كلفها احلاكم البينة على ذلك وإن قالت 
جبان على الزوج وهي تدعي أهنا هي اليت يف هذه املدة كان كذهبا معلوما ومل يقبل قوهلا فإن النفقة والكسوة وا

قامت عنه هبذا الواجب وأدته من ماهلا وهو يدعي أنه هو الذي فعل هذا الواجب وقام به وأسقطه عن نفسه ومعه 
  الظاهر واألصل 

ا فال ميكن عاقال أن يكابر فيه بل هو ظاهر ظهورا قريبا من القطع بل يقطع به يف حق أكثر الناس وأم: أما الظاهر 



فهو أيضا من جانب الزوج فإهنما قد اتفقا على القيام بواجب حقها وهي تضيف ذلك إىل نفسها أو إىل : األصل 
كان ذلك : أجنيب وهو يدعي أنه هو الذي قام هبذا الواجب فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليها وهي تقول 

  ابة بل بطريق األصالة مل يكن بطريق الني: بطريق البدل والنيابة عنك وهو يقول 
وهذا خبالف ما إذا مل يعلم وصول احلق إىل مستحقه كالديون واألعيان املضمونة فإن قبول قول املنكر متوجه ومعه 

  األصل 
وصل : أن يعترف بقضاء الدين ووصوله إليه مث ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين فيقول : ونظريه 

األصل بقاء الدين يف : يس من جهتك بل غريك أداه عنك فهل يقبل قوله ههنا أحد ويقال إيل الدين الذي يل لكن ل
  ذمته 

وهذا نظري مسألة اإلنفاق سواء بسواء فإهنا مقرة بوصول النفقة إليها ولو أنكرهتا لكذهبا احلس ومدعية أن وصول 
قبلها مالك وفقهاء أهل املدينة وقوهلم ذلك إيل مل يكن من جهتك فدعواها ختالف األصل والظاهر مجيعا وهلذا ال ي

  هو الصواب واحلق الذي ندين اهللا به وال نعتقد سواه 
وأي قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج ترك النفقة والكسوة ستني سنة أو أكثر وهي ال تدخل وال خترج وال 

ك اإلنفاق فيها وقد تستغرق مجيع ماله ميكنها أن تعيش عيش املالئكة فيطالب الزوج بنفقة مجيع املدة اليت ادعت تر
  وداره وثيابه ودوابه فيؤخد 

ذلك كله منه وحيبس على الباقي وجيعل دينا مستقرا يف ذمته تطالبه به مىت شاءت وهي تعلم كذب دعواها ووليها 
وأصحابه ما يف يعلم ذلك وجرياهنا واهللا ومالئكته والذي يساعدها وخياصم عنها وملا علم فقهاء العراق كأيب حنيفة 

ذلك من الشر والفساد والضرر الذي ال تأيت به شريعة أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج مبضي الزمان فلم 
يسمعوا دعوى املرأة بذلك كما يقوله منازعوهم يف نفقة القريب فنفسوا اخلناق عن األزواج هبذا القول وأمشوهم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أرسله اهللا تعاىل إىل  رائحة احلياة ونفسوا عنهم بعض الكرب ولقد أقام
الناس ثالث عشرة سنة مبكة وعشرا باملدينة فما ألزم زوجا قط بنفقة وكسوة ماضية وال ادعتها عنده امرأة وكذلك 

خلفاؤه الراشدون من بعده وكذلك عصر الصحابة مجيعهم وعصر التابعني وال حبس على عهده وعهد أصحابه 
بعيهم رجل واحد على ذلك وال على صداق امرأته مع صيانة نسائهم ولزومهن بيوهتن وعدم تربجهن وتزينهن وتا

  وخروجهن يف األسواق والطرقات واألزواج يف احلبوس وهن مسيبات خيرجن ويذهنب حيث أردن 
عز عليه ولكان إىل دفعه فواهللا لو رأى هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لشق عليه غاية املشقة ولعظم عليه و

  وإنكاره أسرع منه إىل غريه 
  وباجلملة فالدعوى إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر مل جيز مساعها 

إذا كان رجل حائزا لدار متصرفا فيها مدة السنني الطويلة بالبناء واهلدم واإلجارة : ومن ههنا قال أصحاب مالك 
يفها إىل ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه املدة وهو مع ذلك والعمارة وينسبها إىل نفسه ويض

من خوف سلطان أو حنو ذلك من الضرر : ال يعارضه فيها وال يذكر أن له فيها حقا وال مانع مينعه من مطالبته 
وما أشبه ذلك مما يتسامح به  املانع من املطالبة باحلقوق وال بينه وبني املتصرف يف الدار قرابة وال شركة يف مرياث

القرابات وذوو الصهر بينهم يف إضافة أحدهم أموال الشركة إىل نفسه بل كان عريا عن ذلك كله مث جاء بعد طول 
  هذه املدة 



يدعيها لنفسه ويزعم أهنا له ويريد أن يقيم بذلك بينة فدعواه غري مسموعة أصال فضال عن بينة وتقر الدار بيد 
  حائزها 

وأوجبت   وأمر بالعرف: ألن كل دعوى ينفيها العرف وتكذهبا العادة فإهنا مرفوضة غري مسموعة قال تعاىل : قالوا 
أن الظن املستفاد من هذا : ومما يدل على ذلك : الشريعة الرجوع إليه عند االختالف يف الدعاوى وغريها قلت 
  أو جمرد النكول أو الرد  الظاهر أقوى بكثري من الظن املستفاد من شاهدين أو شاهد وميني

وأيضا فإن البينة على املدعي والبينة هي كل ما يبني احلق والعرف والعادة والظاهر القوي الذي إن مل يقطع به فهو 
أقرب إىل القطع يدل على صدق الزوج وكذب املرأة يف إمساكها عن كسوهتا واإلنفاق عليها مدة سنني متطاولة 

  ممن خترج تشتري هلا ما تأكل وتلبس وال يدخل عليها أحد وال هى 
فالشريعة جاءت مبا يعرف ال مبا ينكر وقد أخرب اهللا سبحانه أن للزوجة مثل الذي عليها باملعروف وليس من 

املعروف إلزام الزوج بنفقة ستني سنة وكسوهتا واجتياح ماله كله وسلبه نعمة اهللا عليه وجعله مسكينا ذا متربة 
  ما ادعت به بل هذا من أنكر املنكر ومما يراه املسلمون بل وغري املسلمني قبيحا  وجعله أسريا هلا ينايف

فالرجل له والية اإلنفاق على زوجته كما له والية حبسها ومنعها من اخلروج من بيته فالشارع جعل إليه : وأيضا 
 سبحانه يف ذلك مبنزلة الصغري ذلك وأمره أن يقوم على املرأة وال يؤتيها ماله بل يرزقها ويكسوها فيه وجعلها اهللا

   وال تؤتوا السفهاء أموالكم الىت جعل اهللا لكم قياما واززقوهم فيها واكسوهم: واجملنون مع وليه كما قال تعاىل 
ال تعمد إىل مالك الذي خولك اهللا وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين : قال ابن عباس 

  م ورزقهم ومؤنتهم يقومون عليك يف كسوهت
فالسفهاء هم النساء والصبيان وقد جعل اهللا سبحانه األزواج قوامني عليهم كما جعل ويل الطفل قواما عليه والقوام 

  على غريه أمري عليه ومن قبل قول الزوجة أو الطفل بعد 

يقبل قول الزوج مل يكن قواما  البلوغ يف عدم إيصال النفقة إليهما فقد جعلهما قوامني على األزواج واألولياء ولو مل
  على املرأة فإن املرأة إذا كانت غرميا مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة 

وباجلملة فللرجل على امرأته والية حىت يف ماهلا فإن له أن مينعها من التربع به ألنه إمنا بذل هلا املهر ملا هلا ونفسها 
زوج من كمال استمتاعه وقد سوى النيب صلى اهللا عليه و سلم بني نفقة فليس هلا أن تتصرف يف ذلك مبا مينع ال

: هو األسري وهو نوع من الرقفقال يف املرأة : الزوجات ونفقة املماليك وجعل املرأة عانية عند الزوج والعاين 
وأوالده حبكم  تطعمها مما تأكل وتكسوها مما تلبس وكذلك قال يف الرقيق سواء فهو أمري على نفقة امرأته ورقيقه

قيامه عليهم ومل يوجب اهللا سبحانه على األزواج متليك النساء طعاما وإداما وال دراهم أصال وإمنا أوجب إطعامهن 
  وكسوهتن باملعروف وإجياب التمليك مما مل يدل عليه كتاب وال سنة وال إمجاع 

ل صاحب وال تابع وال أحد من األئمة وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم ال أصل له من كتاب وال سنة وال قو
  األربعة 

فإن الناس هلم قوالن منهم من يرى تقديرها باحلب كالشافعي ومنهم من يردها إىل العرف وهم اجلمهور وال يعرف 
  عن أحد من السلف واألئمة تقديرها بالدراهم البتة 

عتبار كون الدراهم قيمة الواجب هلا من مث إن فيه إجياب املعاوضة على الواجب هلا بغري رضا الزوج ومن غري ا
احلب أو الواجب بالعرف ففرض الدراهم خمالف هلذا وهذا وألقوال مجيع السلف واألئمة وفيه من الفساد ما ال 



حيصيه إال اهللا فإنه إن مكن املرأة خترج كل وقت تشتري هلا طعاما وإداما دخل على الزوج والزوجة من الشر 
  عيان وإن منعها من اخلروج أضر هبا وبالزوج وجعله كاألجري واألسري معها والفساد ما يشهد به ال

فمبىن احلكم يف الدعاوى على غلبة الظن املستفاد من براءة األصل تارة ومن اإلقرار تارة ومن البينة تارة : وباجلملة 
بينة وختصيص البينة بالشهود  ومن النكول مع ميني الطالب املردودة أو بدوهنا وهذا كله مما يبني احلق ظاهرا فهو

عرف خاص وإال فالبينة اسم ملا يبني احلق فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان باحلكم أوىل وهلذا قدمنا 
  جانب املدعى عليه حيث ال بينة وال إقرار وال نكول وال شاهد حال استنادا إىل الظن املستفاد من الرباءة األصلية 

بينة شرعية قدم لقوة الظن يف جانبه بالبينة وكذلك إذا كان يف جانبه قرينة ظاهرة  فإذا كان يف جانب املدعي
  كاللوث قدم جانبه 

ولذلك قدم جانبه يف اللعان إذا نكلت املرأة فإهنا ترجم بأميانه لقوة الظن يف جانبه بإقدامه على اللعان مع نكول 
  املرأة عن دفع احلد والعار عنها باليمني 

س على جواز وطء املرأة اليت تزف إىل الزوج ليلة العرس وإن مل يكن رآها وال وصفت له من غري وقد أمجع النا
اشتراط شاهدى عدل يشهدان أهنا هي امرأته اليت وقع عليها العقد اكتفاء بالظن الغالب بل بالقطع املستفاد من 

  شاهد احلال 
  حد عنده اكتفاء بشاهد احلال وكذلك جيوز األكل من اهلدي املنحور إذا كان بالفالة وال أ

من كسرة وحنوها : وكذلك درج السلف واخللف على جواز أكل الفقري مما يدفعه إليه الصيب وخيرجه من البيت 
  اعتمادا على شاهد احلال 

  وكذلك يكتفى بشاهد احلال يف بيع احملقرات باملعاطاة وهو عمل األمة قدميا وحديثا 
االستئذان وجعله دليال على رضاها اكتفاء بشاهد احلال واكتفت األمة يف واكتفى الشارع بسكوت البكر يف 

االعتماد على املعامالت واهلدايا والتربعات بكوهنا بيد الباذل ألن داللتها على ملكه تورث ظنا ظاهرا واكتفت 
مادا على شاهد احلال مبعاملة جمهول احلرية والرشد وإقراره وأكل طعامه وقبول هديته وإباحة الدخول إىل منزله اعت

والظن الغالب واكتفى الشارع بقول اخلارص الواحد يف حمل الظن واخلرص نظرا إىل الظن املستفاد من خرصه 
  واكتفت األمة بقول املقومني فيما دق وجل اعتمادا على الظن املستفاد من تقوميهم 

  رص وقد اكتفى الشارع بتقومي اثنني يف جزاء الصيد واكتفى بواحد يف اخل

  واكتفى بواحد يف رؤية هالل رمضان 
  واكتفت األمة بقول القاسم وحده أو بقول اثنني وكذلك القائف أو القائفني واكتفت بقول املؤذن الواحد 

وقد اكتفى كثري من الفقهاء بانتساب الصغري وميل طبعه إىل من ادعاه من رجلني أو أكثر اعتمادا على الظن 
  من أضعف الظنون ولذلك كان يف آخر رتب اإلحلاق عندهم عند عدم القائف املستفاد من ميل طبعه وهو 

وكذلك االعتماد يف وجوب دفع اللقطة أو جوازه على الظن املستفاد من وصف الواصف هلا وكذلك االعتماد 
دعى عليه على أمارات الطهارة والنجاسة والقبلة واالعتماد على قول الكيال والوزانوقال كثري من الفقهاء حيبس امل

  بشهادة املستورين إال أن يعدال إذ الغالب من املستورين العدالة 
  فاستجازوا عقوبة الرجل املسلم مبثل هذا الظن 

وقالوا تسمع الشهادة على املقر باإلقرار من غري اشتراط ذكر الشاهدين أهلية املقر حال إقراره اعتمادا على ظن 



  الرشد واالختيار 
دار حائال بني الطريق وبني ملك املدعي أو بني ملكه وبني موات اختص به املدعي ألن الظاهر إذا كان اجل: وقالوا 

لو كان بني امللكني جدار متصل بأبنية أحد املالكني اتصاال بدواخل : أن الطريق واملوات ال حياط عليهما وقالوا 
التداخل : اإلتصال والثانية : امها وترصيف اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانبه إذ معه داللتان إحد

لتساويهما : والترصيف فلو تداخل من أحد طرفيه يف ملك أحدمها ومن الطرف اآلخر يف امللك اآلخر اشتراكا فيه 
  يف الداللتني 

إن األبواب املشرعة يف الدروب غري النافذة دالة على االشتراك يف الدرب إىل حد كل باب منها فيكون : وقالوا 
شريكا من أول الدرب إىل بابه والثاين شريكاإىل إىل بابه والذي يف آخر الدرب شريك من أول الدرب إىل  األول

  بابه قوال واحدا وإىل آخر الدرب على الصحيح وكل ذلك بناء على الظن املستفاد من االستطراق وأنه حبق 
أهنا ملك ألصحاهبا اعتمادا على غلبة الظن  إن األجنحة املطلة على ملك اجلار وعلى الدروب غري النافذة: وقالوا 

بذلك وأهنا وضعت باستحقاق وكذلك القنوات واجلداول اجلارية يف ملك الغري دالة على اختصاصها بأرباب املياه 
  بناء على الظن املستفاد من ذلك وأن صورها دالة على أهنا وضعت باستحقاق 

على الظن الغالب مع القطع بكثرة وضع األيدي عدوانا وظلما داللة األيدي على االستحقاق اعتمادا : ومن ذلك 
وال سيما ما اطردت العادة بإجارته وخروجه من يد مالكه إىل يد مستأجره كاألراضي والدواب واحلوانيت والرباع 
 واحلمامات وأن الغالب فيها اخلروج عن يد مالكها وقد اعتربمت اليد وقد استشكل كثري من فضالء أصحابكم هذا
واعترف بأن جوابه مشكل جدا وملا كان الظن املستفاد من الشهود أقوى من الظن املستفاد من هذه الوجوه قدم 

  عليها 
  وملا كان الظن املستفاد من اإلقرار أقوى من الظن املستفاد من الشهود قدم اإلقرار عليها 

  سرقة هلذه القوة ولذلك اكتفى كثري من الفقهاء باملرة الواحدة يف اإلقرار بالزنا وال
ألن وازع املقر طبعي ووازع الشهود شرعي والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي ولذلك يقبل اإلقرار : قالوا 

  من املسلم والكافر والرب والفاجر لقيام الوازع الطبعي 
لقى عنه لكونه وملا كان الوازع عن الكذب على نفسه خمصوصا باملقر كان إقراره حجة قاصرة عليه وعلى من يت

  فرعه وملا كان الوازع الشرعي عاما بالنسبة إىل مجيع الناس كان حجة عامة فإن خوف اهللا 

يزع الشاهد عن الكذب يف حق كل أحد فكان قوله حجة عامة لكل أحد وملا كان وازع الكذب خمتصا باملقر قصر 
بالنسبة إىل األيدي وإىل ما ذكرناه من عليه فهو خاص قوى والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة إىل اإلقرار قوية 

  الدالالت 
  ومعلوم أن الظنون ال تقع إال بأسباب تثريها وحتركها 

االستصحاب واطراد العادة أو كثرة وقوعها أو قول الشاهد أو شاهد احلال وال يقع يف الظنون : فمن أسباهبا 
ون فإن حصل الشك مل حيكم بشيء وإن وجد الظن تعارض وإمنا يقع يف أسباهبا وعالماهتا فإذا تعارضت أسباب الظن

يف أحد الطرفني حكم به واحلكم للراجح ألن مرجوحية مقابله تدل على ضعفه فإذا تعارض سببا ظن وكان كل 
واحد منهما مكذبا لآلخر تساقطا كتعارض البينتني واألمارتني وإن مل يكن كل واحد منهما مكذبا لآلخر عمل هبما 

كدابة عليها راكبان وعبد ممسك بيديه اثنان ودار فيها ساكنان وخشبة هلا حامالن وجدار على حسب اإلمكان 



  متصل مبلكني ونظائر هذا 
  فإن كان أحدمها أرجح من اآلخر عمل بالراجح كالشاهد مع الرباءة األصلية ومع اليد يقدم عليهما لرجحانه 

أقوى من يد : بس لثيابه وعمامته وخفه ومنطقته ونعله وملا كانت اليد هلا مراتب يف القوة والضعف كانت يد الال
اجلالس على البساط والراكب على الدابة ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد ويد الساكن للدار أضعف من 

  تلك األيدي ويد من هو داخل احلمام واخلان أضعف من هذا كله قدم أقوى األيدي على أضعفهما 
وتنازعا فيها ويف لباسهما الذي عليهما جعلت الدار بينهما الستوائهما يف اليد وكان القول  فلو كان يف الدار اثنان

قول كل منهما يف لباسه املختص به لقوة يده بالقرب واالتصال ولو تنازع الراكب والسائق والقائد قدمت يد 
  الراكب وكذلك قال اجلمهور 

حانوت كان القول قول من يدعي منهما ما يصلح له وحده لغلبة لو تنازع الزوجان يف متاع البيت أو الصانعان يف 
  الظن القريب من القطع باختصاصه به 

وكذلك لو رأينا رجال شريفا حاسر الرأس وأمامه داعر على رأسه عمامة وبيده عمامة ال تليق به وهو هارب فتقدمي 
  يده على الظن املستفاد من كوهنا يدا عادية مما يقطع ببطالنه 

ك فقيه له كتب يف داره وامرأته غري معروفة بشيء من ذلك البتة فتقدمي يدها على شاهد حال الفقيه يف غاية وكذل
البعد وأين الظن املستفاد من هذا وأمثاله إىل الظن املستفاد من النكول ومن الظن املستفاد من اليد بل أين ذاك 

أن يرتب الشارع األحكام على هذه الظنون وال يرتبها الظن من الظن املستفاد من الشاهد واليمني ومن املمتنع 
على الظنون اليت هي أقوى منها مبراتب كثرية بل تكاد تقرب من القطع كما أنه من احملال أن حيرم التأفيف للوالدين 

  ويبيح شتمهما وضرهبما 
ظن على ظن الرباءة األصيلة وهل تقدمي قول املدعي يف القسامة إال اعتمادا على الظن الغالب باللوث وقدم هذا ال

  لقوته 
وقد حكى اهللا سبحانه يف كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزيز وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة 

يوسف عليه السالم وكذب املرأة بقوله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني وإن كان قميصه قد 
ومسى اهللا   ني فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيممن دبر فكذبت وهو من الصادق

وحكى سبحانه   سبحانه ذلك آية وهي أبلغ من البينة فقال مث بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حىت حني
  ذلك مقررا له غري منكر وذلك يدل على رضاه به 

هما السالم بالولد الذي تنازع فيه املرأتان فقضى به داود للكربى حكم نيب اهللا سليمان بن داود علي: ومن هذا 
: ائتوين بالسكني أشقه بينكما فقالت الصغرى : فخرجتا على سليمان فقصتا عليه القصة فقال سليمان عليه السالم 

  ال تفعل يا نيب اهللا هو ابنها فقضى به 

س الكربى بذلك استرواحا منها إىل راحة التسلي للصغرى ومل يكن سليمان ليفعل ولكن أومههما ذلك فطابت نف
والتأسي بذهاب ابن األخرى كما ذهب ابنها ومل تطب نفس الصغرى بذلك بل أدركتها شفقة األم ورمحتها فناشدته 

  أن ال يفعل استرواحا إىل بقاء الولد ومشاهدته حيا وإن اتصل إىل األخرى 
أن اإلقرار إذا ظهرت أمارات كذبه وبطالنه مل : ى جتد حتته وتأمل حكم سليمان به للصغرى وقد أقرت به للكرب

  يلتفت إليه ومل حيكم به على املقر وكان وجوده كعدمه وهذا هو احلق الذي ال جيوز احلكم بغريه 



وكذلك إذا غلط املقر أو أخطأ أو نسي أو أقر مبا ال يعرف مضمونه مل يؤاخذ بذلك اإلقرار ومل حيكم به عليه كما 
  مكرها  لو أقر

واهللا تعاىل رفع املؤاخذة بلغو اليمني لكون احللف مل يقصد موجبها وأخرب أنه إمنا يؤاخذ بكسب القلب والغالط 
  واملخطىء والناسي واجلاهل واملكره مل يكسب قلبه ما أقر به أو حلف عليه فال يؤاخذ به 

ترك النفقة والكسوة تلك السنني كلها أو مدة  بأنه: أن الزوج املظلوم املدعي عليه دعوى كاذبة ظاملة : واملقصود 
مقامها عنده إذا تبني كذب املرأة يف دعواها مل جيز للحاكم مساعها فضال عن مطالبته برد اجلواب فله طرق يف 

  التخلص من هذه الدعوى 
  كيف يسوغ مساع دعوى تكذهبا العادة والعرف ومشاهدة اجلريان : أن يقول : أحدها 
  من كان ينفق عليها ويكسوها يف هذه املدة : سلها : ل للحاكم أن يقو: الثاين 

فإن ادعت أن غريه كان يؤدي ذلك عنه مل تسمع دعواها وكانت الدعوى لذلك الغري وال يقبل قوهلا على الزوج 
لزوج أنا كنت أنفق على نفسي قال ا: أن غريه قام هبذا الواجب عنه وهذا مما ال خفاء به وال إشكال فيه وإن قالت 

نعم ظهر كذهبا وال سيما إن كانت : هل كانت هي اليت تدخل وخترج تشتري الطعام واإلدام فإن قالت : سلها : 
  من ذوات الشرف واألقدار 

كنت أوكل غريي يف ذلك ألزمت ببيانه وإال ظهر كذهبا وظلمها وعدواهنا وكانت معاونتها على ذلك : وإن قالت 
  معاونة على اإلمث والعدوان 

ن أعوز الزوج حاكم عامل متحر للحق ال تأخذه فيه لومة الئم فليعدل إىل التحيل باخلالص مبا يبطل دعواها فإ
الكاذبه إما بأن جيحد استحقاقها ملا ادعت به وال يعدل إىل اجلواب املفصل فتحتاج هي إىل إقامة البينة على سبب 

  االستحقاق وقد يتعذر أو يتعسر عليها ذلك 
داق وأقامت البينة فإن كانت مل تنتقل معه إىل داره جحد تسليمها إليه والقول قوله إذا مل تكن فإن أحضرت الص

  معه يف منزله 
فإن كانت قد انتقلت معه إىل منزله وادعى نشوزها تلك املدة وأمكنه إقامة البينة بذلك سقطت نفقتها يف مدة 

من الوطء وادعت أهنا مكنته فالقول قوله ألن األصل عدم  النشوز وإن مل ميكنه إقامة البينة وادعى عدم متكينها له
التمكني وهذا غري دعواه النشوز فإن النشوز هو العصيان واألصل عدمه وهذا إنكار الستيفاء حقه واألصل عدمه 

  فتأمله 
سمعان فإن كان له منها ولد مل ميكنه هذا اإلنكار ومىت أحس بالشر واملكر احتال بأن خيىبء شاهدي عدل حبيث ي

أريد أن جيعل كل منا صاحبه يف حل حىت : كالمها وال ترامها مث يدفع إليها ماال أو ما ترضى به ويتلطف هبا مث يقول 
  تطيب أنفسنا ولعل املوت يأيت بغتة وحنو ذلك من الكالم 

  وإن أمكنه أن يستنطقها بأهنا ال تستحق عليه إىل ذلك الوقت نفقة وال كسوة وأنه 

ن ويدفع إليها ما ترضى به كان أقوى مث يأخذ خط الشاهدين بذلك ويكتمه منها فإن أعجله األمر يرضيها من اآل
  عن ذلك وأمكنه املبادرة برفعها إىل حاكم مالكي أو حنفي بادر إىل ذلك 

مه فإن فاحلازم من يستعد حليلهن ويعد هلا حيال يتخلص هبا منها وهذا ال بأس به وال إمث فيه وال يف تعلي: وباجلملة 
فيه ختليص املظلوم وإغاثة امللهوف وإخزاء الظامل املعتدي واهللا املوفق للصواب وإمنا أطلنا الكالم يف هذا املثال لشدة 



حاجة الناس إىل ذلك ولعموم البلوى وكثرة الفجور وانتشار الضرر بتمكني املرأة من هذه الدعوى ومساعها وجعل 
  حتتمل أكثر من ذلك القول قوهلا ويف ذلك كفاية وإال فهي 

  أن اهللا سبحانه : فصل واملقصود هبذه األمثلة وأضعافها مما مل نذكره 
أغنانا مبا شرعه لنا من احلنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وسهله لألمة 

  كما عن الدخول يف اآلصار واألغالل وعن ارتكاب طرق املكر واخلداع واالحتيال 
من احلق واملباح النافع فأغنانا بأعياد اإلسالم عن أعياد : أغنانا عن كل باطل وحمرم وضار مبا هو أنفع لنا منه 

  الكفار واملشركني من أهل الكتاب واجملوس والصابئني وعبدة األصنام 
  وأغنانا بوجوه التجارات واملكاسب احلالل عن الربا وامليسر والقمار 

  طاب لنا من النساء مثىن وثالث ورباع والتسري مبا شئنا من اإلماء عن الزنا والفواحش  وأغنانا بنكاح ما
وأغنانا بأنواع األشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن األشربة اخلبيثة املسكرة املذهبة للعقل والدين وأغنانا 

  من الكتان والقطن والصوف عن املالبس : بأنواع املالبس الفاخرة 

  من احلرير والذهب : مة احملر
  وأغنانا عن مساع األبيات وقرآن الشيطان بسماع اآليات وكالم الرمحن 

وأغنانا عن االستقسام باألزالم طلبا ملا هو خري وأنفع لنا باستخارته اليت هي توحيد وتفويض واستعانة وتوكل 
من التنافس يف اآلخرة وما أعد لنا فيها وأباح وأغنانا عن طلب التنافس يف الدنيا وعاجلها مبا أحبه لنا وندبنا إليه 

  احلسد يف ذلك وأغنانا به عن احلسد على الدنيا وشهواهتا 
نيا من املتاع والعقار واألمثان SETوأغنانا بالفرح بفضله ورمحته ومها القرآن واإلميان عن الفرح مبا جيعله أهل الد

هو خري مما جيمعون وأغنانا بالتكرب على أعداء اهللا تعاىل وإظهار قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا : فقال تعاىل 
الفخر واخليالء هلم عن التكرب على أولياء اهللا تعاىل والفخر واخليالء عليهم فقال صلى اهللا عليه وسلم ملن رآه 

  إهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف مثل هذا املوطن : يتبختر بني الصفني 
انية والشجاعة اإلسالمية اليت تأثريها يف الغضب على أعدائه ونصرة دينه عن الفروسية وأغنانا بالفروسية اإلمي

  الشيطانية اليت يبعث عليها اهلوى ومحية اجلاهلية 

  وأغنانا باخللوة الشرعية حال االعتكاف عن اخللوة البدعية اليت يترك هلا احلج واجلهاد واجلمعة واجلماعة 
  عن طرق أهل املكر واالحتيال وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية 

ما يقتضي إباحته وتوسعته حبيث ال    فال تشتد حاجة األمة إىل شيء إال وفيما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  حيوجهم فيه إىل مكر واحتيال وال يلزمهم اآلصار واألغالل فال هذا من دينه وال هذا 

: القرآن عن الطرق املتكلفة املتعسفة املعقدة اليت باطلها أضعاف حقها كما أغنانا بالرباهني واآليات اليت أرشد إليها 
من الطرق الكالمية اليت الصحيح منها كلحم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل وحنن 

ائزة لسنها اهللا نعلم علما ال نشك فيه أن احليل اليت تتضمن حتليل ما حرمه اهللا تعاىل وإسقاط ما أوجبه لو كانت ج
  سبحانه وندب إليها ملا فيها من التوسعة والفرج للمكروب واإلغاثة للملهوف كما ندب إىل اإلصالح بني اخلصمني 

ما تركت من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به   وقد قال املبعوث باحلنيفية السمحة صلى اهللا عليه وسلم
 وقد حدثتكم به تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي وال تركت من شيء يبعدكم عن النار إال



  إال هالك 
فهال ندب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل احليل وحض عليها كما حض على إصالح ذات البني بل مل يزل حيذر من 

ود الشارع إباحة تلك اخلداع واملكر والنفاق ومشاهبة أهل الكتاب باستحالل حمارمه بأدىن احليل ولو كان مقص
احملرمات اليت رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع املوصلة إليها مل حيرمها ابتداء وال رتب عليها العقوبة 

وال سد الذرائع إليها ولكان ترك أبواهبا مفتحة أسهل من املبالغة يف غلقها وسدها مث يفتح هلا أنواع احليل حىت 
  كل ناحية فهذا مما تصان عنه الشرائع فضال عن أكملها شريعة وأفضلها دينا  ينقب احملتال عليها من

وقد قدمنا أن الضرر واملفاسد احلاصلة من تلك احملرمات ال يزول باالحتيال والتنقيب عليها بل تقوى وتشتد 
  مفاسدها 

  فصل إذا عرف هذا فالطرق اليت تتضمن نفع املسلمني والذب عن الدين ونصر

  وإغاثة امللهوفني ومعارضة احملتالني بالباطل ليدحضوا به احلق من أنفع الطرق وأجلها علما وعمال وتعليما املظلومني 
فيجوز للرجل أن يظهر قوال أو فعال مقصوده به مقصود صاحل وإن ظن الناس أنه قصد به غري ما قصد به إذا كان 

أو نصرة حق أو إبطال باطل من حيلة حمرمة أو فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو معاهد 
  غريها أو دفع الكفار عن املسلمني أو التوصل إىل تنفيذ أمر اهللا تعاىل ورسوله 

  فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة أو واجبة 
دع أن يقصد بالعقود الشرعية غري ما شرعت له فيصري خمادعا هللا فهذا خمادع هللا ورسوله وذلك خما: وإمنا احملرم 

للكفار والفجار والظلمة وأرباب املكر واالحتيال فبني هذا اخلداع وذاك اخلداع من الفرق كما بني الرب واإلمث 
والعدل والظلم والطاعة واملعصية فأين من قصده إظهار دين اهللا تعاىل ونصر املظلوم وكسر الظامل إىل من قصده ضد 

  ذلك 
  احليل أقسام : إذا عرف هذا فنقول 

الطرق اخلفية اليت يتوصل هبا إىل ما هو حمرم يف نفسه فمىت كان املقصود هبا حمرما يف نفسه فهي حرام  :أحدها 
  باتفاق املسلمني وصاحبها فاجر ظامل آمث 

وذلك كالتحيل على هالك النفوس وأخذ األموال املعصومة وفساد ذات البني وحيل الشياطني على إغواء بين آدم 
على إدحاض احلق وإظهار الباطل يف اخلصومات الدينية والدنيوية فكل ما هو حمرم يف  وحيل املخادعني بالباطل

  نفسه فالتوصل إليه حمرم بالطرق الظاهرة واخلفية بل التوصل إليه بالطرق اخلفية أعظم إمثا وأكرب عقوبة فإن 

قطع السارق دون املنتهب  أذى املخادع وشره يصل إىل املظلوم من حيث ال يشعر وال ميكنه االحتراز عنه وهلذا
أن القاتل غيلة يقتل وإن قتل من ال يكافئه ملفسدة فعله وعدم إمكان : رأى مالك ومن وافقه : واملختلس ومن هذا 

قطع يد الزغلي لعظم ضرره على األموال وعدم إمكان التحرز منه : رأى عبداهللا بن الزبري : التحرز منه ومن هذا 
  وقوله قوي جدا  فهو أوىل بالقطع من السارق

ومن هذا رأى اإلمام أمحد قطع يد جاحد العارية ألنه ال ميكن االحتراز منه خبالف جاحد الوديعة فإنه هو الذي 
  إئتمنه والعمدة يف ذلك على السنة الصحيحة اليت ال معارض هلا 

  أن التوصل إىل احلرام حرام سواء توصل إليه حبيلة خفية أو بأمر ظاهر : والقصد 



  : النوع من احليل ينقسم قسمني  وهذا
ما ال يظهر ذلك : ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص والظلمة واخلونة والثاين : أحدمها 

فيه بل يظهر احملتال أن قصده اخلري ومقصوده الظلم والبغي مثل إقرار املريض لوارث ال شيء له عنده قصدا 
ه بوارث وهو غري وارث إضرارا بالورثة وهذا حرام باتفاق األمة وتعليمه ملن يفعله لتخصيصه باملقر به أو إقرار

حرام والشهادة عليه حرام إذا علم الشاهد صورة احلال واحلكم مبوجب ذلك حكم باطل حرام يأمث به احلاكم 
ود هبا حمرم لكونه ظلما باتفاق املسلمني إذا علم صورة احلال فهذه احليلة يف نفسها حمرمة ألهنا كذب وزور واملقص

  وعدوانا 
ولكن ملا أمكن أن يكون صدقا اختلف العلماء يف إقرار املريض لوارث هل هو باطل سدا للذريعة وردا لإلقرار 

الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه ألنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهم فريد للتهمة كالشهادة على 
احتيال املرأة على فسخ نكاح الزوج : لظن باملقر وال سيما عند اخلامتة ومن هذا الباب غريه أو هو مقبول إحسانا ل

  مع إمساكه باملعروف بإنكارها اإلذن للويل أو إساءة عشرة الزوج وحنو ذلك 

  و 
  احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان حمجورا عليه 

  واحتيال املشتري على الفسخ بأنه مل ير املبيع 
  احتيال املؤجر على املستأجر يف فسخ اإلجارة أو احتيال املستأجر عليه بأنه استأجر ما مل يره و

واحتيال الراهن على املرهتن يف فسخ الرهن بأن يظهر أنه آجره قبل الرهن أو كان رهنه عند زوجته أو أمته وحنو 
رمات وهو مبنزلة حلم خنزير ميت حرام وأنه ذلك فهذا النوع ال يستريب أحد أنه من كبائر اإلمث وهو من أقبح احمل

  يف نفسه معصية لتضمنه الكذب والزور ومن جهة تضمنه إبطال احلق وإثبات الباطل 
ما هو مباح يف نفسه لكن بقصد احملرم صار حراما كالسفر لقطع الطريق وحنو ذلك فههنا املقصود : القسم الثالث 

  توسل هبا إىل احلرام صارت حراما  حرام والوسيلة يف نفسها غري حمرمة لكن ملا
أن يقصد باحليلة أخذ حق أو دفع باطل لكن تكون الطريق إىل حصول ذلك حمرمة مثل أن يكون له : القسم الرابع 

على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين ال يعرفان غرميه ومل يرياه يشهدان له مبا ادعاه فهذا حمرم أيضا وهو عنداهللا 
  هدين يشهدان بالزور وشهادة الزور من الكبائر وقد محلهما على ذلك تعاىل عظيم ألن الشا

وكذلك لو كان له عند رجل دين فجحده إياه وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه مل يودعه أو كان له على 
  ستيفاء رجل دين ال بينة له به ودين آخر به بينة لكنه اقتضاه منه فيدعي هذا الدين ويقيم به بينة وينكر اال

أو يكون قد اشترى منه شيئا فظهر به عيب تلف املبيع به فادعى عليه بثمنه فأنكر أصل العقد وأنه مل يشتر منه شيئا 
  أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة فادعت عليه أنه مل ينفق عليها شيئا فجحد نكاحها بالكلية 

  لو تأول يف ميينه مل يكن به بأس فإنه مظلوم فهذا حرام أيضا ألنه كذب وال سيما إن حلف عليه ولكن 

فما تقولون لو عامله معاملة ربا فقبض رأس ماله مث ادعى عليه بالزيادة احملرمة هل يسوغ له أن ينكر : فإن قيل 
  املعاملة أو حيلف عليها 

ا اجلواب ساغ له يسوغ له احللف على عدم استحقاقها وأن دعواها دعوى باطلة فلو مل يقبل منه احلاكم هذ: قيل 
التأويل يف اليمني ألنه مظلوم وال يسوغ له اإلنكار واحللف من غري تأويل ألنه كذب صريح فليس له أن يقابل 



  الفجور مبثله 
كما أنه ليس له أن يكذب على من كذب عليه أو يقذف من قذفه أو يفجر بزوجة من فجر بزوجته أو بابن من 

  فجر بابنه 
قد اختلف الفقهاء فيها : يف مسألة الظفر هل هي من هذا الباب أو من القصاص املباح قيل فما تقولون : فإن قيل 

  على مخسة أقوال 
أهنا من هذا الباب وأنه ليس له أن خيون من خانه وال جيحد من جحده وال يغصب من غصبه وهذا ظاهر : أحدها 

  مذهب أمحد ومالك 
جبنسه أو غري جنسه ويف غري اجلنس يدفعه إىل احلاكم يبيعه ويستويف  جيوز له أن يستويف قدر حقه إذا ظفر: والثاين 

  مثنه منه وهذا قول أصحاب الشافعي 
جيوز له أن يستويف قدر حقه إذا ظفر جبنس ماله وليس له أن يأخذ من غري اجلنس وهذا قول أصحاب أيب : والثالث 

  حنيفة 
ذ وإن مل يكن عليه دين فله األخذ وهذا إحدى الروايتني عن أنه إن كان عليه دين لغريه مل يكن له األخ: والرابع 

أنه إن كان سبب احلق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق األخذ بقدر حقه : مالك واخلامس 
 هلند أن تأخذ من مال أيب سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها وكما أذن ملن نزل   كما أذن فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  بقوم ومل يضيفوه أن يعقبهم 

إنك تبعثنا فننزل    قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: يف ماهلم مبثل قراه كما يف الصحيحني عن عقبة ابن عامر قال 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا وإن مل يفعلوا فخذوا منهم : بقوم ال يقرونا فما ترى فقال لنا 

نبغي هلم ويف املسند من حديث املقدام أيب كرمية أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول من حق الضيف الذي ي
  نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن مل يقروه فله أن يعقبهم مبثل قراه 

أميا   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف املسند ألمحد أيضا من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال 
ف نزل بقوم فأصبح الضيف حمروما فله أن يأخذ بقدر قراه وال حرج عليه وإن كان سبب احلق خفيا حبيث يتهم ضي

  باألخذ وينسب إىل اخليانة ظاهرا مل يكن له 

األخذ وتعريض نفسه للتهمة واخليانة وإن كان يف الباطن آخذا حقه كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة اليت تسلط 
وإن ادعى أنه حمق غري متهم وهذا القول أصح األقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصوهلا الناس على عرضه 

كنت أكتب لفالن نفقة : وبه جتتمع األحاديث فإنه قد روى أبو داود يف سننه من حديث يوسف بن ماهك قال 
اقبض األلف الذي ذهبوا : فقلت أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت له من أمواهلم مثلها 

أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من : ال حدثين أيب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : به منك قال 
  خانك 

أخربنا شريك وقيس عن : وهذا وإن كان يف حكم املنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر وهو حديث طلق بن غنام 
أد األمانة إىل من ائتمنك : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  أيب حصني عن أيب صاحل

  وال ختن من خانك وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة وقد قوي حديثه مبتابعة قيس له وإن كان فيه ضعف 
ه عن النيب صلى اهللا وله شاهد آخر من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أيب التياح عن أنس رضي اهللا عن



عليه وسلم حنوه وأيوب بن سويد وإن كان فيه ضعف فحديثه يصلح لالستشهاد به وله شاهد آخر وإن كان فيه 
ضعف فهو يقوى بانضمام هذه األحاديث إليه رواه حيىي بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أيب حفص الدمشقي 

أستودعه الوديعة أو يكون يل عليه دين فيجحدين مث أن رجال قال أليب أمامة الباهلي الرجل : عن مكحول 
أد األمانة : ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يستودعين أو يكون له عندي الشيء أفأجحده فقال 

عن ابن جريج عن احلسن عن النيب : إىل من ائتمنك وال ختن من خانك وله شاهد آخر مرسل قال حيىي بن أيوب 
أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك وله شاهد آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث   يه وسلمصلى اهللا عل

  قلت يا رسول اهللا : مالك بن نضلة قال 

  هذا حديث حسن صحيح : ال أقره قال الترمذي : الرجل أمر به فال يقريين وال يضيفين فيمر يب أفأجزيه قال 
يا رسول اهللا إن أهل الصدقة : قلت : اود من حديث بشر بن اخلصاصية قال وله شاهد آخر وهو ما رواه أبو د

  ال : يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال 
يا رسول اهللا إن لنا جريانا ال يدعون لنا شاذة وال فاذة إال أخذوها : وله شاهد آخر من حديث بشر هذا أيضا قلت 

أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك ذكره شيخنا يف كتاب إبطال : ء أنأخذه فقال فإذا قدرنا هلم على شي
  التحليل 

فهذه اآلثار مع تعدد طرقها واختالف خمارجها يشد بعضها بعضا وال يشبه األخذ فيها األخذ يف املوضعني اللذين 
 ينسب اآلخذ إىل اخليانة وال يتطرق إليه أباح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهما األخذ لظهور سبب احلق فال

  هتمة ولتعسر الشكوى يف ذلك إىل احلاكم وإثبات احلق واملطالبة به 
إذا أخذ قدر حقه من غري زيادة مل يكن ذلك خيانة فإن اخليانة أخذ ما ال حيل له أخذه : والذين جوزوه يقولون 

ختن من خانك فجعل مقابلته له خيانة وهناه عنها فاحلديث  وال: وهذا ضعيف جدا فإنه يبطل فائدة احلديث فإنه قال 
  نص بعد صحته 

فهال جعلتموه مستوفيا حلقه بنفسه إذ عجز عن استيفائه باحلاكم كاملغصوب ماله إذا رآه يف يد الغاصب : فإن قيل 
 املعتدي وال حيل له إنه ال حيل له أخذ عني ماله وهو يشاهده يف يد الظامل: وقدر على أخذه منه قهرا فهل تقولون 

  إخراجه من داره وأرضه 
وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها وعقد عليها ظاهرا حبيث ال يتهم فهل حيرم على الزوج األول انتزاع 

  زوجته منه خشية التهمة وهذا ال تقولونه أنتم وال أحد من أهل العلم 
لسنة وإمجاع كثري من أهل العلم على أن يأخذ الرجل وإذ قد دلت ا: وهلذا قال الشافعي وقد ذكر حديث هند 

  حقه لنفسه سرا فقد دل أن ذلك ليس خبيانة إذ اخليانة أخذ ما ال حيل له أخذه 

  أنا نقول جيوز له أن يستويف قدر حقه لكن بطريق مباح فأما خبيانة وطريق حمرمة فال : فاجلواب 
قة ولغة وشرعا وقد مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيانة بل هو خيانة حقي: ليس ذلك خبيانة قلنا : وقولكم 

وغايتها أهنا خيانة مقابلة ومقاصة ال خيانة ابتداء فيكون كل واحد منهما مسيئا إىل اآلخر ظاملا له فإن تساوت 
آلخر عليه اخليانتان قدرا وصفة فقد يتساقط إمثهما واملطالبة يف اآلخرة أو يكون لكل منهما على اآلخر مثل ما ل

  وإن بقي ألحدمها فضل رجع به فهذا يف أحكام الثواب والعقاب 
وأما يف أحكام الدنيا فليس كذلك ألن األحكام فيها مرتبة على الظواهر وأما السرائر فإىل اهللا وهلذا قال النيب صلى 



يكون أحلن حبجته من بعض إنكم ختتصمون إيل وإمنا أنا بشر أقضي بنحو مما أمسع ولعل بعضكم أن   اهللا عليه وسلم
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أنه حيكم 

بينهم بالظاهر وأعلم املبطل يف نفس األمر أن حكمه ال حيل له أخذ ما حيكم له به وأنه مع حكمه له به فإمنا يقطع له 
حلق مع هذا اخلصم يف الظاهر وجب على احلاكم أن حيكم له به ويقره بيده وإن كانت يدا قطعة من النار فإذا كان ا

عادية ظاملة عند اهللا تعاىل فكيف يسوغ خلصمه أن حيكم لنفسه ويستويف لنفسه بطريق حمرمة باطلة ال حيكم مبثلها 
ه أو زوجته بيد غاصب ظامل فخلصها احلاكم وإن كان حمقزا يف نفس األمر وليس هذا مبنزلة من رأى عني ماله أو أمت

منه قهرا فإنه قد تعني حقه يف هذه العني خبالف صاحب الدين فإن حقه مل يتعني يف تلك العني اليت يريد أن يستويف 
منها وألنه ال يتكتم بذلك وال يستخفي به كما يفعل اخلائن بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه ويستعني عليه 

إىل خيانة واألول متكتم مستخف متصور بصورة خائن وسارق فإحلاق أحدمها باآلخر باطل واهللا  بالناس فال ينسب
  أعلم 

  أن يقصد حل ما حرمه الشارع : فصل القسم اخلامس من احليل 
أو سقوط ما أوجبه بأن يأيت بسبب نصبه الشارع سببا إىل أمر مباح مقصود فيجعله احملتال املخادع سببا إىل أمر 

  صود اجتنابه حمرم مق
  فهذه هي احليل احملرمة اليت ذمها السلف وحرموا فعلها وتعليمها 

  من جهة غايته ومن جهة سببه : وهذا حرام من جهتني 
  فإن املقصود به إباحة ما حرمه اهللا ورسوله وإسقاط ما أوجبه : أما غايته 

رع ألجله وال قصده به الشارع بل قصد فإنه اختذ آيات اهللا هزوا وقصد بالسبب ما مل يش: وأما من جهة سببه 
ضده فقد ضاد الشارع يف الغاية واحلكمة والسبب مجيعا وقد يكون أصحاب القسم األول من احليل أحسن حاال 

إن ما نفعله حرام وإمث ومعصية وحنن أصحاب حتيل بالباطل عصاة : من كثري من أصحاب هذا القسم فإهنم يقولون 
وكثري من هؤالء جيعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعة وأن الشارع جوز  هللا ولرسوله خمالفون لدينه

هلم التحيل بالطرق املتنوعة على إباحة ما حرمه وإسقاط ما أوجبه فأين حال هؤالء من حال أولئك مث إن هذا النوع 
ة والعناء فإن حقيقة األمر عند من احليل يتضمن نسبة الشارع إىل العبث وشرع ما ال فائدة فيه إال زيادة الكلف

أن تصري العقود الشرعية عبثا ال فائدة فيها فإهنا مل يقصد هبا احملتال مقاصدها اليت شرعت هلا : أرباب احليل الباطلة 
بل ألغراض له يف مقاصدها وحقائقها البتة وإمنا غرضه التوصل هبا إىل ما هو ممنوع منه فجعلها سترة وجنة يتستر 

  كاب ما هني عنه صرفا فأخرجه يف قالب الشرع كما أخرجت اجلهمية التعطيل يف قالب التنزيه هبا من ارت
  وأخرج املنافقون النفاق يف قالب اإلحسان والتوفيق والعقل املعيشي 

وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان يف قالب السياسة وعقوبة اجلناة وأخرج املكاسون أكل املكوس يف قالب 
اهدين وسد الثغور وعمارة احلصون وأخرج الروافض اإلحلاد والكفر والقدح يف سادات الصحابة وحزب إعانة اجمل

  وأوليائه وأنصاره يف قالب حمبة أهل البيت والتعصب هلم ومواالهتم   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقر والزهد واألحوال وأخرجت اإلباحية وفسقة املنتسبني إىل الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم يف قالب ال

واملعارف وحمبة اهللا وحنو ذلك وأخرجت اإلحتادية أعظم الكفر واإلحلاد يف قالب التوحيد وأن الوجود واحد ال اثنان 
  خالق وخملوق وال رب وعبد بل الوجود كله واحد وهو حقيقة الرب : وهو اهللا وحده فليس ههنا وجودان 



لو : أفعاهلا وأعياهنا يف قالب العدل وقالوا : عاىل على مجيع املوجودات وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة اهللا ت
  كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظاملا هلم فأخرجوا تكذيبهم بالقدر يف قالب العدل 

 لو كان له سبحانه مسع وبصر وقدرة: وأخرجت اجلهمية جحدهم لصفات كماله سبحانه يف قالب التوحيد وقالوا 
  وحياة وإرادة وكالم يقوم به مل يكن واحدا وكان آهلة متعددة 

وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان يف قالب الرجاء وحسن الظنع باهللا تعاىل وعدم إساءة 
اجلود  جتنب املعاصي والشهوات إزراء بعفو اهللا تعاىل وإساءة للظن به ونسبة له إىل خالف: الظن بعفوه وقالوا 

  والكرم والعفو 
  وأخرجت اخلوارج قتال األئمة واخلروج عليهم بالسيف يف قالب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  وأخرج أرباب البدع مجيعهم بدعهم يف قوالب متنوعة حبسب تلك البدع 

  اء وآهلة تقرهبم إليه وأخرج املشركون شركهم يف قالب التعظيم هللا وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغري وسائط وشفع
  فكل صاحب باطل ال يتمكن من ترويج باطله إال بإخراجه يف قالب حق 

أن أهل املكر واحليل احملرمة خيرجون الباطل يف القوالب الشرعية ويأتون بصور العقود دون حقائقها : واملقصود 
  ومقاصدها 

  االحتيال حلل : أحدها : فصل وهذا القسم من أقسام احليل أنواع 
  ما هو حرام يف احلال كاحليل الربوية وحيلة التحليل 

االحتيال على حل ما انعقد سبب حترميه فهو صائر إىل التحرمي وال بد كما إذا علق طالقها بشرط حمقق : الثاين 
  تعليقا يقع به مث أراد منع وقوع الطالق عند الشرط فخالعها خلع احليلة حىت بانت مث تزوجها بعد ذلك 

االحتيال على إسقاط ما هو واجب يف احلال كاالحتيال على إسقاط اإلنفاق الواجب عليه وأداء الدين  :الثالث 
الواجب بأن ميلك ماله لزوجته أو ولده فيصري معسرا فال جيب عليه اإلنفاق واألداء وكمن يدخل عليه رمضان وال 

  يريد صومه فيسافر وال غرض له سوى الفطر وحنو ذلك 
يال على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ومل جيب لكنه صائر إىل الوجوب فيحتال حىت مينع الوجوب االحت: الرابع 

: كاالحتيال على إسقاط الزكاة بتمليكه ماله قبل مضياحلول لبعض أهله مث استرجاعه بعد ذلك وهذا النوع ضربان 
ق املسلم بعد وجوبه أو انعقاد سببه إسقاط ح: أحدمها إسقاط حق اهللا تعاىل بعد وجوبه أو انعقاد سببه والثاين 

  كاالحتيال على إسقاط الشفعة اليت شرعت دفعا للضرر عن الشريك قبل وجوهبا أو بعده 
  االحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله خبيانة كما تقدم وله صور كثرية : اخلامس 

  أن جيحده دينه كما جحده : منها 
  أن خيونه يف وديعته كما خانه : ومنها 
  أن يغشه يف بيع معيب كما غشه هو يف بيع معيب : ومنها 
  أن يسرق ماله كما سرق ماله : ومنها 
أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما وعدوانا أو غرورا وخداعا أو غبنا فيقدر املستأجر له على مال : ومنها 

  فيأخذ متام أجرته 
لوقوف والعمال وجباه الفيء واخلراج واجلزية والصدقة وهذا النوع يستعمله كثري من أرباب الديوان ونظار ا



وأمثاهلم فإن كان املال مشتركا بني املسلمني رتعوا وربعوا ورأى أحدهم أن من الغنب أن يفوته شيء منه ويرى إن 
  : عدل أن له نصف ذلك املال ويسعى يف السدس تكملة للثلثني كما قيل يف بعضهم 

عقوبة ... ويف سدس التكميل يسعى ليخلصا من القوم ال تثنيهم عن مرادهم  ...له نصف بيت املال فرض مقرر 
  سلطان بسوط وال عصا 

  فصل وقد عرف مبا ذكرنا الفرق بني احليل اليت ختلص من الظلم والبغي

 والعدوان واحليل اليت حيتال هبا على إباحة احلرام وإسقاط الواجبات وإن مجعهما اسم احليلة والوسيلة وعرف بذلك
أن العينة ال ختلص من احلرام وإمنا يتوسل هبا إليه وهو املقصود الذي اتفقا عليه ويعلمه اهللا تعاىل من نفوسهما ومها 

يعلمانه ومن شاهدمها يعلمه وكذلك متليك ما له لولده عند قرب احلول فرارا من الزكاة ال خيلص من اإلمث بل 
به ولكن عذر من جوز ذلك أنه مل يسقط الواجب وإمنا أسقط يغمسه فيه ألنه قصد إىل إسقاط فرض قد انعقد سب

  الوجوب وفرق بني األمرين فإن له أن مينع الوجوب وليس له أن مينع الواجب 
  وهكذا القول يف التحيل على إسقاط الشفعة قبل البيع فإنه مينع وجوب االستحقاق 

  زكاة بعد وجوهبا فذلك ال جيوز حبيلة وال غريها وال مينع احلق الذي وجب بالبيع فذلك ال جيوز وهو نظري منع ال
وكذلك التحيل على منع وجوب اجلمعة عليه بأن يسكن يف مكان ال يبلغه النداء أو ال ميكنه الذهاب منه إىل 

  اجلمعة والرجوع يف يومه أو السفر قبل دخول وقتها وال جيوز له التحيل على تركها بعد وجوهبا عليه 
ع وجوب اإلنفاق على القريب بأن ال يكتسب ماال جيب فيه اإلنفاق وال جيوز له التحيل وكذلك التحيل على من

  : على إسقاط ما وجب من ذلك فهذا سر الفرق الذي اعتمده أصحاب احليل وأما املانعون فيجيبون عن ذلك 
ى صرامها ليال لئال بأن هذا لو أجدى على املتحيلني مل يعاقب اهللا سبحانه تعاىل أصحاب اجلنة الذين عزموا عل

  حيضرهم املساكني فهؤالء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه وهو نظري التحيل إلسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها 
وبأن هذا يبطل حكمة اإلجياب فإن اهللا سبحانه إمنا أوجبها يف أموال األغنياء طهرة هلم وزكاة ورمحة للمساكني 

  هبا يعود على ذلك كله باإلبطال وسدا لفاقتهم فالتحيل على منع وجو
وبأن الشارع لو جوز التحيل على منع اإلجياب بعد انعقاد سببه مل يكن يف اإلجياب فائدة إذ ما من أحد إال وميكنه 
التحيل بأدىن حيلة على الدفع فيكون اإلجياب عدمي الفائدة فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب اإلجياب 

  ا قصده عاد ذلك بنقض م
وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب باملكلف فال ميكنه الشارع من قطع هذا التعليق وال سيما إذا 
شارف وقت الوجوب وحضر حىت كأنه داخل فيه كما إذا بقي من احلول يوم أو ساعة فاإلسقاط ههنا يف حكم 

ئتة باملنع بعد تلك الساعة كاملفسدة احلاصلة اإلسقاط بعد احلول سواء ومفسدته كمفسدته فإن املصلحة الفا
  بالتسبب إىل املنع قبلها من كل وجه 

  وبأن احلكم بعد انعقاد سببه كالثابت الذي قد صح ووجد 
وبأن الوجوب قد حتقق بانعقاد سببه وإمنا جوز له التأخري إىل متام احلول توسعة عليه وهلذا جيوز له أداء الواجب قبل 

ا موقعه وألن الفرار من اإلجياب إمنا يقصد به الفرار من أداء الواجب وأن يسقط ما فرضه اهللا احلول ويكون واقع
عليه عند مضي احلول وليس هذا كمن ترك اكتساب املال الذي جيب فيه الزكاة فرارا من وجوهبا عليه أو ترك بيع 



و ذلك فإن هذا مل ينعقد يف حقه الشقص فرارا من أخذ الشفيع له أو ترك التزوج فرارا من وجوب اإلنفاق وحن
السبب بل ترك ما يفضي إىل اإلجياب ومل يتسبب إليه وهذا حتيل بعد السبب على إسقاط ما تعلق به من أداء 

  الواجب واحتال على قطع سببيته بعد ثبوهتا 
 سبحانه هو وأيضا فإن قطع سببية السبب تغيري حلكم اهللا وإسقاط للسببية بالتحيل وليس ذلك للمكلف فإن اهللا

الذي جعل هذا سببا حبكمه وحكمته فليس له أن يبطل هذا اجلعل باحليلة واملخادعة وهذا خبالف ما إذا وهبه ظاهرا 
  وباطنا أو أنفقه فإنه مل حيتل بإظهار أمر وإبطان خالفه على منع اإلجياب وأداء الواجب 

منع أداء الواجب ومعلوم أن منعه أداء الواجب  وأيضا فإنه إذا احتال على منع اإلجياب تضمن ذلك احليلة على
  فقط أيسر من حتيله على األمرين مجيعا 

وأيضا فإنه ال يصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه فإن الفار من الشيء فار من أسبابه وهذا أحرص شيء على 
وشحا فهو فار من أداء  حتيل على ترك اإلخراج حرصا: امللك الذي هو سبب وجوب احلق عليه ومن حرصه عليه 

  الواجب ظانا أنه يفر من وجوبه عليه واألول حاصل له دون الثاين 
ونكتة الفرق من جهة الوسيلة واملقصود فإن احملتال على احملرمات وإسقاط الواجبات مقصوده فاسد ووسيلته باطلة 

ه إمنا جعل النكاح وسيلة إىل املودة فإنه توسل بالشيء إىل غري مقصوده وتوسل به إىل مقصود حمرم فإن اهللا سبحان
  والرمحة واملصاهرة والنسل وغض 

البصر وحفظ الفرج والتمتع واإليواء وغري ذلك من مقاصد النكاح واحمللل مل يتوسل به إىل شيء من ذلك بل إىل 
حتليل ما حرمه اهللا  حتليل ما حرمه اهللا تعاىل فإنه سبحانه حرمها على املطلق ثالثا عقوبة له فتوسل هذا بنكاحها إىل

  تعاىل له ومل يتوسل به إىل ما شرع له فكان القصد حمرما والوسيلة باطلة 
وكذلك شرع اهللا البيع وسيلة إىل انتفاع املشتري بالعني والبائع بالثمن فتوسل به املرايب إىل حمض الربا وأتى به لغري 

  ا وإمنا غرضه الربا فتوسل إليه بالبيع مقصوده فإنه ال غرض له يف متلك تلك العني وال االنتفاع هب
وكذلك شرع سبحانه األخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك فتوسل املبطل هلا بإظهار الصرف الذي ال حقيقة له 
إىل إبطاهلا فكانت وسيلته باطلة ومقصوده حمرما وكذلك الزكاة فرضها رمحة منه باملساكني وطهرة لألغنياء فتوسل 

إبطال هذا املقصود بإظهار عقد ال حقيقة له من بيع أو هبة وكذلك القرض شرع اهللا سبحانه فيه املسقط هلا إىل 
  العدل وأن ال يزداد على مثل ما أقرض فإذا احتال املقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود حمرم بطريق باطلة 

باطل فإذا احتال عليه بأن شرط القطع مث وكذلك بيع الثمر قبل بدو صالحها باطل ملا يفضي إليه من أكل املال بال
تركه حىت يكمل كان قد احتال على مقصود حمرم بشرط غري مقصود بل قد علم املتعاقدان وغريمها أنه ال يقطعه 

  وال سيما إن كان مما ال ينتفع به قبل الصالح بوجه كالتوت والفرسك وغريمها فاشتراط قطعه خداع حمض 
د على مقصود الشارع وشرعه بالنقض واإلبطال غاياهتا حمرمة ووسائلها باطلة ال وكذلك سائر احليل اليت تعو

  حقيقة هلا 
وكذلك الفدية واخللع اليت شرعها اهللا خيلص كال من الزوجني من اآلخر إذا وقع الشقاق بينهما فجعلوه حيلة 

  قطعه مصلحة هلما للحنث يف اليمني وبقاء النكاح واهللا سبحانه إمنا شرعه لقطع النكاح حيث يكون 
  وهبذا يتبني لك الفرق بني احليل اليت يتوصل هبا إىل تنفيذ أمر اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله وإقامة 



دينه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ونصر احملق وكسر املبطل واحليل اليت يتوصل هبا إىل خالف ذلك فتحصيل 
يها شيء وحتصيل املقاصد الفاسدة بالطرق اليت جعلت لغريها شيء املقاصد املشروعة بالطرق اليت جعلت موصلة إل

  آخر 
  احملتال به واحملتال عليه : فالفرق بني النوعني ثابت من جهة الوسيلة واملقصود اللذين مها 

  فالطرق املوصلة إىل احلالل املشروع هي الطرق اليت ال خداع يف وسائلها وال حترمي يف مقاصدها وباهللا التوفيق 
  ليشربن هذا اخلمر : إن من حلف بطالق زوجته : صل وأما قولكم ف

  أو ليقتلن هذا الرجل أو حنو ذلك كان يف احليلة ختليصه من هذه املفسدة ومن مفسدة وقوع الطالق 
نعم واهللا قد شرع اهللا له ما يتخلص به وخلالصه طرق عديدة فال تتعني احليلة اليت هي خداع ومكر : فيقال 

: ههنا طرق عدة قد سلك كل طريق منها طائفة من الفقهاء من سلف األمة وخلفها الطريق األوىل  لتخليصه بل
ال تنعقد هذه اليمني حبال وال حينث فيها بشيء سواء كانت بصيغة احللف كقوله الطالق يلزمين : طريقة من قال 

جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ألفعلن أو بصيغة التعليق املقصود كقوله إن طلعت الشمس أو إن حضت أو إن 
التعليق املقصود به اليمني من احلض واملنع والتصديق والتكذيب كقوله إن مل أفعل كذا وإن فعلت كذا فامرأيت طالق 

أيب عبدالرمحن وهو أجل من أصحاب : وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوه أو من هو من أجلهم 
  وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر الوجوه املنتسبني إىل الشافعي 

  فعندهم أن الطالق ال يقبل التعليق كالنكاح ومل يرد خمالفوا هؤالء عليهم حبجة تشفي 
ال يقع الطالق احمللوف به وال العتق احمللوف به ويلزمه كفارة اليمني إذا حنث فيه : طريق من يقول : الطريق الثانية 

وعائشة وزينب بنت أم سلمة وحفصة يف احللف بالعتق الذي هو وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة 
قربة إىل اهللا تعاىل بل من أحب القرب إىل اهللا ويسري يف ملك الغري فما يقول هؤالء يف احللف بالطالق الذي هو 

ن كل أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل وأحب األشياء إىل الشيطان والسائل هلؤالء الصحابة إمنا كان امرأة حلفت بأ
  كفري عن ميينك وخلي بني الرجل وبني امرأته : مملوك هلا حرك إن مل تفرق بني عبدها وبني امرأته فقالوا هلا 

وهؤالء الصحابة أفقه يف دين اهللا وأعلم من أن يفتوا بالكفارة يف احللف بالعتق ويرونه ميينا وال يرون احللف 
  د فقيه شم رائحة العلم بني البابني والتعليقني فرقا بوجه من الوجوه بالطالق ميينا ويلزمون احلانث بوقوعه فإنه ال جي

وإمنا مل يأخذ به أمحد ألنه مل يصح عنده إال من طريق سليمان التيمي واعتقد أنه تفرد به وقد تابعه عليه حممد بن 
لف بالطالق على لزومه عبداهللا األنصاري وأشعث احلمراين وهلذا ملا ثبت عند أيب ثور قال به وظن اإلمجاع يف احل

  فلم يقل به 
  ليس احللف بالطالق شيئا وهذا صحيح عن طاوس وعكرمة : طريق من يقول : الطريق الثالثة 

أنه كان ال يرى احللف بالطالق : أخربنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أما طاوس فقال عبد الرزاق 
بهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره يف باب ميني املكره فحمله على شيئا وقد رد بعض املتعصبني لتقليدهم ومذاه

احللف بالطالق مكرها وهذا فاسد فإن احلجة ليست يف الترمجة وإمنا االعتبار مبا يروى يف أثناء الترمجة وال سيما 
تطابق الترمجة وإن كان املتقدمني كابن أيب شيبة وعبدالرزاق ووكيع وغريهم فإهنم يذكرون يف أثناء الترمجة آثارا ال 

هلا هبا نوع تعلق وهذا يف كتبهم ملن تأمله أكثر وأشهر من أن خيفى وهو يف صحيح البخاري وغريه ويف كتب 
الفقهاء وسائر املصنفني مث لو فهم عبد الرزاق هذا وأنه يف ميني املكره مل تكن احلجة يف فهمه بل األخذ بروايته وأي 



  ق بذلك بل كل مكره حلف بأي ميني كانت فيمينه ليست بشيء فائدة يف ختصيص احللف بالطال
يف رجل : حدثنا عباد بن عباد املهليب عن عاصم األحول عن عكرمة : أما عكرمة فقال سنيد بن داود يف تفسريه 

  ن ال جيلد غالمه وال يطلق امرأته هذا من خطوات الشيطا: إن مل أجلدك مائة سوط فامرأيت طالق قال : قال لغالمه 
  فإذا ضممت هذا األثر إىل أثر ابن طاوس عن أبيه إىل أثر ابن عباس فيمن قالت 

إن مل أفرق بينك وبني امرأتك فكل مملوك يل حتر إىل اآلثار املستفيضة عن ابن عباس يف احللف بتحرمي : ململوكها 
   أهنا ميني يكفرها تبني لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه يف هذا الباب: الزوجة 

فإذا ضممت ذلك إىل آثار الصحابة يف احللف بالتعليقات كاحلج والصوم والصدقة واهلدي واملشي إىل مكة حافيا 
أهنا أميان مكفرة تبني لك حقيقة ما كان عليه الصحابة يف ذلك فإذا ضممت ذلك إىل القياس الصحيح : وحنو ذلك 

  س وهذه اآلثار تبني لك توافق القيا: الذي يستوي فيه حكم األصل والفرع 
فإذا ارتفعت درجة أخرى ووزنت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة تبني لك الراجح من املرجوح ومع هذا كله 

  حكمت وثبت عندي فاهللا املستعان : فال يدان لك مبقاومة السلطان ومن يقول 
إن : على غري الزوجة فيقول طريق من يفرق بني أن حيلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو : الطريق الرابعة 

إن خرجت من الدار أو كلمت رجال أو فعلت كذا فأنت طالق فال يقع عليه الطالق بفعلها ذلك : قال المرأته 
  وإن حلف على فعل نفسه أو غري امرأته وحنث لزمه الطالق 

غري خاف ومأخذ  وهذا قول أفقه أصحاب مالك على اإلطالق وهو أشهب بن عبدالعزيز وحمله من الفقه والعلم
أن املرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسها مل يقع به الطالق معاقبة هلا بنقيض قصدها وهذا جار على أصول مالك : هذا 

وأمحد ومن وافقهما يف معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه واملوصي له ومن دبره بنقيض قصده وهذا هو 
منا أراد حضها أو منعها وأن ال تتعرض ملا يؤذيه فكيف يكون فعلها سببا ألعظم الفقه ال سيما وهو مل يرد طالقها إ

أذاه وهو مل يتملكها ذلك بالتوكيل واخليار وال ملكها اهللا إياه بالفسخ فكيف تكون الفرقة إليها إن شاءت أقامت 
  د الشريعة معه وإن شاءت فارقته مبجرد حضها ومنعها وأي شيء أحسن من هذا الفقه وأطرد على قواع

  طريق من يفصل بني احللف بصيغة الشرط واجلزاء واحللف بصيغة االلتزام : الطريق اخلامسة 
  إن فعلت كذا أو إن مل أفعله فأنت طالق : كقوله : فاألول 
م الطالق يلزمين أو يل الزم أو علي الطالق إن فعلت أو إن مل أفعل فال يلزمه الطالق يف هذا القس: كقوله : والثاين 

  إذا حنث دون األول 
وهذا أحد الوجوه الثالثة ألصحاب الشافعي وهو املنقول عن أيب حنيفة وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخرية 

طالقك علي واجب أو الزم أو فرض أو ثابت فمن املتأخرين من : ولو قال : وأبو الليث يف فتاويه قال أبو الليث 
  العرف : ال يقع وإن نوى والفارق : أو مل ينوه ومنهم من قال  يقع واحدة رجعية نواه: أصحابنا من قال 

الزم ففعلت : إن فعلت كذا فطالقك علي واجب أو قال : إذا قال : وعلى هذا اخلالف : قال صاحب الذخرية 
إن نوى الطالق : ال يقع الطالق يف الكل وعند أيب يوسف : أن على قول أيب حنيفة : وذكر القدوري يف شرحه 

  واجب : الزم وال يقع يف : أنه يقع يف قوله : يف الكل وعن حممد يقع 
واختار الصدر الشهيد الوقوع يف الكل وكان ظهري الدين املرغيناين يفيت بعدم الوقوع يف الكل هذا كله لفظ 

  صاحب الذخرية 



واه لزمه ألهنما يقعان الطالق والعتاق الزم يل ون: وإن قال : فقال ابن يونس يف شرح التنبيه : وأما الشافعية 
صريح وعد ذلك يف صرائح : الطالق الزم يل : بالكناية مع النية وهذا اللفظ حمتمل فجعل كناية وقال الروياين 

ليس بصريح وال كناية حىت ال يقع به : الطالق ولعل وجهه غلبة استعماله إلرادة الطالق وقال القفال يف فتاويه 
  د فيه من اإلضافة إىل املرأة ومل يتحقق هذا لفظه الطالق وإن نواه ألن الطالق الب

  وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أمحد 
  فقد صار اخلالف يف هذا الباب يف املذاهب األربعة بنقل أصحاهبا يف كتبهم 

ق فإن وهلذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذي ذكره الشارح وهو أن الطالق ال يصح التزامه وإمنا يلزم التطلي
  هو التطليق فالطالق الزم هلا إذا وقع : الطالق هو الواقع باملرأة وهو الالزم هلا وإمنا الذي يلتزمه الرجل 
إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك أو فلله علي أن : إذا تبني هذا فالتزام التطليق ال يوجب وقوع الطالق فإنه لو قال 

إن فعلت كذا فالطالق :  يقع عليه الطالق فهكذا إذا قال أطلقك أو فتطليقك الزم يل أو واجب علي وحنث مل
هو قد التزم حكم الطالق وهو خروج البضع من : يلزمين ألنه إمنا التزم التطليق ال يقع بالتزامه واملوقعون يقولون 

مه إذا أتى إمنا يلزمه حك: ملكه وإمنا يلزمه حكمه إذا وقع فصار هذا االلتزام مستلزما لوقوعه فقال هلم اآلخرون 
بسببه وهو التطليق فحيئنذ يلزمه حكمه وهو مل يأت بالتطليق منجزا بال ريب وإمنا أتى به معلقا له والتزام التطليق 

  بالتنجيز ال يلزم فكيف يلزم بالتعليق واملنصف املتبصر ال خيفى عليه الصحيح وباهللا التوفيق 
  القاضي أبو : فصل وممن ذكر الفرق بني الطالق وبني احللف بالطالق 

الوليد هشام بن عبداهللا بن هشام األزدي القرطيب يف كتابه مفيد احلكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام فقال يف 
وال ينبغي أن تتلقى هذه : كتاب الطالق من ديوانه وقد ذكر اختالف أصحاب مالك يف األميان الالزمة مث قال 

ها نور الفهم ويوضحها لسان الربهان وأنا أشري لك إىل نكتة تسعد بالغرض املسألة هكذا تلقيا تقليديا إال أن يشم
أحدمها : الفرق بني الطالق إيقاعا وبني اليمني بالطالق ويف املدونة كتابان موضوعان : فيها إن شاء اهللا تعاىل منها 

  لنفس الطالق والثاين لألميان بالطالق ووراء هذا الفن فقه على اجلملة وذلك 

حل وارد على عقد واليمني بالطالق عقد فليفهم هذا وإذا كان عقدا مل حيصل منه : الق صورته يف الشرع أن الط
حل إال أن تنقله من موضع العقد إىل موضع احلل نية ليخرج هبا اللفظ من حقيقته إىل كنايته فقد جنمت هذه املسألة 

وجمازاته يف أميان البيعة وليس يف أميان الطالق إال ما يف أيام احلجاج بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه وحقائقه 
  صريح وكناية : أذكره لك وذلك أن الطالق على ضربني 

  كل لفظ استقل بنفسه يف إثبات حكمه حتديدا : فالصريح 
  على ضربني كناية غالبة وكناية غري غالبة : والكناية 
  احلقي بأهلك واعتدي : الشرع كقوله  كل ما أشعر بثبوت الطالق يف موضوع اللغة أو: فالغالبة 

أردت بذلك : ناوليين الثوب وقال : كل ما ال يشعر بثبوت الطالق يف وضع اللغة والشرع كقوله : وغري الغالبة 
  الطالق 

فإذا عرضنا لفظ األميان على صريح الطالق مل تكن من قسمه وإن عرضناها على الكناية مل تكن من قسيمها إال 
د حال أو جارى عرف أو نية تقارن اللفظ فإن اضطرب شاهد احلال أو جاري العرف باحتمال بقرينة من شاه

حيتمله فقد تعذر الوقوف على النية وال ينبغي حلاكم وال لغريه أن ميد القلم يف فتوى حىت يتأمل مثل هذه املعاين فإن 



وأنا ذاكر لك ما بلغين يف هذه : قال احلكم إن مل يقع مستوضحا عن نور فكري مشعر باملعىن املربوط اضمحل مث 
  اليمني من كالم العلماء ورأيته من أقوال 

  الفقهاء وهي ميني حمدثة مل تقع يف الصدر األول 
أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بني إيقاع : مث ذكر اختالف أهل العلم يف احللف باألميان الالزم واملقصود 

ابان مفترقان حبقائقهما ومقاصدمها وألفاظهما فيجب افتراقهما حكما أما افتراقهما الطالق واحللف بالطالق وأهنما ب
ولكن : باحلقيقة فما ذكره من أن الطالق حل وفسخ واليمني عقد والتزام فهما إذن حقيقتان خمتلفتان قال تعاىل 

  يؤاخذكم مبا عقدمت األميان 

يمني عقدا مل حيصل هبا حل إال أن ينقل من موضع العقد إىل وإذا كانت ال: مث أشار إىل االفتراق يف احلكم بقوله 
موضع احلل ومن البني أن الشارع مل ينقلها من العقد إىل احلل فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه نعم لو قصد 
طالق احلالف هبا إيقاع الطالق عند احلنث فقد استعملها يف العقد واحلل فتصري كناية يف الوقوع وقد نواه فيقع به ال

ألن هذا العقد صاحل للكناية وقد اقترنت به النية فيقع الطالق أما إذا نوى جمرد العقد ومل ينو الطالق البتة بل هو 
  أكره شيء إليه فلم يأت مبا ينقل اليمني من موضوعها الشرعي وال نقلها عنه الشارع فال يلزمه غري موجب األميان 

  قلبه ساعة من التصعب والتقليد واتباع غري الدليل  فليتأمل املنصف العامل هذا الفرق وخيرج
أن باب اليمني وباب اإليقاع خمتلفان يف احلقيقة والقصد واللفظ فيجب اختالفهما يف احلكم أما احلقيقة : واملقصود 
  فما تقدم 

لزوجة من وأما القصد فألن احلالف مقصوده احلض واملنع أو التصديق أو التكذيب واملطلق مقصوده التخلص من ا
  غري أن خيطر بباله حض وال منع وال تصديق وال تكذيب فالتسوية بينهما ال خيفى حاهلا 

وأما اختالفهما لفظا فإن لفظ اليمني البد فيها من التزام قسمي يأيت فيه جبواب القسم أو تعليق شرطي يقصد فيه 
ن يكرهه ويقصد انتفاءه فاملقدم يف الصورة انتفاء الشرط واجلزاء أو وقوع اجلزاء على تقدير وقوع الشرط وإن كا

األوىل مؤخر يف الثانية واملنفي يف األوىل ثابت يف الثانية ولفظ اإليقاع ال يتضمن شيئا من ذلك ومن تصور هذا حق 
  التصور جزم باحلق يف هذه املسألة واهللا املوفق 

ل احمللوف عليه بعد ذلك مل حينث ألن امتناعه أن يزول املعىن الذي كانت اليمني ألجله فإذا فع: الطريقة السادسة 
باليمني إمنا كان لعلة فيزول بزواهلا وهذا مطرد على أصول الشرع وقواعد مذهب أمحد وغريه ممن يعترب النية 

ال أكلم فالنة وكان سبب اليمني الذي هيجها : والقصد يف اليمني تعميما وختصيصا وإطالقا وتقييدا فإذا حلف 
  خياف الوقوع يف عرضه بكالمها فتزوجها مل حينث بكالمها إعماال لسبب اليمني وما هيجها كوهنا أجنبية 

يف التقييد بكوهنا أجنبية هذا إذا مل يكن له نية ما دامت كذلك أما إذا كانت له نية فال إشكال يف تقييد اليمني هبا 
: وكان نيته وسبب ميينه ألجل صباه ونظريه  ال يكلم فالنا وال يعاشره لكونه صبيا فصار رجال: أن حيلف : ونظريه 

ال دخلت هذه الدار ألجل من يظن به التهمة لدخوهلا فمات أو سافر فدخلها مل حينث وبذلك أفىت أبو : أن حيلف 
  الدخلت دار فالن هذه وال كلمت عبده هذا فباع فالن العبد والدار : من حلف : حنيفة وأبو يوسف 

لم فالنا واحلامل له على اليمني كونه تاركا للصالة أو مرابيا أو مخارا أو واليا فتاب من أن حيلف ال يك: ونظري هذا 
  ذلك كله وزالت الصفة اليت حلف ألجلها مل حينث بكالمه 

وكذلك إذا حلف التزوجت فالنة واحلامل له على اليمني صفة فيها مثل كوهنا بغيا أو غري ذلك فزالت تلك الصفة 



  مل حينث بتزوجها 
ليقضينه حقه يف : ل هذا مراعاة للمقاصد اليت االلفاظ دالة عليها فإذا ظهر القصد كان هو املعترب وهلذا لو حلف ك

ال يبيع عبده إال بألف فباعه بأكثر مل حينث : أن ال جياوزه فقضاه قبله مل حينث ولو حلف : غد وقصده أو السبب 
يقتضي التقييد ما دام كذلك فعزل مل حينث : النية أو السبب أن ال خيرج من البلد إال بإذن الوايل و: ولو حلف 

  باخلروج بغري إذنه 
أن ال خترج إال بإذنه فطلق أو أعتق أو باع مل حينث خبروجهم بغري : وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده أو أمته 

  إذنه ألن اقتضاء السبب والقصد بتقييد يف غاية الظهور 
  ونظائر ذلك كثرية جدا 

ر الفقهاء يعتربون ذلك وإن خالفوه يف كثري من املواضع وهذا هو الصواب ألن األلفاظ إمنا اعتربت لدالهتا وسائ
  على املقاصد فإذا ظهر القصد كان 

االعتبار له وتقيد اللفظ به وهلذا لو دعي إىل غداء فحلف ال يتغدى تقيدت ميينه بذلك الغداء وحده ألن النية 
  يقتضي غريه والسبب ومناط اليمني ال 

وإمنا لكل امرىء ما نوى وما مل ينوه بيمينه أو كان : أن األعمال بالنيات    وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  السبب ال يقتضيه ال جيوز أن يلزم به مع القطع بأنه مل يرده وال خطر على باله 

إن امرأتك قد خرجت من بيتك : قيل له  فيمن: وقد أفىت غري واحد من الفقهاء منهم ابن عقيل وشيخنا وغريمها 
هي طالق مث تبني له أهنا مل خترج من البيت وأن الذي رميت به يف بلد بعيد ال ميكن وصوله : أو قد زنت بفالن فقال 

إليها أو أنه حني رميت به كان ميتا وحنو ذلك مما يعلم به أهنا مل تزن فإنه ال يقع عليه الطالق ألنه إمنا طلقها بناء 
  لى هذا السبب فهو كالشرط يف طالقها ع

: هلا أنت طالق وقال : لو قال : وهذا الذي قالوه هو الذي ال يقتضي املذهب وقواعد الفقه غريه فإهنم قد قالوا 
إن املكاتب لو أدى إىل سيده املال : ما قالوه : أردت إن قمت دين ومل يقع به الطالق فهذا مثله سواء ونظري هذا 

ر فبان أن املال الذي أعطاه مستحق أو زيوف مل يقع العتق وإن كان قد صرح به ذكره أصحاب أنت ح: فقال 
أمحد والشافعي ألنه إمنا أعتقه بناء على سالمة العوض ومل يسلم له وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن احلكم إذا 

  ثبت لعلة يزول بزواهلا 
  وأمثلة ذلك أكثر من أن حتصر 

  ص من كثري من احلنث فهذه الطريقة ختل
  وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيتها سلكت أحسن من طرق احليل اليت يتحيلون هبا على عدم احلنث وهي أنواع 

  أحدها التسريح 
  خلع اليمني : الثاين 

التحيل لفساد النكاح إما بكون الويل كان قد فعل ما يفسق به أو الشهود كانوا جلوسا على مقعد حرير : الثالث 
  وحنو ذلك فيكون النكاح باطال فال يقع فيه الطالق 

  االحتيال على فعل احمللوف عليه بتغيري امسه أو صفته أو نقله من مالك إىل مالك وحنو ذلك : الرابع 
فإذا غلبوا عن شيء من هذه احليل األربعة فزعوا إىل التيس املستعار فاستأجروه ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا 



لم أنه موقوف بني يدي اهللا تعاىل ومسئول بني هذه الطرق وتلك الطرق اليت قبلها وليقم هللا ناظرا فليوازن من يع
  ومناظرا متجردا من العصبية واحلمية فإنه ال يكاد خيفى عليه الصواب واهللا ويل التوفيق 

  وخذ بيدك ضغثا فاضرب به : فصل وأما قوله تعاىل أليوب عليه السالم 
ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه هبا : إنه لو حلف : أن حيتج هبذه اآلية من يقول  وال حتنث فمن العجب

  ضربة واحدة مل يرب يف ميينه 
إن علم أهنا مسته كلها بر يف ميينه وإن علم أهنا : هذا قول أصحاب أيب حنيفة ومالك وأصحاب أمحد وقال الشافعي 

با لرب احلالف لسقط عن الزاين والقاذف والشارب تعدد الضرب مل متسه مل يرب وإن شك مل حينث ولو كان هذا موج
بأن جيمع له مائة سوط أو مثانني ويضرب هبا ضربة واحدة وهذا إمنا جيزى يف حق املريض كما قال اإلمام أمحد يف 

 يضرب بعثكال يسقط عنه احلد واحتج مبا رواه عن أيب أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن: املريض عليه احلد 
فذكر : كان بني أبياتنا روجيل ضعيف خمدج فلم يرع احلي إال وهو على أمة من إمائهم خيبث هبا قال : عبادة قال 

  وكان ذلك الرجل   ذلك سعد بن عبادة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خذوا له : فقال إنه أضعف مما حتسب لو ضربناه مائة قتلناه : يا رسول اهللا : اضربوه حده فقالوا : مسلما فقال 
  عثكاال فيه مائة مشراخ مث اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا 

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخالصه من دائه تلتمس له الدواء مبا 
لئن : طان مث حلف إنه الشي: أخربت أيوب عليه السالم بذلك فقال : تقدر عليه فلما لقيها الشيطان وقال ما قال 

شفاه اهللا تعاىل ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة حمسنة يف شأنه ومل يكن يف شرعهم كفارة فإنه لو كان يف 
شرعهم كفارة لعدل إىل التكفري ومل حيتج إىل ضرهبا فكانت اليمني موجبة عندهم كاحلدود وقد ثبت أن احملدود إذا 

مشراخ أو مائة سوط فيضرب هبا ضربة واحدة وامرأة أيوب كانت معذورة كان معذورا خفف عنه بأن جيمع له مائة 
مل تعلم أن الذي خاطبها الشيطان وإمنا قصدت اإلحسان فلم تكن تستحق العقوبة فأفىت اهللا نبيه أيوب عليه السالم 

الرفق بامرأته احملسنة أن يعاملها معاملة املعذور هذا مع رفقها به وإحساهنا إليه فجمع اهللا له بني الرب يف ميينه و
  املعذورة اليت ال تستحق العقوبة 

  فظهر موافقة نص القرآن يف قصة أيوب عليه السالم لنص السنة يف شأن الضعيف الذي زىن فال يتعدى هبا عن حملها 
يرب جبمع أنه : فقولوا هذا يف نظري ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته مائة وكانا معذورين الذنب هلما : فإن قيل 

  ذلك يف ضربة مبائة مشراخ 

قد جعل اهللا له خمرجا بالكفارة وجيب عليه أن يكفر عن ميينه وال يعصي اهللا بالرب يف ميينه ههنا وال حيل له أن : قيل 
فإذا كان الضرب : يرب فيها بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة وال حيل له أن يضرهبا ال مفرقا وال جمموعا فإن قيل 

إما أن يكون العذر مرجو الزوال كاحلر والربد الشديد واملرض اليسري : ينفعه ذلك قيل : كاحلد هل تقولون  واجبا
فهذا ينتظر زواله مث حيد احلد الواجب كما روى مسلم يف صحيحه عن علي رضي اهللا عنه أن أمة لرسول اهللا صلى 

عهد بنفاس فخشيت إن جلدهتا أن أقتلها فذكرت  اهللا عليه وسلم زنت فأمرين أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة
  أحسنت اتركها حىت متاثل : فقال   ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  بع التمر : فصل وأما حديث بالل يف شأن التمر وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم له 
  بالدراهم مث اشتر بالدراهم جنيبا 



  : ال بالعقود اليت ليست مقصودة لوجوه ليس فيه داللة على االحتي: فقال شيخنا 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته األوىل مث يبتاع بثمنها سلعة أخرى ومعلوم أن ذلك إمنا : أحدها 

كل بيع صحيح : يقتضي البيع الصحيح ومىت وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بال ريب وحنن نقول 
ن يف بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وإن كان بيعا فإهنا ربا وهي بيع يفيد امللك لكن الشأ

فاسد ومعلوم أن مثل هذا ال يدخل يف احلديث ولو اختلف رجالن يف بيع مثل هذا هل هو صحيح أو فاسد وأراد 
بيع صحيح مل حيتج إىل أحدمها إدخاله يف هذا اللفظ مل ميكنه ذلك حىت يثبت أنه بيع صحيح ومىت أثبت أنه 

  االستدالل هبذا احلديث 
  فتبني أنه ال حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة 

  أن حيتج به حمتج على جواز بيع الغائب أو على البيع بشرط اخليار : ونظري ذلك : قلت 

الشارع قد : ل املنازع أكثر من ثالث أو على البيع بشرط الرباءة وغري ذلك من أنواع البيوع املختلف فيها ويقو
  أطلق اإلذن يف البيع ومل يقيده 

إن األمر املطلق بالبيع إمنا يقتضي البيع الصحيح وحنن ال نسلم له أن هذه الصورة اليت : وحقيقة األمر أن يقال 
  تواطآ فيها على ذلك بيع صحيح 

واألمر باحلقيقة املطلقة ليس أمرا بشيء  وابتع بالدراهم جنيبا: أن احلديث ليس فيه عموم ألنه قال : الوجه الثاين 
من قيودها ألن احلقيقة مشتركة بني األفراد والقدر املشترك ليس هو ما مييز كل واحد من األفراد عن اآلخر وال 

هو مستلزم لبعض تلك القيود ال بعينه فيكون عاما : هو مستلزما له فال يكون األمر باملشترك أمرا باملميز حبال نعم 
بع هذا الثوب ال : ى سبيل البدل لكن ذلك ال يقتضي العموم باألفراد على سبيل اجلمع وهو املطلوب فقوله هلا عل

يقتضي األمر ببيعه من زيد أو عمرو وال بكذا وكذا وال هبذه السوق أو هذا فإن اللفظ ال داللة له على شيء من 
ة ال من جهة وجود تلك القيود إذا تبني ذلك ذلك لكن إذا أتى باملسمى حصل ممتثال من جهة وجود تلك احلقيق

فليس يف احلديث أنه أمره أن يبتاع من املشتري وال أمره أن يبتاع من غريه وال بنقد البلد وال غريه وال بثمن حال 
أو مؤجل فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطال لكن اللفظ ال 

  جزاء إذا أتى هبا مينع األ
إن عدم األمر بالقيود يستلزم عدم األجزاء إذا أتى هبا إال بقرينة وهذا غلط بني فإن اللفظ ال : وقد قال بعض الناس 

تعرض فيه للقيود بنفي وال إثبات وال اإلتيان هبا وال تركها من لوازم االمتثال وإن كان املأمور به ال خيلو عن واحد 
جزئيا مشخصا فذلك من لوازم الواقع ال أنه مقصود األمر وإمنا يستفاد األمر بتلك اللوازم أو منهما ضرورة وقوعه 

  النهي عنها من دليل منفصل 
لو كان االبتياع من املشتري حراما لنهى عنه فإن مقصوده صلى اهللا : وقد خرج هبذا اجلواب عن قول من قال 

  عليه وسلم إمنا هو بيان الطريق اليت حيصل هبا 

  اشتراء التمر اجليد ملن عنده 
رديء وهو أن يبيع الرديء بثمن مث يبتاع بالثمن جيدا ومل يتعرض لشروط البيع وموانعه فال معىن لالحتجاج هبذا 

: احلديث على نفي شرط خمصوص كما ال حيتج به على نفي سائر الشروط وهذا مبنزلة االحتجاج بقوله تعاىل 
خليط األبيض من اخليط األسود من الفجر على جواز أكل كل ذي ناب من السباع وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم ا



وخملب من الطري وعلى حل ما اختلف فيه من األشربة وحنو ذلك فاالستدالل بذلك استدالل غري صحيح بل هو 
ن وقت األكل من أبطل االستدالل إذ ال تعرض يف اللفظ لذلك وال أريد به حتليل مأكول ومشروب وإمنا أريد به بيا

  والشرب وانتهائه 
وأنكحوا األيامى منكم على جواز نكاح الزانية قبل التوبة وصحة نكاح احمللل : وكذلك من استدل بقوله تعاىل 

  وصحة نكاح اخلامسة يف عدة الرابعة أو نكاح املتعة أو الشغار أو غري ذلك من األنكحة الباطلة كان استداله باطال 
وأحل اهللا البيع على حل بيع الكلب أو غريه مما اختلف فيه فاستدالله باطل فإن : تعاىل  وكذلك من استدل بقوله

اآلية مل يرد هبا بيان ذلك وإمنا أريد هبا الفرق بني عقد الربا وبني عقد البيع وأنه سبحانه حرم هذا وأباح هذا فأما أن 
وكلوا واشربوا وال تسرفو : الل بقوله تعاىل يفهم منه أنه أحل بيع كل شيء فهذا غري صحيح وهو مبنزلة االستد

  على حل كل مأكول ومشروب 
  ومبنزلة االستدالل بقوله صلى اهللا عليه و سلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج على حل األنكحة املختلف فيها 

وذه وعلى صحة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن على جواز مجع الثالث ونف: ومبنزلة االستدالل بقوله تعاىل 
  طالق املكره والسكران 

وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن على صحه النكاح بال ويل وبال شهود وغري ذلك : ومبنزلة االستدالل بقوله تعاىل 
  من الصور املختلف فيها 

على  فانكحوا ما طاب لكم من النساء على حل كل نكاح اختلف فيه فيستدل به: ومبنزلة االستدالل بقوله تعاىل 
صحة نكاح املتعة واحمللل والشغار والنكاح بال ويل وبال شهود ونكاح األخت يف عدة أختها ونكاح الزانية 

  والنكاح املنفي فيه املهر وغري ذلك وهذا كله استدالل فاسد يف النظر واملناظرة 
ذكلك على وجوب نفقة وعلى الوارث مثل : ومن العجب أن ينكر من يسلكه على ابن حزم استدالله بقوله تعاىل 

الزوج على زوجته إذا أعسر بالنفقة وكان هلا ما تنفق منه فإهنا وارثة له وهذا أصح من تلك االستدالالت فإنه 
استدالل بعام لفظا ومعىن وقد علق احلكم فيه مبعىن مقصود يقتضي العموم وتلك مطلقة ال عموم فيها لفظا وال 

بع اجلمع بالدراهم مث ابتع : تدلوا هبا عليها إذا عرف هذا فاالستدالل بقوله معىن ومل يقصد هبا تلك الصور اليت اس
  بالدراهم جنيبا ال يدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل 

ل الغالب أن من يفعل هذه الصورة غالبة ب: وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع هبا من املشتري حىت يقال 
ذلك يعرضه على أهل السوق عامة أو حيث يقصد أو ينادى عليه وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده السلعة 

  اليت يريدها وقد ال تكون 
بع هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن أو بع هذه احلنطة العتيقة واشتر : إذا قال الرجل فيه لوكيله : ومثل هذا 
ة ال يكاد خيطر بباله االشتراء من ذلك املشتري بعينه بل يشتري من حيث وجد غرضه ووجود غرضه بثمنها جديد

  عند غريه أغلب من وجوده عنده 
  فهب أن األمر كذلك فهال هناه عن تلك الصورة وإن مل يدخل يف لفظه فإطالقه يقتضي عدم النهي عنه : فإن قيل 

  ال اإلذن فيها كما تقدم بيانه فحكمها إذنا إطالق اللفظ ال يقتضي املنع منها و: قيل 

أن يكون قد سكت عنها فقد علم حترميها من األدلة الدالة على : ومنعا يستفاد من مواضع أخر فغاية هذا اللفظ 
  حترمي العينة 



دا خبالف بع اجلمع بالدراهم إمنا يفهم منه البيع املقصود اخلايل عن شرط مينع كونه مقصو: أن قوله : الوجه الثالث 
بع هذا الثوب أو بعت هذا الثوب مل يفهم منه بيع املكره وال بيع اهلازل وال بيع : البيع الذي ال يقصد فإنه لو قال 

أن مثل هذين قد : التلجئة وإمنا يفهم منه البيع الذي يقصد به نقل ذلك العوض وقد تقدم تقرير هذا يوضحه 
ال مث جيعالن الدراهم حملال غري مقصودة واملقصود إمنا هو بيع صاع يتراوضان أوال على بيع التمر بالتمر متفاض

  بصاعني ومعلوم أن الشارع ال يأذن يف مثل هذا فضال عن أن يأمر به ويرشد إليه 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيعتني يف بيعة ومىت تواطآ عل أن يبيعه بالثمن مث يبتاع به منه : الوجه الرابع 

  ان يف بيعة فال يكون داخال يف احلديث إذ املنهى عنه ال يتناوله املأذون فيه فهو بيعت
بع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم جنيبا وهذا : وهو أنه صلى اهللا عليه وسلم قال : يبني ذلك الوجه اخلامس 

أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع األول ومىت واطأه من أول األمر على أن 
  على العقدين معا فال يكون داخال يف حديث اإلذن بل يف حديث النهي 

أنه لو فرض أن يف احلديث عموما لفظيا فهو خمصوص بصور ال تعد فإن كل بيع فاسد فهو غري : الوجه السادس 
وص أو كالنصوص فاخراجها من داخل فيه فتضعف داللته وختص منه الصورة اليت ذكرناها باألدلة اليت هي نص

  العموم من أسهل األشياء وباهللا التوفيق 

  فصل وقد تبني هبذا بطالن االستدالل على جواز احليل الباطلة بقوله

إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم وأن هذا يتناول صورة العينة وغريها فإن املتبايعني يديران السلعة : تعاىل 
  بينهما 

بحانه قسم البياعات املقصودة اليت شرعها لعباده ونصبها ملصاحلهم يف معاشهم ومعادهم إىل بيوع مؤجلة فإن اهللا س
وبيوع حالة مث أمرهم أن يستوثقوا يف البيوع املؤجلة بالكتاب والشهود وإن عدموا ذلك يف السفر استوثقوا بالرهن 

خربهم أنه ال حرج عليهم يف ترك ذلك يف البيوع حفظا ألمواهلم وختلصا من بطالن احلقوق جبحود أو نسيان مث أ
  احلالة ألمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان 

  البيعات اليت تقع غالبا بني الناس : فاملراد بالتجارة الدائرة 
وال من التابعني وال تابعيهم وال أهل التفسري وال أئمة    ومل يفهم أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

املعاملة الدائرة بالربا بني املترابيني بل فهموا حترميها من نصوص حترمي الربا وال ريب أن دخوهلا يف : قهاء منها الف
  تلك النصوص أظهر من دخوهلا يف هذه اآلية 

حال أن هذه املعاملة الدائرة بينهما بالربا ال تكون يف الغالب إال مع أجل بأن يبتاع منه سلعة بثمن : ومما يدل عليه 
مث يبيعها إياه بأكثر منه إىل أجل وذلك يف الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب خشية اجلحود واهللا سبحانه قال 

يا أيها الذين : إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها فاستثىن هذا من قوله : 
وه وهذه املعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إىل أجل مسمى آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتب

واتفقا فيها على املائة مبائة وثالثني وحنو ذلك فأين هي من التجارة احلاضرة اليت يعرف الناس الفرق فيها بني التجارة 
  والربا 

  اعات إمنا تنصرف إىل البي: فالتجارة يف كالم اهللا ورسوله ولغة العرب وعرف الناس 



املقصودة اليت يقصد فيها الثمن واملثمن وأما ما توطآ فيه على الربا احملض مث أظهرا بيعا غري مقصود هلما ألبتة 
يتوسالن به إىل أن يعطيه مائة حالة مبائة وعشرين مؤجلة فهذا ليس من التجارة املأذون فيها بل من الربا املنهي عنه 

  واهللا أعلم 

  عاريض على جواز احليلفصل وأما استداللكم بامل

فما أبطله من استدالل فأين املعاريض اليت يتخلص هبا اإلنسان من الظلم والكذب إىل احليل اليت يسقط هبا ما فرض 
اهللا تعاىل ويستحل هبا ما حرم اهللا فاملعرض تكلم حبق ونطق بصدق فيما بينه وبني اهللا تعاىل ال سيما إذا مل ينو باللفظ 

ه وإمنا كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره يف معرفة داللة اللفظ ومعاريض النيب خالف ظاهره يف نفس
حنن من ماء و إنا حاملوك على ولد الناقة و : صلى اهللا عليه و سلم ومزاحه عامته كان من هذا الباب كقوله 

ملعرعض إمنا يقصد وزوجك الذي يف عينه بياض و ال يدخل اجلنة عجوز وأكثر معاريض السلف كانت من هذا فا
باللفظ ما جعل اللفظ داال عليه ومثبتا له يف اجلملة فهو مل خيرج بتعريضه عن حدود الكالم فإن الكالم فيه احلقيقة 
واجملاز والعام واخلاص واملطلق واملقيد واملفرد واملشترك واملتباين واملترادف وختتلف داللته تارة حبسب اللفظ املفرد 

فأين هذا من احليل اليت يقصد بالعقد فيها ما مل يشرع العقد له أصال وال هو مقتضاه وال وتارة حبسب التأليف 
  موجبه شرعا وال حقيقة 

وفرق ثان وهو أن املعرض لو صرح بقصده مل يكن باطال وال حمرما خبالف احملتال فإنه لو صرح مبا قصده بإظهار 
بعتك مائة حالة مبائة وعشرين إىل سنة كان حراما باطال : قال صورة العقد كان حمرما باطال فإن املرايب باحليلة لو 

  وذلك عني مقصوده ومقصود اآلخر 
أقرضتك ألفا على أن تعيدها إيل ومعها زيادة كذا وكذا كان حراما باطال وذلك نفس : وكذلك املقرض لو قال 

  مقصوده 
  تزوجتها على أن أحلها للمطلق ثالثا : وكذلك احمللل لو قال 

  رض لو صرح مبقصوده مل يكن حراما فأين أحدمها من اآلخر واملع
وهو أن املعرض قصد بالقول ما حيتمله اللفظ أو يقتضيه واحملتال قصد بالعقد ما ال حيتمله وال جعل : وفرق ثالث 

  مقتضيا له ال شرعا وال عرفا وال حقيقة 
يه يف مقصوده وال يف وسيلته إىل وهو أن املعرض مقصده صحيح ووسيلته جائزة فال حجر عل: وفرق رابع 

  مقصوده خبالف احملتال فإن قصده أمر حمرم ووسيلته باطلة كما تقدم تقريره 
وهو أن التعريض املباح ليس من خمادعة اهللا سبحانه يف شيء وإمنا غايته أنه خمادعة ملخلوق أباح : وفرق خامس 

خمادعة الظامل جواز خمادعة احملق فما كان من التعريض  الشارع خمادعته لظلمه جزاء له على ذلك وال يلزم من جواز
خمالفا لظاهر اللفظ يف نفسه كان قبيحا إال عند احلاجة وما مل يكن كذلك كان جائزا إال عند تضمن مفسدة والذي 

كما يدخل يف احليل املذمومة إمنا هو األول فاملعرض قاصد لدفع الشر واحملتال بالباطل قاصد لدفع احلق والتعريض 
يكون بالقول يكون بالفعل كما يظهر احملارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إىل تلك الناحية ليحسب العدو أنه 

  ال يريده مث يكر عليه 



  ومثل أن يستطرد املبارز بني يدي خصمه ليظن هزميته مث يعطف عليه 
  ومثل أن يظهر ضعفا وعجزا يتخلص به من تسخريه وأذاه وحنو ذلك 

ائتوين بالسكني أشقه بينكما وقد يكون : كون التعريض بالقول والفعل معا كما قال سليمان عليه السالم وقد ي
  بإظهار الصمم وأنه ال يسمع وبإظهار النوم وإظهار الشبع وإظهار الغىن حبيث حيسبه اجلاهل غنيا 

 عليه وسلم عمر رضي اهللا عنه حلة وكما يقع اإلمجال يف األقوال فكذلك يقع يف األفعال كما أعطى النيب صلى اهللا
  مل أعطكها لتلبسها فكساها أخا له مشركا مبكة : من حرير فلما لبسها أنكر عليه وقال 

: فكل من اإلمجال واالشتراك واالشتباه يقع يف األلفاظ تارة ويف األفعال تارة وفيهما معا تارة ومن أنواع التعريض 
قيقته وظاهره ويوهم السامع نسبته إىل غري قائله ليقبله وال يرده عليه أو أن يتكلم املتكلم بكالم حق يقصد به ح

ليتخلص به من شره وظلمه كما أنشد عبداهللا بن رواحة رضي اهللا تعاىل عنه امرأته تلك األبيات وأومهها أنه يقرأ 
  القرآن فتخلص بذلك من شرها 

لكونه هو أو من ال حيسن به الظن قائله فإذا  وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حق صحيح ولكن ال يقبل منه
عرض للمخاطب بنسبة الكالم إىل معظم يقبله منه كان من أحسن التعريض كما علمه أبو حنيفة رمحه اهللا أصحابه 

قولوا هلم املسألة فإذا استحسنوها ووقعت : قال أبو حنيفة فيبادرون باإلنكار فقال : إنا نقول هلم : حني شكوا إليه 
  هذا قول أيب حنيفة وكما جيري ألصحابنا مع اجلهمية وفروخهم كثريا : مبوقع فقولوا  منهم

  فصل وأما استدالهلم بأن اهللا سبحانه علم نبيه يوسف عليه السالم

  احليلة اليت توصل هبا إىل أخذ أخيه إىل آخره 
  تدالل بذلك من أبطل الباطل فهذا قد ظن بعض أرباب احليل أنه حجة هلم يف هذا الباب وليس كما زعموا واالس

فإن احملتجني بذلك ال جيوزون شيئا مما يف هذه القصة البتة وال جتوزها شريعتنا بوجه من الوجوه فكيف حيتج احملتج 
مبا حيرم العمل به وال يسوغه بوجه من الوجوه واهللا سبحانه إمنا سوغ ذلك لنبيه يوسف عليه السالم جزاءا إلخوته 

  فعلوا به ونصرا له عليهم وتصديقا لرؤياه ورفعة لدرجته ودرجة أبيه  وعقوبة هلم على ما
  وبعد ففي قصته مع إخوته ضروب من احليل املستحسنة 

لفتيانه اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون فإنه تسبب : أحدها قوله 
  أنه ختوف أن ال يكون عندهم ورق يرجعون هبا :  منها بذلك إىل رجوعهم وقد ذكروا يف ذلك معاين

  ومنها أنه خشى أن يضر أخذ الثمن هبم 
  أنه رأى لؤما أخذ الثمن منهم : ومنها 
  أنه أراهم كرمه يف ردع البضاعة ليكون أدعى هلم إىل العود : ومنها 

رجوعهم : تال به عمل صاحل واملقصود إنه علم أن أمانتهم حتوجهم إىل الرجعة لريدوها إليه فهذا احمل: وقد قيل 
وجميء أخيه وذلك أمر فيه منفعة هلم وألبيهم وله وهو مقصود صاحل وإمنا مل يعرفهم نفسه ألسباب أخر فيها منفعة 

هلم وألبيهم وله ومتام ملا أراده اهللا تعاىل هبم من اخلري يف هذا البالء وأيضا فلو عرفهم نفسه يف أول مرة مل يقع 
إذا : هبم وبأبيه ذلك املوقع العظيم ومل حيل ذلك احملل وهذه عادة اهللا سبحانه يف الغايات العظيمة احلميدة  االجتماع

أراد أن يوصل عبده إليها هيأ هلا أسبابا من احملن والباليا واملشاق فيكون وصوله إىل تلك الغايات بعدها كوصول 



النشور واملوقف واحلساب والصراط ومقاساة تلك األهوال أهل اجلنة إليها بعد املوت وأهوال الربزخ والبعث و
والشدائد وكما أدخل رسوله صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة ذلك املدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك املخرج 

  ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاسى مع أعداء اهللا ما قاساه 

صاحل وشعيب عليهم السالم فهو سبحانه وصل إىل الغايات وكذلك ما فعل برسله كنوح وإبراهيم وموسى وهود و
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن : احلميدة باألسباب اليت تكرهها النفوس وتشق عليها كما قال تعاىل 

  تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
  حمبوهبا سببا ما مثله سبب ... إىل ورمبا كان مكروه النفوس 

وباجلملة فالغايات احلميدة يف خبايا األسباب املكروهة الشاقة كما أن الغايات املكروهة املؤملة يف خبايا األسباب 
  املشتهاة املستلذة وهذا من حني خلق اهللا سبحانه اجلنة وحفها باملكاره وخلق النار وحفها بالشهوات 

  جهزهم يف املرة الثانية جبهازهم جعل السقاية أنه ملا : فصل ومنها 
  يف رحل أخيه وهذا القدر يتضمن اهتام أخيه بأنه سارق 

إنه كان مبواطأة من أخيه ورضا منه بذلك واحلق كان له وقد أذن فيه وطابت نفسه به ودل على ذلك : وقد قيل 
فهذا يدل على   ك فال تبتئس مبا كانوا يعملونفلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إين أنا أخو: قوله تعاىل 

إنعي أنا أخوك أي أنا مكان أخيك : إنه مل يصرح له بأنه يوسف وأنه إمنا أراد بقوله : أنه عرف أخاه نفسه وقد قيل 
  املفقود 

إنه وضع السقاية يف رحل أخيه واألخ ال يشعر بذلك والقرآن يدل على خالف هذا والعدل : ومن قال هذا قال 
أنه ملا أراد أخذ أخيه توصل إىل أخذه مبا يقر : يرده وأكثر أهل التفسري على خالفه ومن لطيف الكيد يف ذلك 

إخوته أنه حق وعدل ولو أخذه حبكم قدرته وسلطانه لنسب إىل الظلم واجلور ومل يكن له طريق يف دين امللك يأخذه 
  فوضع الصواع هبا فتوصل إىل أخذه بطريق يعترف إخوته أهنا ليست ظلما 

  ال تبتئس مبا كانوا يعملون : يف رحل أخيه مبواطأة منه له على ذلك وهلذا قال 
أنه مل يفتش رحاهلم وهم عنده بل أمهلهم حىت جهزهم جبهازهم وخرجوا من البلد مث أرسل يف : ومن لطيف الكيد 

  آثارهم لذلك 
: مد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثنا علي بن احلسني حدثنا حم: قال ابن أيب حامت يف تفسريه 

أيتها العري إنكم لسارقون فوقفوا : أمهلهم حىت إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا مث جلسوا مث ناداهم مناد 
أمل نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم وحنسن منزلتكم ونفعل بكم ما مل : وانتهى إليهم رسوله فقال هلم فيما يذكرون 

  بلى وما ذاك قال إنكم لسارقون : فعله بغريكم وأدخلنا كم علينا يف بيوتنا ومنازلنا قالوا ن
وذكر عن السدي فلما ارحتلوا أذن مؤذن أيتها العري والسياق يقتضي ذلك إذ لو كان هذا وهم حبضرته مل حيتج إىل 

  األذان وإمنا يكون األذان نداء لبعيد يطلب وقوفه وحبسه 
أنه أبعد من التهمة للطالب باملواطأة واملوافقة وأنه ال يشعر مبا فقد له فكأنه ملا : ن لطيف الكيد فكان يف هذا م

خرج القوم وارحتلوا وفصلوا عن املدينة احتاج امللك إىل صواعه لبعض حاجته إليه فالتمسه فلم جيده فسأل عنه 
لتفطن للحيلة من التفتيش يف احلال قبل انفصاهلم احلاضرين فلم جيدوه فأرسلوا يف أثر القوم فهذا أحسن وأبعد من ا

  عنه بل كلما ازدادوا بعدا عنه كان أبلغ يف هذه املعىن 



أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع يسمعه مجيعهم ومل يقل لواحد واحد منهم إعالما بأن ذهاب : ومن لطيف الكيد 
  ومل يتهم به سواكم الصواع أمر قد اشتهر ومل يبق فيه خفاء وأنتم قد اشتهرمت بأخذه 

ماذا : إنكم لسارقون ومل يعني املسروق حىت سأهلم عنه القوم فقالوا هلم : أن املؤذن قال : ومن لطيف الكيد 
نفقد صواع امللك فاستقر عند القوم أن الصواع هو املتهم به وأهنم مل يفقدوا غريه فإذا ظهر مل : تفقدون قالوا 

: ر صدقهم وعدهلم يف إهتامهم به وحده وهذا من لطيف الكيد ومن لطيف الكيد يكونوا ظاملني باهتامهم بغريه وظه
  قول املؤذن وأصحابه إلخوة يوسف عليه السالم فما جزاؤه إن 

كنتم كاذبني أي ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم ووجد معه أي ما عقوبته عندكم ويف دينكم قالوا جزاؤه 
  هم مبا حكموا به على نفوسهم ال حبكم امللك وقومه من وجد يف رحله فهو جزاؤه فأخذو

أن الطالب ملا هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معه تطمينا هلم وبعدا : ومن لطيف الكيد 
  عن هتمة املواطأة 

وما هذا إال مبواطأة وموافقة وما يدريه أنه يف هذا الوعاء دون غريه من أوعيتنا : فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا 
  فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أوال 

ما أراكم سارقني وما أظن هذا أيضا أخذ : فلما مل جيده فيها هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع وقال 
أحلوا عليهم بذلك فتشوا  ال واهللا ال ندعكم حىت تفتشوا متاعه فإنه أطيب لقلوبكم وأظهر لرباءتنا فلما: شيئا فقالوا 

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه : متاعه فاستخرجوا منه الصواع وهذا من أحسن الكيد فلهذا قال تعاىل 
  يف دين امللك إال أن يشاء اهللا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم 

 ورسوله ونصر احملق وكسر املبطل مما يرفع فالعلم بالكيد الواجب أو املستحب الذي يتوصل به إىل طاعة اهللا تعاىل
  اهللا به درجة العبد 

  : وقد ذكروا يف تسميتهم سارقني وجهني 
أنه من باب املعاريض وأن يوسف عليه السالم نوى بذلك أهنم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه باحليلة اليت : أحدمها 

  االستعمال املشهور  احتالوا هبا عليه وخانوه فيه واخلائن يسمى سارقا وهو من
أمر يوسف : أن املنادي هو الذي قال ذلك من غري أمر يوسف عليه السالم قال القاضي أبو يعلى وغريه : الثاين 

بعض أصحابه أن جيعل الصاع يف رحل أخيه مث قال بعض املوكلني به ملا فقده ومل يدر من أخذه أيتها العري إنكم 
يأمرهم يوسف عليه السالم بذلك ولعل يوسف عليه السالم قال للمنادي  لسارقون على ظن منهم أهنم كذلك ومل

  إنكم : هؤالء قد سرقوا وعىن سرقته من أبيه واملنادي فهم سرقة الصواع وصدق يف قوله 

نفقد صواع امللك وهو صادق يف ذلك فحذف : صواع امللك مث ملا جاء إىل ذكر املفقود قال : لسارقون ومل يقل 
نفقد صواع امللك وكذلك قال يوسف عليه السالم ملا عرضوا عليه أن : له لسارقون وذكره يف قوله املفعول يف قو

أن نأخذ إال من سرق فإن املتاع : يأخذ أحدهم مكان أخيهم معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده ومل يقل 
  كان موجودا عنده ومل يكن سارقا وهذا من أحسن املعاريض 

سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إىل أخيه من الشيء الذي قد فعله وحيرف القول : ر بن حاجب وقد قال نص
ليس بكاذب من أصلح بني الناس فكذب فيه فإذا : أمل تسمع قوله عليه السالم : فيه لريضيه أيأمث يف ذلك فقال 

بعض وذلك أنه أراد به مرضاة اهللا أصلح بينه وبني أخيه املسلم كان خريا من أن يصلح بني الناس بعضهم يف 



وكراهية أذى املؤمن ويندم على ما كان منه ويدفع شره عن نفسه وال يريد بالكذب اختاذ املنزلة عندهم وال طمعا 
  يف شيء يصيبه منهم فإنه مل يرخص يف ذلك ورخص له إذا كره موجدهتم وخاف عداوهتم 

  ديين بعضه ببعض خمافة أن أقدم على ما هو أعظم منه إين أشتري : قال حذيقة بن اليمان رضي اهللا عنه 
خصمان بغى بعضنا على بعض أرادا معىن شيء ومل يكونا خصمني فلم يصريابذلك : وقال امللكان : قال سفيان 

  كاذبني 

بل فعله كبريهم هذا وقال يوسف عليه السالم  ٦٣:  ٢: إين سقيم وقال  ٨٩:  ٣٧وقال إبراهيم عليه السالم 
  سارقون أراد يعين أخاهم إنكم ل

  فبني سفيان رمحه اهللا تعاىل أن هذا كله من املعاريض املباحة مع تسميته كذبا وإن مل يكن يف احلقيقة كذبا 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جيوز لإلنسان التوصل إىل أخذ حقه من الغري مبا ميكنه الوصول إليه 

  بغري رضا من عليه احلق 
خنا وهذه احلجة ضعيفة فإن يوسف عليه السالم مل يكن ميلك حبس أخيه عنده بغري رضاه ومل يكن هذا األخ قال شي

ممن ظلم يوسف حىت يقال قد اقتص منه وإمنا سائر اإلخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك نعم كان ختلفه عنهم مما 
امليثاق بقوله إال أن حياط بكم وقد أحيط هبم يؤذيهم لتأذي أبيهم وللميثاق الذي أخذه عليهم وقد استثىن يف 

ويوسف عليه السالم مل يكن قصده باحتباس أخيه اإلنتقام من إخوته فإنه كان أكرم من هذا وإن كان يف ضمن ما 
فعل من تأذي أبيه أعظم من أذى إخوته فإمنا ذلك أمر أمره اهللا تعاىل به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البالء الذي استحق 

وسف ويعقوب عليهما السالم كمال اجلزاء وعلو املنزلة وتبلغ حكمة اهللا تعاىل اليت قدرها وقضاها هنايتها ولو به ي
فرض أن يوسف عليه السالم قصد اإلقتصاص منهم مبا فعل فليس هذا مبوضع خالف بني العلماء فإن الرجل له أن 

ما خانه أو يسرقه كما سرقه ومل تكن قصة يوسف يعاقب مبثل ما عوقب به وإمنا موضع اخلالف هل له أن خيونه ك
  عليه السالم من هذا النوع 

نعم لو كان يوسف عليه السالم أخذ أخاه بغري أمره لكان هلذا احملتج شبهة مع أنه ال شبهة له أيضا على هذا التقدير 
ه كان يف هذا ابتالء من اهللا فإن مثل هذا ال جيوز يف شرعنا باإلتفاق ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغري رضا

تعاىل لذلك املعتقل كأمر إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه فيكون املبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي إىل 
إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه وتكون حكمته يف حق األخ امتحانه وابتالءه لينال درجة الصرب على حكم اهللا 

  اله يف هذا كحال ابيه يعقوب عليه السالم يف احتباس يوسف عليه السالم عنه والرضا بقضائه ويكون ح

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه  ٧٦:  ١٢وقد دل على هذا نسبة اهللا سبحانه ذلك الكيد إىل نفسه بقوله 
كمة وحق أخاه يف دين امللك إال أن يشاء اهللا وهو سبحانه ينسب إىل نفسه أحسن هذه املعاين وما هو منها ح

:  ٣إهنم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله  ١٥:  ٨٦وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل واحلق كقوله 
إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم  ١٤٢:  ٤اهللا يستهزيء هبم وقوله  ١٥:  ٢ومكروا ومكر اهللا وقوله  ٥٤

  وأملي هلم إن كيدي متني  ١٣٨:  ٧وقوله 
يف أعلى مراتب احلسن وإن كان من العبد قبيحا سيئا ألنه ظامل فيه وموقعه مبن ال يستحقه والرب فهذا منه سبحانه 

تعاىل عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحقه سواء قيل إنه جماز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة أو مساه كذلك مشاكلة 



مذموم وحممود واللفظ حقيقة يف هذا وهذا السم ما فعلوه أو قيل إنه حقيقة وإن مسمى هذه األفعال ينقسم إىل 
  كما قد بسطنا هذا املعىن واستوفينا الكالم عليه يف كتاب الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 

  فصل وإذا عرف ذلك فيوسف صلوات اهللا عليه وسالمه أكيد من وجوه عديدة

ال تقصص  ٥:  ١٢ا قال له يعقوب عليه السالم أحدها أن إخوته كادوه حيث احتالوا يف التفريق بينه وبني أبيه كم
  رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 

  وثانيها أهنم كادوه حيث باعوه بيع العبيد وقالوا إنه غالم لنا أبق 
  وثالثها كيد امرأة العزيز له بتغليق األبواب ودعائه إىل نفسها 

  وءا إال أن ما جزاء من أراد بأهلك س ٢٤:  ١٢ورابعها كيدها له بقوهلا 

يسجن أو عذاب أليم فكادته باملراودة أوال وكادته بالكذب عليه ثانيا وهلذا قال هلا الشاهد ملا تبني له براءة يوسف 
  إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم  ٢٨:  ١٢عليه السالم 

  ا به وخامسها كيدها له حيث مجعت له النسوة وأخرجته عليهن تستعني هبن عليه وتستعذر إليهن من شغفه
وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن  ٣٣:  ١٢وسادسها كيد النسوة له حىت استجار باهللا تعاىل من كيدهن فقال 

وأكن من اجلاهلني فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وهلذا ملا جاء الرسول باخلروج من 
  ة الاليت قطعن أيديهن إن ريب بكيدهن عليم إرجع إىل ربك فاسأله ما بال النسو ٥٠:  ١٢السجن قال له 

  فإن قيل فما كان مكر النسوة الاليت مكرن به ومسعت به امرأة العزيز فإن اهللا سبحانه مل يقصه يف كتابه 
وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا  ٣٠:  ١٢قيل بلى قد أشار إليه بقوله 

  الل مبني وهذا الكالم متضمن لوجوه من املكر لنراها يف ض
أحدها قوهلن امرأة العزيز تراود فتاها ومل يسموها بامسها بل ذكروها بالوصف الذي ينادى عليها بقبيح فعلها بكوهنا 

  ذات بعل فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن ال زوج هلا 
  قبح لوقوع الفاحشة منها الثاين أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبريها وذلك أ

  الثالث أن الذي تراوده مملوك ال حر وذلك أبلغ يف القبح 

  الرابع أنه فتاها الذي هو يف بيتها وحتت كنفها فحكمه حكم أهل البيت خبالف من طلب ذلك من األجنيب البعيد 
  اخلامس أهنا هي املراودة الطالبة 

  حىت وصل حبها له إىل شغاف قلبها  السادس أهنا أهنا قد بلغ هبا عشقها له كل مبلغ
السابع أن يف ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوىف حيث كانت هي املراودة الطالبة وهو املمتنع عفافا وكرما وحياء 

  وهذا غاية الذم هلا 
شأهنا ومل الثامن أهنن أتني بفعل املرادودة بصيغة املستقبل الدالة على اإلستمرار والوقوع حاال واستقباال وأن هذا 

يقلن راودت فتاها وفرق بني قولك فالن أضاف ضيفا وفالن يقري الضيف ويطعم الطعام وحيمل الكل فإن هذا 
  يدل على أن هذا شأنه وعادته 

التاسع قوهلن إنا لنراها يف ضالل مبني أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية اإلستقباح فنسنب اإلستقباح إليهن ومن شأهنن 
ضا على اهلوى وال يكدن يرين ذلك قبيحا كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك فحيث مساعدة بعضهن بع



استقبحن منها ذلك كان هذا دليال على أنه من أقبح األمور وأنه مما ال ينبغي أن تساعد عليه وال حيسن معاونتها 
  عليه 

فرط فلم تقتصد يف حبها وال يف طلبها أما العاشر أهنن مجعن هلا يف هذا الكالم واللوم بني العشق املفرط والطلب امل
العشق فقوهلن قد شغفها حبا أي وصل حبه إىل شغاف قلبها وأما الطلب املفرط فقوهلن تراود فتاها واملراودة 

الطلب مرة بعد مرة فنسبوها إىل شدة العشق وشدة احلرص على الفاحشة فلما مسعت هبذا املكر منهن هيأت هلن 
هلن متكأ مث أرسلت إليهن فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السالم عنهن وقيل إهنا مجلته  مكرا أبلغ منه فهيأت

وألبسته أحسن ما تقدر عليه وأخرجته عليهن فجأة فلم يرعهن إال وأحسن خلق اهللا وأمجلهم قد طلع عليهن بغتة 
ن وهن ال يشعرن وقد فراعهن ذلك املنظر البهي ويف أيديهن مدى يقطعن هبا ما يأكلنه فدهشن حىت قطعن أيديه

  قيل إهنن أبن أيديهن والظاهر خالف ذلك وإمنا تقطيعهن أيديهن جرحها وشقها باملدى لدهشهن مبا رأين 

  فقابلت مكرهن القويل هبذا املكر الفعلي وكانت هذه يف النساء غاية يف املكر 
أخرجه من أيدي إخوته بغري اختيارهم واملقصود أن اهللا سبحانه كاد ليوسف عليه السالم بأن مجع بينه وبني أخيه و

  كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغري اختياره 
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر  ٨٨:  ١٢وكاد له بأن أوقفهم بني يديه موقف الذليل اخلاضع املستجدي فقالوا 

واخلضوع يف مقابلة ذله  وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اهللا جيزي املتصدقني فهذا الذل
  وخضوعه هلم يوم إلقائه يف اجلب وبيعه بيع العبيد 

وكاد له بأن هيأ له األسباب اليت سجدوا له هم وأبوه وخالته يف مقابلة كيدهم له حذرا من وقوع ذلك فإن الذي 
كاد اهللا تعاىل له محلهم على إلقائه يف اجلب خشيتهم أن يرتفع عليهم حىت يسجدوا له كلهم فكادوه خشية ذلك ف

  حىت وقع ذلك كما رآه يف منامه 
يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم خشية أن خيرج فيهم من يكون زوال  ٤:  ٢٨وهذا كما كاد فرعون بين إسرائيل 

ملكه على يديه فكاده اهللا سبحانه بأن أخرج له هذا املولود ورباه يف بيته ويف حجره حىت وقع به منه ما كان حيذره 
  يل كما ق

  وفررت منه فنحوه تتوجه ... وإذا خشيت من األمور مقدرا 

  فصل وكيد اهللا سبحانه ال خيرج عن نوعني أحدمها أن يفعل سبحانه

فعال خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له فيكون الكيد قدرا حمضا ليس من باب الشرع كما كاد الذين كفروا بأن 
صة يوسف عليه السالم فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى انتقم منهم بأنواع العقوبات وكذلك كانت ق

الصواع يف رحل أخيه وأرسل مؤذنا يؤذن أيتها العري إنكم لسارقون فلما أنكروا قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبني 
ه قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه أي جزاؤه استعباد املسروق ماله للسارق إما مطلقا وإما إىل مدة وهذ

  كانت شريعة آل يعقوب عليه السالم 

حىت قيل إن مثل هذا كان مشروعا يف أول اإلسالم أن املدين إذا أعسر بالدين استرقه صاحب احلق وعليه محل 
  حديث بيع النيب صلى اهللا عليه و سلم سرق 

إحدى الروايتني عن وقيل بل كان بيعه إياه إجياره ملن يستعمله وقضى دينه بأجرته وعلى هذا فليس مبنسوخ وهو 



أمحد رمحه اهللا تعاىل أن املفلس إذا بقيت عليه ديون وله صنعة أجرب على إجارته نفسه أو أجره احلاكم ووىف دينه من 
  أجرته 

وكان إهلام اهللا تعاىل إلخوة يوسف عليه السالم قوهلم من وجد يف رحله فهو جزاؤه كيدا من اهللا تعاىل ليوسف عليه 
ألسن إخوته وذلك خارج عن قدرته وكان ميكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا ال جزاء السالم أجراه على 

  عليه حىت يثبت أنه هو الذي سرق فإن جمرد وجوده يف رحله ال يوجب أن يكون سارقا 
وقد كان يوسف عليه السالم عادال ال يأخذهم بغري حجة وكان ميكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا جزاؤه أن يفعل 

ما تفعلونه بالسراق يف دينكم وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرم قيمة املسروق  به
مرتني فلو قالوا له ذلك مل ميكنه أن يلزمهم مبا ال يلزم به غريهم فلذلك قال سبحانه كذلك كدنا ليوسف ما كان 

أخذه يف دين ملك مصر ألنه مل يكن يف دينه طريق إىل ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء اهللا أي ما كان ليمكنه 
  أخذه 

وقوله إال أن يشاء اهللا استثناء منقطع أي لكن إن شاء اهللا أخذه بطريق آخر وجيوز أن يكون متصال واملعىن إال أن 
  يهيء اهللا سببا آخر يؤخذ به يف دين امللك غري السرقة 

يف احلدود وإن مل تقم بينة ومل حيصل إقرار فإن وجود املسروق مع  ويف هذه القصة تنبيه على األخذ باللوث الظاهر
  السارق أصدق من البينة فهو بينة ال تلحقها التهمة وقد اعتربت شريعتنا ذلك يف مواضع 

  منها اللوث يف القسامة والصحيح أهنا يقاد هبا كما دل عليه النص الصحيح الصريح 
  مر بالرائحة والقيء ومنها حد الصحابة رضي اهللا عنهم يف اخل

ومنها حد عمر رضي اهللا عنه يف الزنا باحلبل وجعله قسيم اإلعتراف والشهادة فوجود املسروق مع السارق إن مل 
  يكن أظهر من هذا كله فليس دونه 

ه فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة واإلعتراف فلهذا مل ميكنهم أن يتظلموا من أخذ
  ولو كان هذا ظلما لقالوا كيف يأخذه بغري بينة وال إقرار 

  وقد أشبعنا الكالم يف ذلك يف كتاب اإلعالم باتساع طرق األحكام 
  واملقصود أنه ليس يف قصة يوسف عليه السالم شبهة فضال عن احلجة ألرباب احليل 

لتحرمي ال فيما يكيد اهللا سبحانه وتعاىل لعبده بل يف فإنا إمنا تكلمنا يف احليل اليت يفعلها العبد وحكمها يف اإلباحة وا
قصة يوسف عليه السالم تنبيه على أن من كاد غريه كيدا حمرما فإن اهللا سبحانه وتعاىل ال بد أن يكيده وأنه ال بد 

ىل يكيد أن يكيد للمظلوم إذا صرب على كيد كائده وتلطف به فاملؤمن املتوكل على اهللا إذا كاده اخللق فإن اهللا تعا
  له وينتصر له بغري حول منه وال قوة 

  فهذا أحد النوعني من كيده سبحانه لعبده 
النوع الثاين أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله به إىل املقصود احلسن فيكون على هذا إهلامه يوسف 

ي الكيد وهلذا قال سبحانه نرفع عليه السالم أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضا فيكون قد كاد له نوع
درجات من نشاء ويف ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف احليل املوصلة إىل املقصود الشرعي الذي حيبه اهللا 

تعاىل ورسوله من نصر دينه وكسر أعدائه ونصر احملق وقمع املبطل صفة مدح يرفع اهللا تعاىل هبا درجة العبد كما أن 
  املبطل ويدحض حجته صفة مدح يرفع  العلم الذي خيصم به



وتلك حجتنا  ٨٣:  ٦هبا درجة عبده كما قال سبحانه يف قصة إبراهيم عليه السالم ومناظرته قومه وكسر حجتهم 
  آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 

سقط به الواجبات وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع ولكن ليس هو الكيد الذي تستحل به احملرمات وت
فإن هذا كيد هللا تعاىل ودينه فاهللا سبحانه ودينه هو املكيد يف هذا القسم فمحال أن يشرع اهللا سبحانه هذا النوع 

  من الكيد 
وأيضا فإن هذا الكيد ال يتم إال بفعل يقصد به غري مقصوده الشرعي وحمال أن يشرع اهللا تعاىل لعبد أن يقصد بفعله 

  ك الفعل له ما مل يشرع اهللا ذل
وأيضا فإن األمر املشروع هو عام ال خيتص به شخص دون شخص فالشيء مباح لكل من كان حاله مثل حاله فمن 

احتال حبيلة فقهية حمرمة أو مباحة مل يكن له اختصاص بتلك احليلة عمن ال يفهمها وال يعلمها وإمنا خاصية الفقيه 
كم العام الذي يعلمه هو وغريه واهللا سبحانه إمنا كاد ليوسف إذا حدثت به حادثة أن يتفطن الندراجها حتت احل

عليه السالم كيدا خاصا به جزاء له على صربه وإحسانه وذكره يف معرض املنة عليه وهذه األفعال اليت فعلها 
  يوسف عليه السالم واألفعال اليت فعلها اهللا سبحانه له إذا تأملها اللبيب رآها ال خترج عن نوعني 

  إهلام اهللا سبحانه له فعال كان مباحا له أن يفعله  أحدمها
  الثاين فعل من اهللا تعاىل به خارج عن مقدور العبد 

  وكال النوعني مباين للحيل احملرمة اليت حيتال هبا على إسقاط الواجبات وإباحة احملرمات 

  فصل لعلك تقول قد أطلت الكالم يف هذا الفصل جدا وقد كان يكفي

  اإلشارة إليه 
فيقال بل األمر أعظم مما ذكرنا وهو باإلطالة أجدر فإن بالء اإلسالم وحمنته عظمت من هاتني الطائفتني أهل املكر 
واملخادعة واإلحتيال يف العمليات وأهل التحريف والسفسطة والقرمطة يف العلميات وكل فساد يف الدين والدنيا 

  فمنشؤه من هاتني الطائفتني 

ثمان رضي اهللا عنه وعاثت األمة يف دمائها وكفر بعضها بعضا وتفرقت على بضع وسبعني فبالتأويل الباطل قتل ع
فرقة فجرى على اإلسالم من تأويل هؤالء وخداع هؤالء ومكرهم ما جرى واستولت الطائفتان وقويت شوكتهما 

مه وحقائقه لكيال تبطل وعاقبوا من مل يوافقهم وأنكر عليهم ويأىب اهللا إال أن يقيم لدينه من يذب عنه ويبني أعال
  حجج اهللا وبيناته على عباده 

  فلنرجع إىل ما حنن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده 

  فصل ومن مكايده ومصايده ما فنت به عشاق الصور وتلك لعمر اهللا

من عشاقها  الفتنة الكربى والبلية العظمى اليت استعبدت النفوس لغري خالقها وملكت القلوب ملن يسومها اهلوان
وألقت احلرب بني العشق والتوحيد ودعت إىل مواالة كل شيطان مريد فصريت القلب للهوى أسريا وجعلته عليه 

حاكما وأمريا فأوسعت القلوب حمنة ومألهتا فتنة وحالت بينها وبني رشدها وصرفتها عن طريق قصدها ونادت 
أخس احلظوظ وأدىن املطالب عن العايل من غرف اجلنان عليها يف سوق الرقيق فباعتها بأخبس األمثان وأعاضتها ب



فضال عما هو فوق ذلك من القرب من الرمحن فسكنت إىل ذلك احملبوب اخلسيس الذي أملها به أضعاف لذهتا ونيله 
والوصول إليه أكرب أسباب مضرهتا فما أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب ويتربأ منه حمبة لو أمكنه حىت كأن مل 

له حببيب وإن متتع به يف هذه الدار فسوف جيد به أعظم األمل بعد حني ال سيما إذا صار األخالء يومئذ بعضهم يكن 
  لبعض عدوا إال املتقني 

فيا حسرة احملب الذي باع نفسه لغري احلبيب األول بثمن خبس وشهوة عاجلة ذهبت لذهتا وبقيت تبعتها وانقضت 
وبقيت الشقوة وزالت النشوة وبقيت احلسرة فوارمحتاه لصب مجع له بني  منفعتها وبقيت مضرهتا فذهبت الشهوة

  احلسرتني حسرة فوت احملبوب األعلى والنعيم املقيم وحسرة ما يقاسيه من النصب يف العذاب األليم فهناك يعلم 

تباع فاي املخدوع أي بضاعة أضاع وأن من كان مالك رقة وقلبه مل يكن يصلح أن يكون له من مجلة اخلدم واأل
مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملكه وجعل ملن ال يصلح أن يكون مملوكه أسريا وجعل حتت أوامره 

  ونواهيه مقهورا فلو رأيت قلبه وهو يف يدحمبوبه لرأيته 
  حياض الرديء والطفل يلهو ويلعب ... كعصفورة يف كف طفل يسومها 
  ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت 

  وإن وجد اهلوى حلو املذاق ... ض أشقى من حمب وما يف األر
  خمافة فرقة أو الشتياق ... تراه باكيا يف كل حني 

  ويبكي إن دنوا حذر الفراق ... فيبكي إن نأوا شوقا إليهم 
ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن احملبة واملنام تعاهدا وحتالفا أن ليس يلتقيان ولو شاهدت فيض مدامعه وهليب 

  يف أحشائه لقلت النار 
  ومؤلف األضداد دون تعاند ... سبحان رب العرش متقن صنعه 

  ماء ونار يف حمل واحد ... قطر تولد عن هليب يف احلشا 
  ولو شاهدت مسلك احلب يف القلب وتغلغله فيه لعلمت أن احلب ألطف مسلكا فيه من األرواح يف أبداهنا 

ملن يسومه سوء العذاب ويوقع بينه وبني وليه ومواله احلق الذي ال غناء  فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا امللك املطاع
له عنه وال بد له منه أعظم احلجاب فاحملب مبن أحبه قتيل وهوله عبد خاضع ذليل إن دعاه لباه وإن قيل له ما تتمىن 

ب وأن ال يبيع نصيبه منه فهو غاية ما يتمناه ال يأنس وال يسكن إىل سواه فحقيق به أن ال ميلك رقة إال ألجل حبي
  بأخس نصيب 

  فصل إذا عرف هذا فأصل كل فعل وحركة يف العامل من احلب واإلرادة

فهما مبدأ جلميع األفعال واحلركات كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف إذا قيل إن الترك والكف أمر 
  مقتضيه وجودي كما عليه أكثر الناس وإن قيل إنه عدمي فيكفي يف عدمه عدم 

والتحقيق أن الترك نوعان ترك هو أمر وجودي وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل فهذا سببه أمر وجودي 
  وترك هو عدم حمض فهذا يكفي فيه عدم املقتضى 

فانقسم الترك إىل قسمني قسم يكفي فيه عدم السبب املقتضى لوجوده وقسم يستلزم وجود السبب املوجب له من 
  اهة وهذا السبب ال يقتضي مبجرده كف النفس وحبسها البغض والكر



واإللتئام مسبب عن احملبة واإلرادة تقتضي أمرا هو أحب إليه من هذا الذي كف نفسه عنه فيتعارض عنده األمران 
فيؤثر خريمها وأعالمها وأنفعهما له وأحبهما إليه على أدنامها فال يترك حمبوبا إال حملبوب هو أحب إليه منه وال 

  يرتكب مبغوضا إال ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه 
التمييز بني مراتب احملبوبات واملكروهات بقوة العلم والتمييز وإيثار أعلى احملبوبني على : مث خاصية العقل واللب 

  أدنامها واحتمال أدىن املكروهني للتخلص من أعالمها بقوة الصرب والثبات واليقني 
بوبا إال حملبوب وال تتحمل مكروها إال لتحصيل حمبوب أو للتخلص من مكروه آخر وهذا فالنفس ال تترك حم

التخلص ال تقصده إال ملنافاته حملبوهبا فصار سعيها يف حتصيل حمبوهبا بالذات وأسبابه بالوسيلة ودفع مبغوضها بالذات 
ه يف دفع مكروهه أيضا ملا له يف دفعه من وأسبابه بالوسيلة فسعيه يف حتصيل حمبوبه ملا له فيه من اللذة وكذلك سعي

  اللذة كدفع ما يؤمله من البول والنجو والدم والقيء وما يؤمله من احلر والربد واجلوع والعطش وغري ذلك 

وإذا علم أن هذا املكروه يفضي إىل ما حيبه يصري حمبوبا له وإن كان يكرهه فهو حيبه من وجه ويكرهه من وجه 
ا احملبوب يفضي إىل ما يكرهه يصري مكروها له وإن كان حيبه فهو يكرهه من وجه وحيبه من وكذلك إذا علم أن هذ

  وجه 
فال يترك احلي ما حيبه ويهواه مع قدرته إال ملا حيبه ويهواه وال يرتكب ما يكرهه وخيشاه إال حذار وقوعه فيما 

ألعالمها وأعظمهما نفعا ويرتكب أدىن يكرهه وخيشاه لكن خاصية العقل أن يترك أدىن احملبوبني وأقلهما نفعا 
  املكروهني ضررا ليتخلص به من أشدمها ضررا 

فتبني بذلك أن احملبة واإلرادة أصل للبغض والكراهة وعلة هلما من غري عكس فكل بغض فهو ملنافاة البغيض 
منافاته للبغيض  للمحبوب ولوال وجود احملبوب مل يكن البغض خبالف احلب للشيء فإنه قد يكون لنفسه ال ألجل

  وبغض االنسان ملا يضاد حمبوبه مستلزم حملبته لضده وكلما كان احلب أقوى كانت قوة البغض للمنايف أشد 
وهلذا كان أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا وكان من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد 

  استكمل اإلميان 
عمل القلب حبا وبغضا ويترتب عليهما عمل اجلوارح فعال : عمل مثرة العلم وهو نوعان فإن اإلميان علم وعمل وال
  وتركا ومها العطاء واملنع 

  فإذا كانت هذه األربعة هللا تعاىل كان صاحبها مستكمل اإلميان وما نقص منها فكان لغري اهللا نقص من إميانه حبسبه 

  سفلي فسببها احملبةفصل إذا عرف هذا فكل حركة يف العامل العلوي وال

  واالرادة وغايتها احملبة واالرداة 
  إرادية وطبعية وقسريه : فإن احلركات ثالث 

فإن املتحرك إن كان له شعور حبركته وإرادة هلا فحركته إرادية وإن مل يكن له شعور حبركته أو له هبا شعور وهو 
  طبعية والثانية قسرية غري مريد هلا فحركته إما على وفق طبعه أو على خالفه فاألوىل 

مبدأ احلركة إما أن يكون أمرا مباينا للمتحرك أو قوة فيه فاألول احلركة فيه قسرية والثاين : أظهر من هذا أن يقال 
احلركة فيه إرادية والثاين طبعية فاحلركة مىت الزمت الشعور واإلرادة فهي : إما أن يكون له به شعور أم ال فاألول 

عنها األمران فإن كانت بقوة يف املتحرك فهي الطبعية وإن كانت من غري قوة يف احملرك فهي  إرادية ومىت انتفى



  القسرية 
من حركات األفالك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات : فكل حركة يف السموات واألرض 

فاملقسمات : وقال   فاملدبرات أمرا: واحليوان فهي ناشئة عن املالئكة املوكلني بالسموات واألرض كما قال تعاىل 
: وهي املالئكة عند أهل اإلميان وأتباع الرسل عليهم السالم وأما املكذبون للرسل املنكرون للصانع فيقولون   أمرا

  هي النجوم 
ا وقد أشبعنا الرد على هؤالء يف كتابنا الكبري املسمى باملفتاح وقد دل الكتاب والسنة على أصناف املالئكة وأهن

موكلة بأصناف املخلوقات وأنه سبحانه وكل باجلبال مالئكة ووكل بالسحاب واملطر مالئكة ووكل بالرحم مالئكة 
  تدبر أمر النطفة حىت يتم خلقها مث وكل بالعبد مالئكة حلفظه ومالئكة حلفظ ما يعمله 

الك مالئكة حيركوهنا ووكل وإحصائه وكتابته ووكل باملوت مالئكة ووكل بالسؤال يف القرب مالئكة ووكل باألف
بالشمس والقمر مالئكة ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارهتا مالئكة ووكل باجلنة وعمارهتا وغراسها 

وعمل األهنار فيها مالئكة فاملالئكة أعظم جنود اهللا تعاىل ومنهم املرسالت عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا 
النازعات غرقا والناشطات نشطا والساحبات سبحا فالسابقات سبقا : ذكرا ومنهم فالفارقات فرقا فامللقيات 

مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب : الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ومنهم : فاملدبرات أمرا ومنهم 
  ومالئكة قد وكلوا حبمل العرش 

قديس إىل غري ذلك من أصناف املالئكة اليت ال حيصيها ومالئكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصالة والتسبيح والت
  إال اهللا تعاىل 

ولفظ امللك يشعر بأنه رسول منفذ ألمر غريه فليس هلم من األمر شيء بل األمر له هللا الواحد القهار وهم ينفذون 
ن ارتضى وهم من أمره ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال مل

خشيته مشفقون خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وال تتنزل 
إال بأمره وال تفعل شيئا إال من بعد إذنه فهم عباد له مكرمون منهم الصافون ومنهم املسبحون ليس منهم إال من له 

قد أمر به ال يقصر عنه وال يتعداه وأعالهم الذين عنده سبحانه ال يستكربون  مقام معلوم ال يتخطاه وهو على عمل
جربيل وميكائيل : عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال يفترون ورؤساؤهم األمالك الثالث 

ات واألرض اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمو: وإسرافيل وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي 

  من تشاء إىل صراط مستقيم 

  فتوسل إليه سبحانه بربويبته العامة واخلاصة هلؤالء األمالك الثالثة املوكلني باحلياة 
لقلوب واألرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة األرض والنبات فجربيل موكل بالوحي الذي به حياة ا

  واحليوان وإسرافيل موكل بالنفخ يف الصور الذي به حياة اخللق بعد مماهتم 
  فسأله رسوله بربوبيته هلؤالء أن يهديه ملا اختلف فيه من احلق بإذنه ملا يف ذلك من احلياة النافعة 

فال أقسم باخلنس : ه جربيل يف القرآن أحسن الثناء ووصفه بأمجل الصفات فقال وقد أثىن اهللا سبحانه على عبد
اجلوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث 



مطاع يف السموات أمني فهذا جربيل فوصفه بأنه رسوله وأنه كرمي عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه وأنه 
  وأنه أمني على الوحي 

  أنه أقرب املالئكة إليه : فمن كرمه على ربه 
أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه مث قلبها : منزلته من ربه منزلة احلاجب من امللك ومن قوته : قال بعض السلف 

يما يأمرهم به عن اهللا تعاىل قال عليهم فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غري عاجز عنه إذ تطيعه أمالك السموات ف
  أمني على أن يدخل سبعني سرادقا من نور بغري إذن : ابن جرير يف تفسريه عن إمسعيل بن أيب خالد عن أيب صاحل 

ووصفه باألمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إىل الرسل ما أمر به من غري زيادة وال نقصان وال كتمان وقد مجع له 
  نة والقوة والقرب من اهللا بني املكانة واألما

إنك اليوم لدينا مكني أمني واجلمع بني : قول العزيز ليوسف عليه السالم : ونظري اجلمع له بني املكانة واألمانة 
  نظري قول ابنة شعيب يف موسى : القوة واألمانة 

لقوى ذو مرة فاستوى علمه شديد ا: إن خري من استأجرت القوي األمني وقال تعاىل يف وصفه : عليهما السالم 
عىن باملرة صحة : ذو خلق حسن وقال ابن جرير : ذو منظر حسن وقال قتادة : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

اجلسم وسالمته من اآلفات والعاهات واجلسم إذا كان كذلك من اإلنسان كان قويا واملرة واحدة املرر وإمنا أريد 
   عليه وسلم ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي به ذو مرة سوية ومنه قول النيب صلى اهللا

املرة القوة يف اآلية وهو قول جماهد وابن زيد وهو قول ضعيف ألنه قد وصفه قبل ذلك : هذا حجة من قال : قلت 
  بأنه شديد القوى 

هذا وإما أن يقال  املرة تقال على هذا وعلى: وال ريب أن املرة يف احلديث هي القوة ال املنظر احلسن فإما أن يقال 
إن املرة هي الصحة والسالمة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة وذلك يستلزم كمال اخللقة : وهو األظهر 

وحسنها ومجاهلا فإن العاهة واآلفة إمنا تكون من ضعف اخللقة والتركيب فهي قوة وصحة تتضمن مجاال وحسنا واهللا 
من صاحبك الذي يأتيك من املالئكة فإنه ليس من نيب إال يأتيه   هللا عليه وسلمتعاىل أعلم وقالت اليهود للنيب صلى ا

ميكائيل الذي ينزل : ذاك الذي ينزل باحلرب والقتال ذاك عدونا لو قلت : هو جربيل قالوا : ملك باخلرب قال 
ن اهللا مصدقا ملا بني يديه من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذ: بالنبات والقطر والرمحة فأنزل اهللا تعاىل 

  وهدى وبشرى للمؤمنني من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدوك للكافرين 

أن اهللا سبحانه وكل بالعامل العلوي والسفلي مالئكة فهي تدبر أمر العامل بإذنه ومشيئته وأمره فلهذا : واملقصود 
إن : م هم املباشرين للتدبري كقوله فاملدبرات أمرا ويضيف التدبري إليه كقوله يضيف التدبري إىل املالئكة تارة لكوهن

قل من يرزقكم من : ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يدبر األمر وقوله 
ومن يدبر األمر السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي 

  فسيقولون اهللا فهو املدبر أمرا وإذنا ومشيئة واملالئكة املدبرات مباشرة وامتثاال 
  اهللا يتوىف األنفس ونظائره : توفته رسلنا وإليه تارة كقوله : وهذا كما أضاف التويف إليهم تارة كقوله 

شأن آخر فإهنم موكلون بتخليقه ونقله من  واملالئكة املوكلة باإلنسان من حني كونه نطفة إىل آخر أمره هلم وله
طور إىل طور وتصويره وحفظه يف أطباق الظلمات الثالث وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته ومالزمته 
يف مجيع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه يف حياته وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره وهم 



عيمه يف الربزخ وبعد البعث وهم املوكلون بعمل آالت النعيم والعذاب وهم املثبتون للعبد املؤمن املوكلون بعذابه ون
بإذن اهللا واملعلمون له ما ينفعه واملقاتلون الذابون عنه وهم أولياؤه يف الدنيا واآلخرة وهم الذين يرونه يف منامه ما 

ن يعدونه باخلري ويدعونه إليه وينهونه عن الشر وحيذرونه خيافه ليحذره وما حيبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا وهم الذي
  منه 

فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له واملستغفرون له وهم الذين يصلون عليه ما دام يف 
بعثه وهم طاعة ربه ويصلون عليه ما دام يعلم الناس اخلري ويبشرونه بكرامة اهللا تعاىل يف منامه وعند موته ويوم 

الذين يزهدونه يف الدنيا ويرغبونه يف اآلخرة وهم الذين يذكعرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه إذا جزع 
  وهم الذين يسعون يف مصاحل دنياه وآخرته 

ر قد فهم رسل اهللا يف خلفه وأمره وسفراؤه بينه وبني عباده تتنزل باألمر من عنده يف أقطار العامل وتصعد إليه باألم
أطت هبم السماء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك قائم أو راكع أو ساجد ويدخل البيت 

  املعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه آخر ما عليهم 
يف األرض  وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل: والقرآن مملوء بذكر املالئكة وأصنافهم وأعماهلم ومراتبهم كقوله 

أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ماال تعلمون : خليفة قالوا 
وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني قالوا سبحانك ال علم 

قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم 
وقوله    غيب السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم إىل آخر القصة

لو سورة من سور القرآن تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم وما بني هاتني السورتني من سور القرآن بل ال خت: 
عن ذكر املالئكة تصرحيا أو تلوحيا أو إشارة وأما ذكرهم يف األحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر وهلذا كان 
اإلميان باملالئكة عليهم السالم أحد األصول اخلمس اليت هي أركان اإلميان وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 

ع إىل املقصود وهو أن حركات العامل العلوي والسفلي باملالئكة فاحلركات اإلرادية كلها تابعة واليوم اآلخر فلنرج
  لإلرادة اليت حترك املريد إىل فعل ما يفعله واحلركة الطبيعيه سببها ما يف 

لثقيل املتحرك من امليل والطلب بكماله وانتهائه كحركة النار وحركة النبات وحركة الرياح وكذلك حركة اجلسم ا
إىل أسفل فإنه بطبعه يطلب مستقره من املركز ما مل يعقه عنه عائق وأما احلركة القسرية كحركته بالقسر إىل العلو 

  فتابعة إلرادة القاسر له فلم يبق حركة أصلية إال عن اإلرادة واحملبة 

  فصل فإذا عرف ذلك فاحملبة هي اليت حترك احملب يف طلب حمبوبه الذي

فتحرك حمب الرمحن وحمب القرآن وحمب العلم واإلميان وحمب املتاع واألمثان وحمب األوثان  يكمل حبصوله له
والصلبان وحمب النسوان واملردوان وحمب األوطان وحمب اإلخوان فتثري من كل قلب حركة إىل حمبوبه من هذه 

وحمب قرآن الشيطان باألصوات األشياء فيتحرك عند ذكر حمبوبه منها دون غريه وهلذا جتد حمب النسوان والصبيان 
واألحلان ال يتحرك عند مساع العلم وشواهد اإلميان وال عند تالوة القرآن حىت إذا ذكر له حمبوبه اهتز له وربا 

  وحترك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره 
ليائه فهذه احملبة تدوم فكل هذه احملاب باطلة مضمحلة سوى حمبة اهللا وما واالها من حمبة رسوله وكتابه ودينه وأو



وتدوم مثرهتا ونعيمها بدوام من تعلقت به وفضلها على سائر احملاب كفضل من تعلقت به على ما سواه وإذا 
إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا : انقطعت عالئق احملبني وأسباب توادعهم وحتابعهم مل تنقطع أسباهبا قال تعاىل 

  سباب ورأوا العذاب وتقطعت هبم األ
  املودة : قال عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  تواصلهم يف الدنيا : وقال جماهد 
  يعين تقطعت هبم األرحام وتفرقت هبم املنازل يف النار : وقال الضحاك 
  األعمال : وقال أبو صاحل 

إليها وأما أسباب والكل حق فإن األسباب هي الوصل اليت كانت بينهم يف الدنيا تقطعت هبم أحوج ما كانوا 
  املوحدي املخلصني هللا فاتصلت هبم ودام اتصاهلا بدوام معبودهم وحمبوهبم فإن السبب تبع لغايته يف البقاء واالنقطاع 

  فصل إذا تبني هذا فأصل احملبة احملمودة اليت أمر اهللا تعاىل هبا

ادة ما سواه فإن العبادة تتضمن غاية هي حمبته وحده ال شريك له املتصمنة لعبادته دون عب: وخلق خلقه ألجلها 
  احلب بغاية الذلع وال يصلح ذلك إال هللا عز و جل وحده 

ما خيتص به : وملا كانت احملبة جنسا حتته أنواع متفاوتة يف القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها يف حق اهللا تعاىل 
لعشق والغرام والصبابة والشغف واهلوى وقد يذكر ويليق به كالعبادة واإلنابة واإلخبات وهلذا ال يذكر فيها لفظ ا

  قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وقوله والذين آمنوا أشد حبا هللا : حيبهم وحيبونه وقوله : لفظ احملبة كقوله 
ا يضادها ومدار كتب اهللا تعاىل املنزلة من أوهلا إىل آخرها على األمر بتلك احملبة ولوازمها والنهي عن حمبة م

ومالزمتها وضرب األمثال واملقاييس ألهل احملبتني وذكر قصصهم ومآهلم ومنازهلم وثواهبم وعقاهبم وال جيد حالوة 
اإلميان بل ال يذوق طعمه إال من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها كما يف الصحيحني من حديث أنس رضي 

الث من كن فيه وجد حالوة اإلميان ويف لفظ ال جيد طعم اإلميان إال ث: اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
من كان فيه ثالث من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يرجع يف 

  الكفر بعد إذ أنقذه اهللا تعاىل منه كما يكره أن يلقى يف النار 
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :ويف الصحيحني أيضا عنه قال 

  أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني 

  وهلذا اتفقت دعوة الرسل من أوهلم إىل آخرهم على عبادة اهللا وحده ال شريك له 
  ك العبد به فيها غريه وأصل العبادة ومتامها وكماهلا هو احملبة وإفراد الرب سبحانه هبا فال يشر

والكلمة املتضمنة هلذين األصلني هي الكلمة اليت ال يدخل يف اإلسالم إال هبا وال يعصم دمه وماله إال باإلتيان هبا وال 
ينجو من عذاب اهللا إال بتحقيقها بالقلب واللسان وذكرها أفضل الذكر كما يف صحيح ابن حبان عنه صلى اهللا 

إله إال اهللا واآليه املتضمنة هلا ولتفضيلها سيدة أي القرآن والسورة املختصة بتحقيقها  عليه وسلم أفضل الذكر ال
تعدل ثلث القرآن وهبا أرسل اهللا سبحانه مجيع رسله وأنزل مجيع كتبه وشرع مجيع شرائعه قياما حبقها وتكميال هلا 

دائه فإن أعداءه إذا مسهم الضر يف الرب وهي اليت يدخل هبا العبد على ربه ويصري يف جواره وهي مفزع أوليائه وأع
والبحر فزعوا إىل توحيده وتربءوا من شركهم ودعوه خملصني له الدين وأما اولياؤه فهي مفزعهم يف شدائد الدنيا 



واآلخرة وهلذا كانت دعوات املكروب ال إلكه إال اهللا العظيم احلليم ال إلكه إال اهللا رب العرش العظيم ال إلكه إال 
ب السموات ورب األرض رب العرش الكرمي ودعوة ذي النون اليت مادعا هبا مكروب إال فرج اهللا كربه ال اهللا ر

  إله إال انت سبحانك إين كنت من الظاملني 
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا راعه : وقال ثوبان رضي اهللا عنه 

   ال شريك له هو اهللا: اهللا ريب ال أشرك به شيئا ويف لفظ قال : أمر قال 
اهللا اهللا ريب ال أشرك : علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلا عند الكرب : وقالت أمساء بنت عميس 

  به شيئا 
ويف الترمذي من حديث إبراهيم بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه مل يدع هبا مسلم يف : ن احلوت دعوة يونس إذ نادى يف بط: قال 
  شيء إال استجيب له 

اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل : ويف مسند اإلمام أمحد مرفوعا دعوات املكروب 
  شأين كله ال إله إال أنت 

وجناة املكروبني وغياث امللهوفني وحقيقته إفراد الرب سبحانه باحملبة فالتوحيد ملجأ الطالبني ومفزع اهلاربني 
  واإلجالل والتعظيم والذل واخلضوع 

  فصل فإذا عرف أن كل حركة فأصلها احلب واإلرادة فال بد من حمبوب

هو مراد لنفسه ال يطلب وحيب لغريه إذ كان كل حمبوب حيب لغريه لزم الدور او التسلسل يف العلل والغايات و
باطل باتفاق العقالء والشيء قد حيب من وجه دون وجه وليس شيء حيب لذاته من كل وجه إال اهللا عز و جل 

وحده الذي ال تصلح األلوهية إال له فلو كان يف السموات واألرض آهلة إال اهللا لفسدتا واإلهلية اليت دعت الرسل 
توحيد الربوبية الذي أقر به املشركون فاحتج اهللا : ازمها هي العبادة والتأليه ومن لو: أممهم إىل توحيد الرب هبا 

  عليهم به فإنه يلزم من اإلقرار به االقرار بتوحيد االهلية 

  فصل وكل حي فله إرادة وعمل حبسبه وكل متحرك فله غاية يتحرك إليها

أن يكون اهللا وحده هو  هو اهللا وحده كما ال وجود له إال: وال صالح له إال أن تكون غاية حركته وهناية مطلبه 
ربه وخالقه فوجوده باهللا وحده وكماله أن يكون هللا وحده فما ال يكون به ال يكون وما ال يكون له ال ينفع وال 

لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا ومل يقل لعدمتا إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على : يدوم وهلذا قال تعاىل 
أن تكونا صاحلتني إال بأن يكون فاطرمها وخالقهما هو املعبود وحده ال شريك له فإن  وجه الفساد لكن ال ميكن

  صالح األعمال واحلركات بصالح نياهتا ومقاصدها فكل عمل فهو تابع لنية عامله وقصده وإرادته 
  وتقسيم األعمال إىل صاحل وفاسد هو باعتبارها يف ذواهتا تارة وباعتبار مقاصدها ونياهتا تارة 

أما تقسيم احملبة واإلرادة إىل نافعة وضارة فهو باعتبار متعلقها وحمبوهبا ومرادها فإن كان احملبوب املراد هو الذي ال و
ينبغي أن حيب لذاته ويراد لذاته إال هو وهو احملبوب األعلى الذي ال صالح للعبد وال فالح وال نعيم وال سرور إال 

مطلوبه كانت حمبته نافعة له وإن كان حمبوبه ومراده وهناية مطلوبه غريه  بأن يكون هو وحده حمبوبه ومراده وغاية



  كانت حمبته ضارة له وعذابا وشقاء 
فاحملبة النافعة هي اليت جتلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم واحملبة الضارة هي اليت جتلب لصاحبها ما يضره 

  من الشقاء واألمل والعناء 

  حلي العامل الناصح لنفسه ال يؤثر حمبة ما يضرهفصل إذا تبني هذا فا

جهل والثاين : ويشقى به ويتأمل به وال يقع ذلك إال من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته فاألول 
  واإلنسان خلق يف األصل ظلوما جهوال وال ينفك عن : ظلم 

أراد به اخلري علمه ما ينفعه فخرج به عن اجلهل ونفعه  اجلهل والظلم إال بأن يعلمه اهللا ما ينفعه ويلهمه رشده فمن
مبا علمه فخرج به عن الظلم ومىت مل يرد به خرياأبقاه على أصل اخللقة كما يف املسند من حديث عبداهللا بن عمرو 

 إن اهللا خلق خلقه يف ظلمة مث ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  اهتدى ومن أخطأه ضل 

فالنفس هتوى ما يضرها وال ينفعها جلهلها مبضرته هلا تارة ولفساد قصدها تارة وجملموعهما تارة وقد ذم اهللا تعاىل يف 
فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع : كتابه من أجاب داعي اجلهل والظلم فقال 

إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من : اهللا ال يهدي القوم الظاملني وقال  هواه بغري هدى من اهللا إن
  هو اجلهل والظلم : هو العلم والعدل وأصل كل شر : رهبم اهلدى فأصل كل خري 

وقد جعل اهللا سبحانه للعدل املأمور به حدا فمن جتاوزه كان ظاملا معتديا وله من الذم والعقوبة حبسب ظلمه 
] وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني : وعدوانه الذي خرج به عن العدل وهلذا قال سبحانه وتعاىل 

وال تعتدوا إن : وقال   فمن ابتغى وراء ذلك فأولكئك هم العادون: وقال فيمن ابتغى سوى زوجته أو ملك ميينه 
  سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادمها مجيعا  أن حمبة الظلم والعدوان: اهللا الحيب املعتدين واملقصود 

إن فساد القصد من فساد العلم وإال فلو علم ما يف الضار من املضرة ولوازمها حقيقة العلم ملا آثره وهلذا : وقد قيل 
من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه ال يقدم عليه فضعف علمه مبا يف الضار من وجوه املضرة وضعف 

مه عن اجتنابه يوقعه يف ارتكابه وهلذا كان اإلميان احلقيقي هو الذي حيمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما عز
يضره فإذا مل يفعل هذا ومل يترك هذا مل يكن إميانه على احلقيقة وإمنا معه من االميان حبسب ذلك فإن املؤمن بالنار 

  حقيقة اإلميان حىت كأنه يراها ال يسلك طريقها 

ملوصلة إليها فضال عن أن يسعى فيها جبهده واملؤمن باجلنة حقيقة اإلميان ال تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها وهذا ا
  أمر جيده اإلنسان يف نفسه فيما يسعى فيه يف الدنيا من املنافع أو التخلص منه من املضار 

  فصل إذا تبني هذا فالعبد أحوج شيء إىل علم ما يضره ليجتنبه وما

ه ليحرص عليه ويفعله فيحب النافع ويبغض الضار فتكون حمبته وكراهته موافقتني حملبة اهللا تعاىل وكراهته وهذا ينفع
  من لوازم العبودية واحملبة ومىت خرج عن ذلك أحب ما يسخطه ربه وكره ما حيبه فنقصت عبوديته حبسب ذلك 

يف العقول والفطر استحسان الصدق والعدل  العقل والشرع أما العقل فقد وضع اهللا سبحانه: وههنا طريقان 



واإلحسان والرب والعفة والشجاعة ومكارم األخالق وأداء األمانات وصلة األرحام ونصيحة اخللق والوفاء بالعهد 
وحفظ اجلوار ونصر املظلوم واإلعانة على نوائب احلق وقرى الضيف ومحل الكل وحنو ذلك ووضع يف العقول 

ذلك ونسبة هذا االستحسان واالستقباح إىل العقول والفطر كنسبة استحسان شرب املاء والفطر استقباح أضداد 
البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند اجلوع ولبس ما يدفئه عند الربد فكما ال ميكنه أن يدفع عن نفسه 

ونفعها واستقباح  وطبعه استحسان ذلك ونفعه فكذلك ال يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال
إن ذلك ال يعلم بالعقل وال بالفطرة وإمنا عرف مبجرد السمع فقوله باطل قد بينا بطالنه يف : أضدادها ومن قال 

كتاب املفتاح من ستني وجها وبينا هناك داللة القرآن والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول والطريق الثاين 
السمع وهو أوسع وأبني وأصدق من الطريق األول خلفاء صفات األفعال : ل ملعرفة الضار والنافع من األعما

وأحواهلا ونتائجها وأن العامل بذلك على التفصيل ليس هو إال الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه فأعلم الناس 
  وأصحهم عقال ورأيا واستحسانا من 

أفضل العبادة الرأي احلسن وهو اتباع السنة : كان عقله ورأيه واستحسانه وقياسه موافقا للسنة كما قال جماهد 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق وكان السلف يسمون أهل اآلراء املخالفة : قال تعاىل 

أهل الشبهات واألهواء : للسنة وما جاء به الرسول يف مسائل العلم اخلربية وأهل مسائل األحكام العملية يسموهنم 
رأي املخالف للسنة جهل ال علم وهوى ال دين فصاحبه ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا وغايته الضالل يف ألن ال

الدنيا والشقاء يف اآلخرة وإمنا ينتفي الضالل والشقاء عمن اتبع هدى اهللا الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه كما 
وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا  فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل: قال تعاىل 

يأيها الذين آمنوا كونوا قوامني : وحنشره يوم القيامة أعمى واتباع اهلوى يكون يف احلب والبغض كما قال تعاىل 
أن  بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى

وال جير منكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واهلوى املنهي عن اتباعه كما : تعدلوا وقال 
يكون هو هوى الشخص يف نفسه فقد يكون أيضا هوى غريه فهو منهي عن اتباع هذا وهذا ملضادة كل منهما 

  هلدى اهللا الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
  حمبة الزوجة وما ملكت ميني الرجل فإهنا : النافعة  فصل فمن احملبة

معينة على ما شرع اهللا سبحانه له من النكاح وملك اليمني من إعفاف الرجل نفسه وأهله فال تطمح نفسه إىل 
سواها من احلرام ويعفها فال تطمح نفسها إىل غريه وكلما كانت احملبة بني الزوجني أمت وأقوى كان هذا املقصود أمت 

  هو الذي خلقكم من : أكمل قال تعاىل و

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها : نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال 
  وجعل بينكم مودة ورمحة 

عائشة وهلذا كان مسروق رمحه اهللا : ويف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل من أحب الناس إليك فقال 
املربأة من فوق سبع   حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ول إذا حدث عنها يق

  مسوات 
  حبب إيل من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

ذلك عن حمبة ما هو أنفع له من حمبة اهللا ورسوله  فال عيب على الرجل يف حمبته ألهله وعشقه هلا إال إذا شغله



وزاحم حبه وحب رسوله فإن كل حمبة زامحت حمبة اهللا ورسوله حبيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة وإن أعانت 
على حمبة اهللا ورسوله وكانت من أسباب قوهتا فهي حممودة ولذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب 

لو وحيب احللواء والعسل وحيب اخليل وكان أحب الثياب إليه القميص وكان حيب الدباء فهذه الشراب البارد احل
احملبة ال تزاحم حمبة اهللا بل قد جتمع اهلم والقلب على التفرغ حملبة اهللا فهذه حمبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده 

  بفعل ما حيبه 
ربة وإن فعل ذلك حبكم الطبع وامليل اجملرد مل يثب ومل يعاقب فإن نوى به القوة على أمر اهللا تعاىل وطاعته كانت ق

  وإن فاته درجة من فعله متقربا به إىل اهللا 
  حمبة اهللا وحمبة يف اهللا وحمبة ما يعني على طاعة اهللا تعاىل واجتناب معصيته : فاحملبة النافعة ثالثة أنواع 

يبغضه اهللا تعاىل وحمبة ما تقطع حمبته عن حمبة اهللا تعاىل أو تنقصها  احملبة مع اهللا وحمبة ما: واحملبة الضارة ثالثة أنواع 
فهذه ستة أنواع عليها مدار حماب اخللق فمحبة اهللا عز و جل أصل احملاب احملمودة وأصل اإلميان والتوحيد 

  والنوعان اآلخران تبع هلا 

  ا واحملبة مع اهللا أصل الشرك واحملاب املذمومة والنوعان اآلخران تبع هل
وحمبة الصور احملرمة وعشقها من موجبات الشرك وكلما كان العبد أقرب إىل الشرك وأبعد من اإلخالص كانت 

حمبته بعشق الصور أشد وكلما كان أكثر إخالصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور وهلذا أصاب امرأة 
كذلك لنصرف عنه : الم بإخالصه قال تعاىل العزيز ما أصاهبا من العشق لشركها وجنا منه يوسف الصديق عليه الس

الزنا فاملخلص قد خلص حبه هللا فخلصه اهللا : العشق والفحشاء : السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني فالسوء 
  من فتنة عشق الصور واملشرك قلبه متعلق بغري اهللا مل خيلص توحيده وحبه هللا عز و جل 

  أنه مينعى : باملفتونني بالصور فصل ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته 
  أحدهم أنه إمنا حيب ذلك األمرد أو تلك املرأة األجنبية هللا تعاىل ال للفاحشة ويأمره مبواخاته 

حمصنات غري مسافحات : وهذا من جنس املخادنة بل هو خمادنة باطنة كذوات األخدان الاليت قال اهللا تعاىل فيهن 
حمصنني غري مسافحني وال متخذي آخران فيظهرون للناس أن حمبتهم : جال وقال يف حق الر  وال متخذان أخدان

تلك الصورة هللا تعاىل ويبطنون اختاذها خدنا يتلذذون هبا فعال أو تقبيال أو متتعا مبجرد النظر واملخادنة واملعاشرة 
علوا ما كرهه اهللا هو من أعظم الضالل والغي وتبديل الدين حيث ج: واعتقادهم أن هذا هللا وأنه قربة وطاعة 

سبحانه حمبوبا له وذلك من نوع الشرك واحملبوب املتخذ من دون اهللا طاغوت فإن اعتقاد كون التمتع باحملبة والنظر 
  كفر وشرك كاعتقاد حميب األوثان يف أوثاهنم : واملخادنة وبعض املباشرة هللا وأنه حبك فيه 

لتعاون على الفاحشة تعاون على اخلري والرب وأن اجلالب حمسن وقد يبلغ اجلهل بكثري من هؤالء إىل أن يعتقد أن ا
إىل العاشق جدير بالثواب وأنه ساع يف دوائه وشفائه وتفريج كرب العشق عنه وأن من نفس عن مؤمن كربة من 

  كرب الدينا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة 

  ن أنفصل مث هم بعد هذا الضالل والغي أربعة أقسام قوم يعتقدو

هذا هللا وهذا كثري يف طوائف العامة واملنتسبني إىل الفقر والتصوف وكثري من األتراك وقوم يعلمون يف الباطن أن 
  هذا ليس هللا وإمنا يظهرون أنه هللا خداعا ومكرا وتسترا 



رمي ويأتون وهؤالء من وجه أقرب إىل املغفرة من أولئك ملا يرجى هلم من التوبة ومن وجه أخبث ألهنم يعلمون التح
احملرم وأولئك قد يشتبه األمر على بعضهم كما اشتبه على كثري من الناس أن استماع أصوات املالهي قربة وطاعة 

ووقع يف ذلك من شاء اهللا من الزهاد والعباد فكذلك اشتبه على من هو أضعف علما وإميانا أن التمتع بعشق الصور 
  ومشاهدهتا ومعاشرهتا عبادة وقربة 

مقصودهم الفاحشة الكربى فتارة يكونون من أولئك الضالني الذين يعتقدون أن هذه احملبة اليت ال : لثالث القسم ا
نفعل شيئا هللا تعاىل ونفعل أمرا لغري اهللا تعاىل وتارة يكونون من : وطء فيها هللا تعاىل وأن الفاحشة معصية فيقولون 
هم يعلمون أن األمر خبالف ذلك فيجمعون بني الكذب أهل القسم الثاين الذين يظهرون أن هذه احملبة هللا و

والفاحشة وهم يف هذه املخادنة واملواخاة مضاهئون للنكاح فإنه حيصل بني هذين من االقتران واالزدواج واملخالطة 
نظري ما حيصل بني الزوجني وقد يزيد عليه تارة يف الكم والكيف وقد ينقص عنه وقد حيصل بينهما من االقتران ما 

  شبه اقتران املتواخيني املتحابني يف اهللا لكن الذين ي

آمنوا أشد حبا هللا فإن املتحابني يف اهللا يعظم حتاهبما ويقوى ويثبت خبالف هذه املواخاة واحملبة الشيطانية مث قد يشتد 
عاىل ودينه من تزوج فالن بفالن كما يفعله املستهزئون بآيات اهللا ت: بينهما اإلتصال حىت يسموهنا زواجا ويقولون 

جمان الفسقة ويقرهم احلاضرون على ذلك ويضحكون منه ويعجبهم مثل ذلك املزاح والنكاح ورمبا يقول بعض 
األمرد حبيب اهللا وامللتحي عدو اهللا ورمبا اعتقد كثري من املردان أن هذا صحيح وأنه املراد بقوله إذا : زنادقة هؤالء 

فالنا فأحبه احلديث وأنه توضع له احملبة يف األرض فيعجبه أن حيب ويفتخر  أحب اهللا العبد نادى يا جربيل إين أحب
هو معشوق أو حظوة البلد وأن الناس يتغايرون على حمبته وحنو ذلك وقد آل : بذلك بني الناس ويعجبه أن يقال 

والوالدة ومؤنة هو أسلم من احلبل : األمر بكثري من هؤالء إىل ترجيح وطء املردان على نكاح النسوان وقالوا 
  النكاح والشكوى إىل القاضي وفرض النفقة واحلبس على احلقوق 

إن مجاع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ مجاع الصبيان ألن الفرج جيذب من القوة واملاء : ورمبا قال بعضهم 
  أكثر مما جيذب احملل اآلخر حبكم الطبيعة 

بإزاء البغايا املؤجرات : مؤاجر ومملوك ومعشوق خاص فاألول : أقسام وقسمت هذه الطائفة املفعول به إىل ثالثة 
  بإزاء الزوجة أو األجنبية املعشوقة : بإزاء األمة والسرية والثالث : أنفسهن والثاين 

  وتعوض كل منهم بقسم عن نظريه من اإلناث ورمبا فضل بعضهم اختاذ املردان 

وحمادة هللا ودينه وكتبه ورسله وصنف بعضهم كتابا يف هذا الباب واستفراشهم على النساء من وجوه وهذا مضادة 
  باب يف املذهب املالكي وذكر فيه اجلماع يف الدبر من الذكور واإلناث : وقال يف أثنائه 

وقد علم أن مالكا رمحه اهللا تعاىل من أشد الناس وأسدهم مذهبا يف هذا الباب حىت إنه يوجب قتل اللوطي حدا 
با وقوله يف ذلك هو أصح املذاهب كما دلت عليه النصوص واتفق عليه أصحاب رسول اهللا صلى بكرا كان أو ثي
  وإن اختلفت أقواهلم يف كيفية قتله كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل   اهللا عليه وسلم

ا وهو أنه قد نسب إىل مالك رمحه اهللا تعاىل القول جبواز وطء الرجل امرأته يف دبره: وسبب غلط هذا وأمثاله 
كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحرميه مث ملا استقر عند هؤالء أن مالكا يبيح ذلك نقلوا 

  اإلباحة من اإلناث إىل الذكور وجعلوا البابني بابا واحدا وهذا كفر وزندقة من قائله بإمجاع األمة 
مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل أن هذا ليس من  ما يتومهه كثري من الفسقة وجهال الترك وغريهم أن: ونظري هذا 



الكبائر وغايته أن يكون صغرية من الصغائر وهذا من أعظم الكذب والبهت على األئمة فقد أعاذ اهللا أبا حنيفة 
  وأصحابه من ذلك 

ى ذلك أنه ليس من أهنم ملا رأوا أبا حنيفة رمحه اهللا تعاىل مل يوجب فيه احلد ركبوا عل: وشبهة هؤالء الفسقة اجلهلة 
كبائر الذنوب بل من صغائرها وهذا ظن كاذب فإن أبا حنيفة مل يسقط فيه احلد خلفة أمره فان جرمه عنده وعند 
مجيع أهل اإلسالم أعظم من جرم الزنا وهلذا عاقب اهللا سبحانه أهله مبا مل يعاقب به أمة من األمم ومجع عليهم من 

  م أنواع العذاب ما مل جيمعه على غريه

أن فحش هذا مركوز يف طباع األمم فاكتفي فيه بالوازع الطبعي كما اكتفي بذلك يف : وشبهة من أسقط فيه احلد 
أكل الرجيع وشرب البول والدم ورتب احلد على شرب اخلمر لكونه مما تدعو إليه النفوس واجلمهور جييبون عن 

ي لذلك فاحلد فيه أوىل من احلد يف الزنا ولذلك وجب هذا بأن يف النفوس اخلبيثة املتعدية حدود اهللا أقوى الداع
احلد على من وطىء أمه وابنته وخالته وجدته وإن كان يف النفوس وازع وزاجر طبعي عن ذلك بل حد هذا القتل 
بكل حال بكرا كان أو حمصنا يف أصح األقوال وهو مذهب أمحد وغريه هذا ونفرة النفوس عن ذلك أعظم بكثري 

ظن كثري من اجلهال أن الفاحشة باململوك : املردان ونظري هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش من نفرهتا عن 
كاملباحة أو مباحة أو أهنا أيسر من ارتكاهبا من احلرع وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك وأدخلت اململوك يف 

النساء لتمكن عبدها من نفسها وتتأول  إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني حىت إن بعض: قوله 
القرآن على ذلك كما رفع إىل عمر بن اخلطاب امرأة تزوجت عبدها وتأولت هذه اآلية ففرق عمر رضي اهللا عنه 

وحيك إمنا هذا للرجال ال للنساء ومن تأول هذه اآلية على وطء الذكران من املماليك فهو : بينهما وأدهبا وقال 
ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم على : ومن هؤالء من يتأول قوله تعاىل : ال شيخنا كافر باتفاق األمة ق

وقد سألين بعض الناس عن هذه اآلية وكان ممن يقرأ القرآن فظن أن معناها يف إباحة ذكران العبيد : ذلك قال 
اختالفهم شبهة وهذا : ويقول ومنهم من جيعل ذلك مسألة نزاع يبيحه بعض العلماء وحيرمه بعضهم : املؤمنني قال 

كذب وجهل فإنه ليس يف فرق األمة من يبيح ذلك بل وال يف دين من أديان الرسل وإمنا يبيحه زنادقة العامل الذين 
  ال يؤمنون باهللا ورسله وكتبه واليوم اآلخر 

ثال هذه األمور اليت هو مباح للضرورة مثل أن يبقى الرجل أربعني يوما ال جيامع إىل أم: ومنهم من يقول : قال 
ومنهم من قد بلغه خالف بعض العلماء يف : خاطبين فيها وسألين عنها طوائف من اجلند والعامة والفقراء قال 

وجوب احلدع فيه فظن أن ذلك خالف يف التحرمي ومل يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم احملرمات كامليتة والدم 
  وحلم اخلنزير وليس فيه حد مقدر 

اخلالف قد يكون قوال ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض اجملتهدين وهذا الظن مث ذلك 
تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العاملني فإذا انضافت األقوال : الفاسد الذي هو خطأ بعض اجلاهلني 

بديل الدين بعد ذلك واخلروج عن مجلة الشرائع الباطلة إىل الظنون الكاذبة وأعانتها األهواء الغالبة فال تسأل عن ت
  بالكلية 

وملا سهل هذا األمر يف نفوس كثري من الناس صار كثري من املماليك يتمدح بأنه ال يعرف غري سيده وأنه مل يطأه 
غري سواه كما تتمدح األمة واملرأة بأهنا ال تعرف غري سيدها وزوجها وكذلك كثري من املردان يتمدح بأنه ال يعرف 

خدينه وصديقه أو مؤاخيه أو معلمه وكذلك كثري من الفاعلني يتمدح بأنه عفيف عما سوى خدنه الذي هو قرينه 



وعشريه كالزوجة أو عما سوى مملوكه الذي هو كسريته ومنهم من يرى أن التحرمي إمنا هو إكراه الصيب على فعل 
رم عنده من ذلك إمنا هو الظلم والعدوان بإكراه املفعول الفاحشة فإذا كان خمتارا راضيا مل يكن بذلك بأس فكأن احمل

  به 
واهللا هو : أن بعض هؤالء أخذ على هذه الفاحشة فحكم عليه باحلد فقال : وحكى يل من أثق به : قال شيخنا 

ارتضى بذلك وما أكرهته وال غصبته فكيف أعاقب فقال نصري املشركني وكان حاضرا هذا حكم حممد بن عبداهللا 
  هلؤالء  وليس

  ذنب 
ومن هؤالء من يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إىل حد خياف معه التلف أبيح له وطء معشوقه للضرورة وحفظ 

  النفس كما يباح له الدم وامليتة وحلم اخلنزير يف املخمصة 
  وقد يبيح هؤالء شرب اخلمر على وجه التداوي وحفظ الصحة إذا سلم من معرة السكر 

هم درجات : فر والفسوق واملعاصي درجات كما أن اإلميان والعمل الصاحل درجات كما قال تعاىل والريب أن الك
إمنا النىيء زيادة : ولكلع درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وقال : عند اهللا واهللا بصري مبا يعملون وقال 

وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل  فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون: يف الكفر وقال 
  رجسهم ونظائره يف القرآن كثرية 

استغفر اهللا فكأن ما كان مل : من يرتكب ذلك معتقدا حترميه وإنه إذا قضى حاجته قال : ومن أخف هؤالء جرما 
  يكن 

والفسوق والعصيان يف  فقد تالعب الشيطان بأكثر هذا اخللق كتالعب الصبيان بالكرة وأخرج هلم أنواع الكفر
  كل قالب 

وباجلملة فمراتب الفاحشة متفاوتة حبسب مفاسدها فاملتخذ خدنا من النساء واملتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من 
املسافح واملسافحة مع كل أحد واملستخفي مبا يرتكبه أقل إمثا من اجملاهر املستعلن والكامت له أقل إمثا من املخرب 

كل أميت معاىف إال    فهذا بعيد من عافية اهللا تعاىل وعفوه كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم احملدث للناس به
يا فالن فعلت البارحة كذا : اجملاهرين وإن من اجملاهرة أن يستر اهللا تعاىل عليه مث يصبح يكشف ستر اهللا عنه يقول 

   وكذا فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر اهللا عن نفسه أو كما قال
ويف احلديث اآلخر عنه صلى اهللا عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اهللا فإنه من يبدلنا 

  صفحته نقم عليه كتاب اهللا 

  ويف احلديث اآلخر إن اخلطيئة إذا خفيت مل تضر إال صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة 
ا أيسر إمثا من الزنا بذات الزوج ملا فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد وكذلك الزنا باملرأة اليت ال زوج هل

فراشه عليه وقد يكون إمث هذا أعظم من إمث جمرد الزنا أو دونه والزنا حبليلة اجلار أعظم من الزنا ببعيدة الدار ملا 
  اقترن بذلك من أذى اجلار وعدم حفظ وصية اهللا تعاىل ورسوله به 

خذ : بامرأة الغازي يف سبيل اهللا أعظم إمثا عنداهللا من الزنا بغريها وهلذا يقام له يوم القيامة ويقال له  وكذلك الزنا
من حسناته ما شئت وكما ختتلف درجاته حبسب املزين هبا فكذلك تتفاوت درجاته حبسب الزمان واملكان واألحوال 

  نه يف غريه وحبسب الفاعل فالزنا يف رمضان ليال أو هنارا أعظم إمثا م



فالزنا من احلر أقبح : وكذلك يف البقاع الشريفة املفضلة هو أعظم إمثا منه فيما سواها وأما تفاوته حبسب الفاعل 
منه من العبد وهلذا كان حده على النصف من حده ومن احملصن أقبح منه من البكر ومن الشيخ أقبح منه من 

الشيخ الزاين ومن : اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم  الشاب وهلذا كان أحد الثالثة الذين ال يكلمهم
العامل أقبح منه من اجلاهل لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصرية ومن القادر على االستغناء عنه أقبح من 

  الفقري العاجز 

  أنه قد يقترن باأليسر إمثا ما جيعله : فصل ومما ينبغي أن يعلم 
أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب املعشوق وتأليهه له : مما هو فوقه مثاله  أعظم إمثا

وتعظيمه واخلضوع له والذل له وتقدمي طاعته وما يأمر به على طاعة اهللا تعاىل ورسوله وأمره فيقترن مبحبة خدنه 
وكراهة ما يكرهه ما قد يكون أعظم ضررا على وتعظيمه ومواالة من يواليه ومعاداة من يعاديه وحمبة ما حيبه 

  صاحبه من جمرد ركوب الفاحشة 
تعس : فإن احملبوبات لغري اهللا قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد كقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح 

نتقش إن أعطى عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال ا
رضي وإن منع سخط رواه البخاري فسمى هؤالء الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا عبيدا هلذه األشياء 

النتهاء حمبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها فإذا شغف اإلنسان مبحبة صورة لغري اهللا حبيث يرضيه وصوله إليها وظفره هبا 
  ر ذلك ويسخطه فوات ذلك كان فيه من التعبد هلا بقد

التتيم وهو التعبد للمعشوق : العالقة مث الصبابة مث الغرام مث العشق وآخر ذلك : وهلذا جيعلون احلب مراتب أوله 
فيصري العاشق عبدا ملعشوقه واهللا سبحانه إمنا حكى عشق الصور يف القرآن عن املشركني فحكاه عن امرأة العزيز 

: حكاه عن اللوطية وكانوا مشركني فقال تعاىل يف قصتهم وكانت مشركة على دين زوجها وكانوا مشركني و
كذلك لنصرف عنه السوء : لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون وأخرب سبحانه أنه يصرفه عن أهل اإلخالص فقال 

فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم : أنه قال : والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني وقال عن عدوه إبليس 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين والغاوي ضد الراشد والعشق : وقال تعاىل  املخلصني

: احملرم من أعظم الغي وهلذا كان أتباع الشعراء أهل السماع الشعري غاوين كما مساهم اهللا تعاىل بذلك يف قوله 
الشعري الشيطاين وهؤالء ال ينفكون عن  والشعراء يتبعهم الغاوون فالغاوون يتبعون الشعراء وأصحاب السماع

  ومن أعرف بك مين : أما تعرفين فقال : طلب وصال أو سؤال نوال كما قال أبو متام لرجل 
  س وكلتامها بوجه مذال ... أنت بني اثنتني تربز للنا 

  من حبيب أو راجيا لنوال ... لست تنفك طالبا لوصال 
وذل السؤال والزنا بالفرج وإن كان أعظم من اإلملام بالصغرية  بني ذل اهلوى... أي ماء يبقى لوجهك هذا 

أنه ال : كالنظرة والقبلة واملس لكن إصرار العاشق على حمبة الفعل وتوابعه ولوازمه ومتنيه له وحديث نفسه به 
  يتركه واشتغال قلبه باملعشوق قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة مرة بشيء كثري فإن 

صغرية قد يساوي إمثه إمث الكبرية أو يرىب عليها وأيضا فإن تعبد القلب للمعشوق شرك وفعل اإلصرار على ال
  الفاحشة معصية ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة املعصية 



وأيضا فإنه قد يتخلص من الكبرية بالتوبة واالستغفار وأما العشق إذا متكن من القلب فإنه يعز عليه التخلص منه 
إال وعز على الورى استنقاذه بل يصري تعبدا الزما للقلب ال ... اهللا ما أسرت لواحظك امرء ت: كما قال القائل 

ينفك عنه ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة يرتكبها مع كراهيته هلا وقلبه غري معبد ملن ارتكبها منه 
لذين هم به مشركون وأن سلطانه إمنا هو على الذين يتولونه وا: وقد أخرب اهللا سبحانه أن سلطان الشيطان إمنا هو 

  على من اتبعه من الغاوين والغي اتباع اهلوى والشهوات كما أن الضالل اتباع الظنون والشبهات 
  وأصل الغي من احلب لغري اهللا فإنه يضعف اإلخالص به ويقوى الشرك بقوته 

ملا فيهم من اإلشراك باهللا وملا فاهتم من فأصحاب العشق الشيطاين هلم من توىل الشيطان واإلشراك به بقدر ذلك 
اإلخالض له ففيهم نصيب من اختاذ األنداد وهلذا ترى كثريا منهم عبدا لذلك املعشوق متيما فيه يصرخ يف حضوره 

أنه عبده فهو أعظم ذكرا له من ربه وحبه يف قلبه أعظم من حب اهللا فيه وكفى به شاهدا بذلك على نفسه : ومغيبه 
على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره فلو خري بني رضاه ورضا اهللا الختار رضا معشوقه على رضا ربه بل اإلنسان 

ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه ومتنيه لقربه أعظم متنيه لقرب ربه وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من 
ربه فإن فصل من وقته فضلة  سخط ربه يسخط ربه مبرضاة معشوقه ويقدم مصاحل معشوقه وحوائجه على طاعة

وكان عنده قليل من اإلميان صدق تلك املفضلة يف طاعة ربه وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصاحله صرف 
  زمانه كله فيها وأمهل أمر اهللا تعاىل جيود ملعشوقه بكل نفيسة ونفيس وجيعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة 

ووقته وخالص ماله وربه على الفضلة قد اختذه وراءه ظهريا وصار لذكره نسيا  وخسيس فلمعشوقه لبه وقلبه ومهه
إن قام يف خدمته يف الصالة فلسانه يناجيه وقلبه يناجي معشوقه ووجه بدنه إىل القبلة ووجه قلبه إىل املعشوق ينفر 

جاءت خدمة املعشوق أقبل  من خدمة ربه حىت كأنه واقف يف الصالة على اجلمر من ثقلها عليه وتكلفه لفعلها فإذا
عليها بقلبه وبدنه فرحا هبا ناصحا له فيها خفيفة على قلبه ال يستثقلها وال يستطيلها وال ريب أن هؤالء من الذين 

  اختذوا من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا 
ة واإلمث والبغي بغري احلق والشرك باهللا ما مل ينزل به من الفواحش الظاهرة والباطن: وعشقهم جيمع احملرمات األربع 

سلطانا والقول على اهللا ما ال يعلمون فإن هذا من لوازم الشرك فكل مشرك يقول على اهللا ما ال يعلم فكثريا ما 
 يوجد يف هذا العشق من الشرك األكرب واألصغر ومن قتل النفوس تغايرا على املعشوق وأخذ أموال الناس بالباطل

  ليصرفها يف رضا املعشوق ومن الفاحشة والكذب والظلم ما ال خفاء به 
وأصل ذلك كله من خلو القلب من حمبة اهللا تعاىل واإلخالص له والتشريك بينه وبني غريه يف احملبة ومن حمبة ما 

ما حتت أدمي  حيب لغري اهللا فيقوم ذلك بالقلب ويعمل مبوجبه باجلوارح وهذا هو حقيقة اتباع اهلوى ويف األثر
أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم : السماء إله يعبد أعظم عند اهللا من هوى متبع وقال تعاىل 

  على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اهللا أفال تذكرون 
  ربة عن حاهلم وإذا تأملت حال عشاق الصور املتيمني فيها وجدت هذه اآلية منطبقة عليهم خم

ليس شيء من احملبوبات يستوعب حمبة القلب إال حمبة اهللا أو حمبة بشر مثلك أما حمبة اهللا فهي : قال بعض العلماء 
اليت خلق هلا العباد وهبا غاية سعادهتم وكمال نعيمهم وأما البشر املماثل من ذكر أو انثى فإن فيه من املشاكلة 

  واملناسبة بني العاشق وبينه 



ليس مثله وبينه وبني جنس آخر من املخلوقات وهلذا ال يعرف يف حمبة شيء من احملبوبات املخالفة للمحب يف  ما
اجلنس ما يزيل العقل ويفسد اإلدراك ويوجب انقطاع اإلرادة لغري ذلك احملبوب وإمنا يعرف ذلك يف حمبته جلنسه 

  : ل فتستوعب قلبه وتسلب لبه ويصري ملعشوقة سامعا مطيعا كما قي
  صريين سامعا مطيعا ... إن هواك الذب بقليب 

ويقوى هذا السمع والطاعة عند كثري من العشاق حىت يبذل نفسه ويسلمها للتلف يف طاعة معشوقه كما يبذل 
اجملاهد نفسه لربه حىت يقتل يف سبيله وإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال يف احلديث الذي رواه أمحد وغريه 

  اخلمر أو قال مدمن اخلمر كعابد وثن  شارب: 
  ومر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون 

فما الظن بالعاشق املتيم الفاين يف معشوقه وهلذا قرن اهللا سبحانه بني اخلمر واألنصاب وهي األصنام اليت تعبد من 
يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم : دون اهللا فقال 

تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة 
يفيق ولعل أوقات إفاقته أكثر من أوقات  ومعلوم أن شارب اخلمر ال يدوم سكره بل البد أن] فهل أنتم منتهون 

سكره وأما سكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إال إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على اهللا تعاىل وهلذا استمرت 
  سكرة اللوطية حىت فجأهم عذاب اهللا وعقوبته 

بن جعفر اخلرائطي يف  وهم يف سكرهتم يعمهون فكيف إذا خرج العشق إىل حد اجلنون املطبق كما أنشد حممد
  : أنشد الصيدالين قالت : كتاب اعتالل القلوب قال 
  العشق أعظم مما باجملانني ... جننت على رأسي فقلت هلا 

وإمنا يصرع اجملنون يف احلني فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكف على ... العشق ليس يفيق الدهر صاحبه 
  ى صورة حمبوبه ومتثاله يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه التماثيل فإن عكوف قلب العاشق عل

وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بني املسلمني يف اخلمر وامليسر ويصدهم بذلك عن ذكر اهللا وعن 
  الصالة فالعداوة والبغضاء والصد الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثري 

ومها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة فإن التحاب  ومجيع املعاصي جيتمع فيها هذان الوصفان
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا : والتآلف إمنا هو باإلميان والعمل الصاحل كما قال تعاىل 

عض من احملبة وقال أي يلقي بينهم احملبة فيحب بعضهم بعضا فيترامحون ويتعاطفون مبا جعل اهللا لبعضهم يف قلوب ب
ما أقبل عبد بقلبه إىل اهللا عز و جل إال أقبل اهللا بقلوب : حيبهم وحيبعبهم إىل عباده قال هرم بن حيان : ابن عباس 

  املؤمنني إليه حىت يرزقه مودهتم ورمحتهم 

جل هلم ذلك يف وأهل املعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودة وحتايب فإهنا تنقلب عداوة وبغضا ويف الغالب يتع
إمنا : الدنيا قبل اآلخرة وأما يف اآلخرة ف األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدوك إال املتقني وقال إمام احلنفاء لقومه 
اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا 

كر اهللا وعن الصالة وذكر ذلك يف اخلمر وامليسر اللذين مها من أواخر فاملعاصي كلها توجب ذلك وتصد عن ذ
احملرمات تنبيه على ما يف غريمها من ذلك مما حرم قبلهما وهو أشد حترميا منهما فإن ما يوقعه قتل النفوس وسرقة 

اخلمر  األموال وارتكاب الفواحش من ذلك وما يصد به عن ذكر اهللا وعن الصالة أضعاف أضعاف ما يقتضيه



  وامليسر والواقع شاهد بذلك 
  وكم وقع وهو واقع بني الناس بسبب عشق الصور من العداوة والبغضاء وزوال األلفة واحملبة وانقالهبا عداوة 

  وأما صده عن ذكر اهللا فقلب العاشق ليس فيه موضع لغري معشوقه كما قيل 
  كال وال أحد سواك حيله ... ما يف الفؤاد لغري حبك موضع 

  أما صده عن الصالة فهو إن مل يصد عن صورهتا وأعماهلا الظاهرة فإنه يصد عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة و

  فصل ومما يبني أن هذه الفواحش أصلها احملبة لغري اهللا تعاىل سواء

ها ما ال كان املطلوب املشاهدة أو املباشرة أو غري ذلك أهنا يف املشركني أكثر منها يف املخلصني ويوجد فيهم من
  يوجد مثله يف املخلصني 

يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما  ٢٧:  ٧قال تعاىل 
  سوآهتما إنه يراكم هو وقبيله من حيث 

اءنا واهللا أمرنا هبا قل ال تروهنم إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آب
إن اهللا ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهللا ما ال تعلمون قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 

وادعوه خملصني له الدين إىل قوله تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق 
  ل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون وأن تشركوا باهللا ما مل ينز

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين  ٥٠:  ١٨فأخرب سبحانه أنه جعل الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون وهو قوله 
إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به  ١٠٠:  ٦٠وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال وقال تعاىل يف الشيطان 

أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوي عباده أمجعني واستثىن أهل اإلخالص منهم وأخرب  ٨٢:  ٣٨ون وأخرب عنه مشرك
سبحانه عن أولياء الشيطان أهنم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسالفهم وزعموا أن اهللا سبحانه أمرهم هبا فاتبعوا 

  الظن الكاذب واهلوى الباطل 
كبري لكثري من املنتسبني إىل القبلة من الصوفية والعباد واألمراء واألجناد قال شيخنا ويف هذا الوصف نصيب 

واملتفلسفة واملتكلمني والعامة وغريهم يستحلون من الفواحش ما حرمه اهللا ورسوله ظانني أن اهللا أباحه أو تقليدا 
ىل اهللا إما لزعمه أنه يزكي ألسالفهم وأصله العشق الذي يبغضه اهللا فكثري منهم جيعله دينا ويرى أنه يتقرب به إ

النفس ويهذهبا وإما لزعمه أنه جيمع بذلك قلبه على آدمي مث ينقله إىل عبادة اهللا وحده وإما لزعمه أن الصور 
اجلميلة مظاهر احلق ومشاهده ويسميها مظاهر اجلمال األحدى وإما العتقاده حلول الرب فيها واحتاده هبا وهلذا جتد 

هم وأمرائهم وأصحاهبم توافقا وتآلفا على اختاذ أنداد من دون اهللا حيبوهنم كحب اهللا إما بني نساك هؤالء وفقرائ
تدينا وإما شهوة وإما مجعا بني األمرين وهلذا يتآلفون وجيتمعون على السماع الشيطاين الذي يهيج احلب املشترك 

  فيهيج من كل قلب ما فيه من احلب 
دة اهللا تعاىل اليت جتمع حمبته وتعظيمه واخلضوع والذل له والوقوف مع وسبب ذلك خلو القلب مما خلق له من عبا

أمره وهنيه وحمابه ومساخطه فإذا كان يف القلب وجدان حالوة اإلميان وذوق طعمه أغناه ذلك عن حمبة األنداد 
لدين وتغيري فطرة وتأليهها وإذا خال القلب من ذلك احتاج إىل أن يستبدل به ما يهواه ويتخذه إهله وهذا من تبديل ا

  اهللا اليت 



فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا  ٣٠:  ٣٠فطر عليها عباده قال تعاىل 
أي نفس خلق اهللا ال تبديل له فال خيلق اخللق إال على الفطرة كما أن خلقه لألعضاء على السالمة من الشق 

ا اخللق ولكن يقع التغيري يف املخلوق بعد خلقه كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل والقطع وال تبديل لنفس هذ
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من 

  جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعوهنا 

  هه فصرف ذلك التأله واحملبة إىل غريه تغيري للفطرة فالقلوب مفطورة على حب إهلها وفاطرها وتألي
وملا تغريت فطر الناس بعث اهللا الرسل بصالحها وردها إىل حالتها اليت خلقت عليها فمن استجاب هلم رجع إىل 

  أصل الفطرة ومن مل يستجب هلم استمر على تغيري الفطرة وفسادها 

  كله هللا بل ينقص فصل والفتنة بعشق الصور تنايف أن يكون دين العبد

من كون دينه هللا حبسب ما حصل له من فتنة العشق ورمبا أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدين هللا قال 
  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا  ٣٩:  ٨تعاىل 

  فناقض بني كون الفتنة وبني كون الدين كله فكل منهما يناقض اآلخر 
  الشرك والفتنة قد فسرت ب

  فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك 
  وهي جنس حتته أنواع من الشبهات والشهوات 

  وفتنة الذين اختذوا من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا من أعظم الفنت 
  إنا قد فتنا قومك من بعدك  ٨٥:  ٢٠ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعاىل ملوسى 

ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا  ٤٩:  ٩فتنة العشق من أعظم الفنت قال تعاىل وكذلك 
نزلت يف اجلد بن قيس ملا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبوك قال له هل لك يا جد يف بالد بين األصفر 

عرف قومي أين مغرم بالنساء وأين أخشى إن تتخذ منهم السراري والوصفاء فقال جد ائذن يل يف القعود عنك فقد 
  رأيت بنات األصفر أن ال أصرب عنهن فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

  قال ابن زيد يريد ال تفتين بصباحة وجوههن 
  وقال أبو العالية ال تعرضين للفتنة 

 صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل أال يف الفتنة سقطوا قال قتادة ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول اهللا
  والرغبة بنفسه عنه أعظم 

فالفتنة اليت فر منها بزعمه هي فتنة حمبة النساء وعدم صربه عنهن والفتنة اليت وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر يف 
  الدنيا والعذاب يف اآلخرة 

من اإلفتتان ويراد هبا اإلمتحان  ولفظ الفتنة يف كتاب اهللا تعاىل يراد هبا اإلمتحان الذي مل يفتنت صاحبه بل خلص
  الذي حصل معه افتتان 

  وفتناك فتونا  ٤٠:  ٢٠فمن األول قوله تعاىل ملوسى عليه السالم 
  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة وقوله أال يف الفتنة سقطوا  ٣٩:  ٨ومن الثاين قوله تعاىل 



س أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون آمل أحسب النا ١:  ٢٩ويطلق على ما يتناول األمرين كقوله تعاىل 
إن  ١٥٥:  ٧ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني ومنه قول موسى عليه السالم 

  هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء أي امتحانك وابتالؤك تضل هبا من وقع فيها وهتدي من جنا منها 

إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة قال مقاتل أي بالء وشغل عن  ١٥:  ٦٤تنة على أعم من ذلك كقوله تعاىل وتطلق الف
  اآلخرة قال ابن عباس فال تطيعوهم يف معصية اهللا تعاىل 

وقال الزجاج أعلمهم اهللا عز و جل أن األموال واألوالد مما يفتنون به وهذا عام يف مجيع األوالد فإن اإلنسان 
  لده ألنه رمبا عصى اهللا تعاىل بسببه وتناول احلرام ألجله ووقع يف العظائم إال من عصمه اهللا تعاىل مفتون بو

ويشهد هلذا ما روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب فجاء احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما وعليهما 
مها فوضعهما يف حجره على املنرب وقال صدق قميصان أمحران يعثران فنزل النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهما فأخذ
  اهللا إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة رأيت هذين الصبيني فلم أصرب عنهما 

وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه ال يقولن أحدكم اللهم إين أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إال وهو مشتمل 
  دكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ باهللا تعاىل من مضالت الفنت على فتنة ألن اهللا تعاىل يقول إمنا أموالكم وأوال

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وهذا عام يف مجيع اخللق امتحن بعضهم ببعض فامتحن  ٢٠:  ٢٥ومنه قوله تعاىل 
  الرسل باملرسل إليهم ودعوهتم إىل احلق والصرب على أذاهم وحتمل 

إليهم بالرسل وهل يطيعوهنم وينصروهنم ويصدقوهنم أم يكفرون  املشاق يف تبليغهم رساالت رهبم وامتحن املرسل
هبم ويردون عليهم ويقاتلوهنم وامتحن العلماء باجلهال هل يعلموهنم وينصحوهنم ويصربون على تعليمهم ونصحهم 

مللوك وإرشادهم ولوازم ذلك وامتحن اجلهال بالعلماء هل يطيعوهنم ويهتدون هبم وامتحن امللوك بالرعية والرعية با
وامتحن األغنياء بالفقراء والفقراء باألغنياء وامتحن الضعفاء باألقوياء واألقوياء بالضعفاء والسادة باألتباع واألتباع 

بالسادة وامتحن املالك مبملوكه ومملوكه به وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به وامتحن الرجال بالنساء والنساء 
باملؤمنني وامتحن اآلمرين باملعروف مبن يأمروهنم وامتحن املأمورين هبم ولذلك  بالرجال واملؤمنني بالكفار والكفار

كان فقراء املؤمنني وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة ألغنيائهم ورؤسائهم امتنعوا من اإلميان بعد معرفتهم بصدق 
ن لك واتبعك األرذلون قال تعاىل أنؤم: لو كان خريا ما سبقونا إليه هؤالء وقالوا لنوح عليه السالم : الرسل وقالوا 

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا فإذا رأى الشريف الرئيس املسكني الذليل قد : 
أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد : سبقه إىل اإلميان ومتابعة الرسول محى وأنف أن يسلم فيكون مثله وقال 

  سواء 

أسلم قبله من هو دونه فيقيم على : ن الرجل الشريف رمبا أراد اإلسالم فيمتنع منه لئال يقال كا: قال الزجاج 
  كفره لئال يكون للمسلم السابقة عليه يف الفضل 

هال كنت مثل القوى : مل مل أكن مثل الغين ويقول الضعيف : أن الفقري يقول : ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة 
  لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أوتى رسل اهللا : مثل املعاىف وقال الكفار ويقول املبتلى هال كنت 

نزلت يف افتتان املشركني بفقراء املهاجرين حنو بالل وخباب وصهيب وأيب ذر وابن مسعود وعمار : قال مقاتل 
إنه كان فريق من :  انظروا إىل هؤالء الذين تبعوا حممدا من موالينا وأراذلنا قال اهللا تعاىل: كان كفار قريش يقولون 



عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني فاختذمتوهم سخريا حىت أنسوكم ذكرى وكنتم منهم 
: تضحكون إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أهنم هم الفائزون فأخرب سبحانه أنه جزاهم على صربهم كما قال تعاىل 

  الزجاج أي أتصربون على البالء فقد عرفتم ما وجد الصابرون  وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصربون قال
مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جاهدوا وصربوا : قرن اهللا سبحانه الفتنة بالصرب ههنا ويف قوله : قلت 

الكري  فليس ملن قد فنت بفتنة دواء مثل الصرب فإن صرب كانت الفتنة ممحصة له وخملصة من الذنوب كما خيلص
  خبث الذهب والفضة 

  فالفتنة كري القلوب وحمك اإلميان وهبا يتبني الصادق من الكاذب 
  ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني : قال تعاىل 

جنا فالفتنة قسمت الناس إىل صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث فمن صرب عليها كانت رمحة يف حقه و
  بصربه من فتنة أعظم منها ومن مل يصرب عليها وقع يف فتنة أشد منها 

يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به : فالفتنة ال بد منها يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل 
  تستعجلون فالنار فتنة من مل 

ملا ذكر اهللا تعاىل هذه : علناها فتنة للظاملني قال قتادة إنا ج: يصرب على فتنة الدنيا قال تعاىل يف شجرة الزقوم 
إهنا شجرة خترج : يكون يف النار شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل اهللا عز و جل : الشجرة افتنت هبا الظلمة فقالوا 

تا من النار قد تكون شجرة الزقوم نب: يف أصل اجلحيم فأخربهم أن غذاءها من النار أي غذيت بالنار قال ابن قتيبة 
ومن جوهر ال تأكله النار وكذلك سالسل النار وأغالهلا وأنكاهلا وعقارهبا وحياهتا ولو كانت على ما يعلم مل تبق 

على النار وإمنا دلنا اهللا تعاىل على الغائب عنده باحلاضر عندنا فاألمساء متفقة الداللة واملعاين خمتلفة وما يف اجلنة من 
  يع آالهتا على مثل ذلك مثرها وفرشها وشجرها ومج

  أن هذه الشجرة فتنة هلم يف الدنيا بتكذيبهم هبا وفتنة هلم يف اآلخرة بأكلهم منها : واملقصود 
: وكذلك إخباره سبحانه بأن عدة املالئكة املوكلني بالنار تسعة عشر كان فتنة للكفار حيث قال عدو اهللا أبو جهل 

يعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم مث خترجون من النار فقال أبو أخيوفكم حممد بتسعة عشر وأنتم الدهم أف
يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بني أيديكم على الصراط فأدفع عشرة مبنكيب األمين وتسعة : األسد 

  مبنكيب األيسر يف النار ومنضي فندخل اجلنة 
  هلم يوم القيامة  فكان ذكر هذا العدد فتنة هلم يف الدنيا وفتنة

  والكافر مفتون باملؤمن يف الدنيا كما أن املؤمن مفتون به وهلذا سأل املؤمنون 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري ربنا ال جتعلنا : رهبم أن ال جيعلهم فتنة للذين كفروا كما قال احلنفاء 
املعىن ال تعذبنا :  جتعلنا فتنة للقوم الظاملني قال جماهد ربنا ال: فتنة للذين كفروا وقال أصحاب موسى عليه السالم 

ال تظهرهم : معناه : لو كان هؤالء على احلق ما أصاهبم هذا وقال الزجاج : بأيديهم وال بعذاب من عندك فيقولون 
ا على باطل ال تظهر علينا الكفار فريوا أهنم على حق وأن: علينا فيظنوا أهنم على حق فيفتنوا بذلك وقال الفراء 

ال تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة هلم وقد أخرب اهللا سبحانه أنه قد فنت كال من : وقال مقاتل 
: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بينننا فقال اهللا تعاىل : الفريقني بالفريق اآلخر فقال 
  أليس اهللا بأعلم بالشاكرين 



أن اهللا سبحانه فنت أصحاب الشهوات بالصور اجلميلة وفنت أولئك هبم فكل من النوعني فتنة لآلخر : صود واملق
فمن صرب منهم على تلك الفتنة جنا مما هو أعظم منها ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها فإن تدارك 

ما تركت بعدي فتنة أضر من    عليه وسلمذلك بالتوبة النصوح وإال فبسبيل من هلك وهلذا قال النيب صلى اهللا
  النساء على الرجال أو كما قال 

فالعبد يف هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه األمارة وشيطانه املغوى املزين وقرنائه وما يراه ويشاهد مما يعجز صربه 
وميل النفس إىل زهرة عنه ويتفق مع ذلك ضعف اإلميان واليقني وضعف القلب ومرارة الصرب وذوق حالوة العاجل 

احلياة الدنيا وكون العوض مؤجال يف دار أخرى غري هذه الدار اليت خلق فيها وفيها نشأ فهو مكلف بأن يترك 
  : شهوته احلاضرة املشاهدة لغيب طلب منه اإلميان به 

  بتوفيقه واهللا بالعبد أرحم ... فواهللا لوال اهللا يسعد عبده 

  على هذه العالت واألمر أعظم . ..ملا ثبت األميان يوما بقلبه 
  نار مجرها يتضرم ... وال طاوعته النفس يف ترك شهوة خمافة 

  عليه حبكم القسط إذ ليس يظلم ... وال خاف يوما من مقام إهله 
  فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتني وفتنة الشهوات : فصل والفتنة نوعان 

  وقد جيتمعان للعبد وقد ينفرد بإحدامها 
لشبهات من ضعف البصرية وقلة العلم وال سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول اهلوى فهنالك الفتنة ففتنة ا

العظمى واملصيبة الكربى فقل ما شئت يف ضالل سيء القصد احلاكم عليه اهلوى ال اهلدى مع ضعف بصريته وقلة 
يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس وقد أخرب اهللا  إن: علمه مبا بعث اهللا به رسوله فهو من الذين قال اهللا تعاىل فيهم 

يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال : سبحانه أن اتباع اهلوى يضل عن سبيل اهللا فقال 
  تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب 

ة مآهلا إىل الكفر والنفاق وهي فتنة املنافقني وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم فجميعهم إمنا وهذه الفتن
  ابتدعوا من فتنة الشبهات اليت اشتبه عليهم فيها احلق بالباطل واهلدى بالضالل 

ئده وأعماله حقائقه وال ينجى من هذه الفتنة إال جتريد اتباع الرسول وحتكيمه يف دق الدين وجله ظاهره وباطنه عقا
وشرائعه فيتلقى عنه حقائق اإلميان وشرائع اإلسالم وما يثبته هللا من الصفات واألفعال واألمساء وما ينفيه عنه كما 

  يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاهتا وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل 

يف شيء دون شيء من أمور الدين بل هو رسول يف كل شيء حتتاج إليه من اجلنابة وصوم رمضان فال جيعله رسوال 
األمة يف العلم والعمل ال يتلقى إال عنه وال يؤخد إال منه فاهلدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها 

كون ذلك القائل فهو ضالل فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض ما سواه ووزنه مبا جاء به الرسول فإن وافقه قبله ال ل
من قاله فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه  قاله بل ملوافقته للرسالة وإن خالفه رده ولو قاله

  من فتنتها حبسب ما فاته منه 
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد وتارة من نقل كاذب وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر به وتارة 

  من غرض فاسد وهوى متبع فهي من عمى يف البصرية وفساد يف اإلرادة 
  ففتنة الشهوات وقد مجع سبحانه : أما النوع الثاين من الفتنة فصل و



كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا فاستمتعوا خبالقهم : بني ذكر الفتنتني يف قوله 
الذي وخضتم ك: فاستمتعتم خبالقكم أي متتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواهتا واخلالق هو النصيب املقدر مث قال 

  خاضوا فهذا اخلوض بالباطل وهو الشبهات 
فأشار سبحانه يف هذه اآلية إىل ما حيصل به فساد القلوب واألديان من االستمتاع باخلالق واخلوض بالباطل ألن 

هو البدع وما : فساد الدعني إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكم به أو بالعمل خبالف العلم الصحيح فاألول 
  فسق األعمال : اين واالها والث

  فاألول فساد من جهة الشبهات والثاين من جهة الشهوات 
  صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه : احذروا من الناس صنفني : وهلذا كان السلف يقولون 

  احذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون : وكانوا يقولون 
  ل فتنة إمنا هو من تقدمي الرأي على الشرع واهلوى على العقل وأصل ك
  أصل فتنة الشهوة : أصل فتنة الشبهة والثاين : فاألول 

ففتنة الشبهات تدفع باليقني وفتنة الشهوات تدفع بالصرب ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة هبذين األمرين 
  وا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صرب: فقال 

  فدل على أنه بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين 
وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب فتواصوا باحلق الذي يدفع الشبهات وبالصرب الذي : ومجع بينهما أيضا يف قوله 

: يدي واألبصار فاأليدي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أوىل األ: يكف عن الشهوات ومجع بينهما يف قوله 
  البصائر يف أمر اهللا وعبارات السلف تدور على ذلك : القوى والعزائم يف ذات اهللا واألبصار 

  أوىل القوة يف طاعة اهللا واملعرفة باهللا : قال ابن عباس 
  أوىل القوة يف العبادة والبصر فيها : وقال الكليب 
  البصر يف احلق : ألبصار القوة يف طاعة اهللا وا: األيدي : وقال جماهد 

  بصرهم مبا هم فيه من دينهم : القوة يف العمل واألبصار : األيدي : وقال سعيد بن جبري 
إن اهللا حيب البصر النافذ عند ورود الشبهات وحيب العقل الكامل عند حلول : وقال جاء يف حديث مرسل 

  الشهوات 
  رية واليقني تدفع فتنة الشبهة واهللا املستعان فبكمال العقل والصرب تدفع فتنة الشهوة وبكمال البص

  فصل إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتني

  مطلوبتني هبما سعادته وفالحه وكماله ومها اهلدى والرمحة 
له بني الرمحة فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فجمع : قال تعاىل عن موسى وفتاه 

والعلم وذلك نظري قول أصحاب الكهف ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيء لنا من أمرنا رشدا فإن الرشد هو العلم مبا 
ينفع والعمل به والرشد واهلدى إذا أفرد كل منهما تضمن اآلخر وإذا قرن أحدمها باآلخر فاهلدى هو العلم باحلق 

  اهلوى  والرشد هو العمل به وضدمها الغي واتباع
قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا وقال مؤمنوا اجلن وأنا ال ندري : وقد يقابل الرشد بالضر والشر قال تعاىل 



وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه : أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا فالرشد يقابل الغى كما يف قوله 
قابل الضر والشر كما تقدم وذلك ألن الغي سبب حلصول الشر سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال وي

  والضرع ووقوعهما بصاحبه 
  فالضرر والشر غاية الغي ومثرته كما أن الرمحة والفالح غاية اهلدى ومثرته 

يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقوله : فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه فيقابل اهلدى بالضالل كقوله 
  رص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل وهو كثري إن حت: 

  فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى فقابل اهلدى بالضالل والشقاء : ويقابل بالضالل والعذاب كقوله 
كقوله إن : ومجع سبحانه بني اهلدى والفالح واهلدى والرمحة كما جيمع بني الضالل والشقاء والضالل والعذاب 

  سعر فالضالل ضد اهلدى والسعر العذاب وهو ضد الرمحة اجملرمني يف ضالل و

  ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى : وقال 
  أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات مجع له بني اهلدى والرمحة واهلدى والفالح : واملقصود 

وملا : تنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب وقال تعاىل ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدي: قال تعاىل عن أوليائه 
هذا بصائر : سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرهبم يرهبون وقال تعاىل 

لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفترى : من ربكم وهدى ورمحة لقوم يوقنون وقال تعاىل 
يا أيها الناس قد جاءتكم : ن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون وقال تعاىل ولك

: هذا بصائر من ربكم عام مطلق وقوله : موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني فقوله 
  وهدى ورمحة لقوم يوقنون خاص بأهل اليقني 

  الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني ونظري ذلك قوله يا أيها 
  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم : هدى للمتقني وقوله : ونظريه يف اخلصوص قوله تعاىل 

  هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني : ونظريه أيضا قوله 
  إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدى  وقد أخرب أنه هدى عام جلميع املكلفني فقال

فأخرب سبحانه أن القرآن بصائر جلميع الناس والبصائر مجع بصرية وهي فعيلة مبعىن مفعلة أي مبصرة ملن تبصر ومنه 
  وآتينا مثود الناقة مبصرة : قوله تعاىل 

أبصرته مبعىن أريته وأبصرته مبعىن رأيته : تعديا يقال أي مبينة موجبة للتبصر وفعل اإلبصار يستعمل الزما وم
  مبعىن مرئية ال مبعىن رائية والذين ظنوها مبعىن رائية غلطوا يف اآلية وحتريوا يف معناها : فمبصرة يف اآلية 

بصرته :  أبصرته كذا أي أريته إياه كما يقال: بصر به وأبصره فيعدى بالباء تارة واهلمزة تارة مث يقال : فإنه يقال 
  به وبصر هو به 

املبينة اليت تبصر والتبصرة مصدر مثل التذكرة ومسى هبا ما يوجب : فههنا بصرية وتبصرة ومبصرة فالبصرية 
  هذه اآلية تبصرة لكوهنا آلة التبصر وموجبه : التبصرة فيقال 

بحانه هذا وهذا فهو هدى فالقرآن بصرية وتبصرة وهدى وشفاء ورمحة مبعىن عام ومبعىن خاص وهلذا يذكر اهللا س
للعاملني وموعظة للمتقني وهدى للمتقني وشفاء للعاملني وشفاء للمؤمنني وموعظة للعاملني وموعظة للمتقني فهو يف 

  نفسه هدى ورمحة وشفاء وموعظة 



 فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان مبنزلة من استعمل الدواء الذي حيصل به الشفاء فهو دواء له بالفعل وإن مل
  يستعمله فهو دواء له بالقوة وكذلك اهلدى 

  فالقرآن هدى بالفعل ملن اهتدى به وبالقوة ملن مل يهتد به فإمنا يهتدى به ويرحم ويتعظ املتقون املوقنون 
  مصدر هدى يهدي هدى : واهلدى يف األصل 

د من اهللا تعاىل إال بعدا ولكن فمن مل يعمل بعلمه مل يكن مهتديا كما يف األثر من ازداد علما ومل يزدد هدى مل يزد
  يسمى هدى ألن من شأنه أن يهدي 

إنه هدى مبعىن هاد فهو مصدر مبعىن الفاعل كعدل مبعىن العادل وزور مبعىن الزائر : وهذا أحسن من قول من قال 
  ورجل صوم أي مبعىن صائم فإن اهللا سبحانه قد أخرب أنه يهدي به 

فاعل وقابل : فههنا ثالثة أشياء   ي به على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلمفاهللا اهلادي وكتابه اهلدى الذي يهد
  قلب : هو اهللا تعاىل والقابل : وآلة فالفاعل 

دهلم داللة : العبد واآللة هو الذي حيصل به اهلدى وهو الكتاب املنزل واهللا سبحانه يهدي خلقه هدى كما يقال 
  وأرشدهم إرشادا وبني هلم بيانا 

أن احملل القابل هو قلب العبد املتقي املنيب إىل ربه اخلائف منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من سخطه :  واملقصود
فإذا هداه اهللا فكأنه وصل أثر فعله إىل حمل قابل فيتأثر به فصار هدى له وشفاء ورمحة وموعظة بالوجود والفعل 

ه كما يصل الغذاء إىل حمل غري قابل لالغتذاء فإنه ال والقبول وإذا مل يكن احملل قابال وصل إليه اهلدى فلم يؤثر في
فأما الذين آمنوا : يؤثر فيه شيئا بل ال يزيده إال ضعفا وفسادا إىل فساده كما قال تعاىل يف السورة اليت نزهلا 

ما وننزل من القرآن : فزادهتم إميانا وهم يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل رجسهم وقال 
  هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا 

فتخلف االهتداء يكون لعدم قبول احملل تارة ولعدم آلة اهلدى تارة ولعدم فعل الفاعل وهو اهلادي تارة وال حيصل 
  اهلدى على احلقيقة إال عند اجتماع هذه األمور الثالثة 

عهم ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون فأخرب سبحانه أنه قطع عنهم ولو علم اهللا فيهم خريا ألمس: وقد قال سبحانه 
مادة االهتداء وهو إمساع قلوهبم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول احملل فإنه ال خري فيه فإن الرجل إمنا ينقاد للحق 

لوهبم شيء من ذلك باخلري الذي فيه وامليل إليه والطلب له وحمبته واحلرص عليه والفرح بالظفر به وهؤالء ليس يف ق
فوصل اهلدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على األرض الغليظة العالية اليت ال متسك 

ماء وال تنبت كأل فال هي قابلة للماء وال للنبات فاملاء يف نفسه رمحة وحياة ولكن ليس فيها قبول له مث أكد اهللا هذا 
و أمسعهم لتولوا وهم معرضون فأخرب أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي ول: املعىن يف حقهم بقوله 

الكرب واإلعراض وفساد القصد فلو فهموا مل ينقادوا ومل يتبعوا احلق ومل يعملوا به فاهلدى يف حق هؤالء هدى بيان 
  وإقامة 

  حجة ال هدى توفيق وإرشاد فلم يتصل اهلدى يف حقهم بالرمحة 
  فاتصل اهلدى يف حقهم بالرمحة فصار القرآن هلم هدى وألولئك هدى بال رمحة : ون وأما املؤمن

  والرمحة املقارنة للهدى يف حق املؤمنني عاجلة وآجلة 
فأما العاجلة فما يعطيهم اهللا تعاىل يف الدنيا من حمبة اخلري والرب وذوق طعم اإلميان ووجدان حالوته والفرح 



 ملا أضل عنه غريهم وملا اختلف فيه من احلق بإذنه فهم يتقلبون يف نور هداه وميشون والسرور بأن هداهم اهللا تعاىل
قل بفضل : به يف الناس ويرون غريهم متحريا يف الظلمات فهم أشد الناس فرحا مبا آتاهم رهبم من اهلدى قال تعاىل 

  ني املهتدين أن يفرحوا بفضله ورمحته اهللا وبرمحته فبذكلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون فأمر سبحانه عباده املؤمن
وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرمحة هو العلم واإلميان والقرآن ومها اتباع الرسول وهذا من أعظم 

مع : الرمحة اليت يرحم اهللا هبا من يشاء من عباده فإن األمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه وهبجته وطمأنينته 
  مع الضالل واحلرية : هلدى إىل طريق الفالح والسعادة واخلوف واهلم والغم والبالء واألمل والقلق اإلميان وا

ومثل هذا مبسافرين أحدمها قد اهتدى لطريق مقصده فسار آمنا مطمئنا واآلخر قد ضل الطريق فلم يدر أين يتوجه 
على أعقابنا بعد إذ هدانا اهللا كالذي استهوته  كما قال تعاىل قل أندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد

  الشياطني يف األرض حريان له أصحاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا قل إن هدى اهللا هو اهلدى 
فالرمحة اليت حتصل ملن حصل له اهلدى هي حبسب هداه فكلما كان نصيبه من اهلدى امت كان حظه من الرمحة أوفر 

  ملؤمنني هي غري الرمحة العامة بالرب والفاجر وهذه هي الرمحة اخلاصة بعباده ا
أولكئك عليهم صلوات من رهبم : وقد مجع اهللا سبحانه ألهل هدايته بني اهلدى والرمحة والصالة عليهم فقال تعاىل 

  ورمحة وأولئك هم املهتدون قال عمر 

الضالل وبالرمحة جنوا من  نعم العدالن ونعمت العالوة فباهلدى خلصوا من: ابن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه 
الضالل عن : الشقاء والعذاب وبالصالة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة والضالون حصل هلم ضد هذه الثالثة 

طريق السعادة والوقوع يف ضد الرمحة من األمل والعذاب والذم واللعن الذي هو ضد الصالة وملا كان نصيب كل 
اهلدى كان أكمل املؤمنني إميانا أعظمهم رمحة كما قال تعاىل يف أصحاب رسول عبد من الرمحة على قدر نصيبه من 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد رسول اهللا والذين معه أشدزاء على الكفار رمحاء بينهم وكان الصديق رضي اهللا عنه 
و بكر رواه الترمذي وكان أرحم أميت بأميت أب: من ارحم األمة وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

وكان أبو بكر رضي اهللا عنه أعلمنا به : أعلم الصحابة باتفاق الصحابة كما قال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
  فجمع اهللا له بني سعة العلم والرمحة   يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم

ة وعلما فوسعت رمحته كل شىء وأحاط وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رمحته وقد وسع ربنا كل شيء رمح
  بكل شىء علما فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها بل 

هو أرحم بالعبد من نفسه كما هو أعلم مبصلحة العبد من نفسه والعبد جلهله مبصاحل نفسه وظلمه هلا يسعى فيما 
نفعها ويكرمها وهذا غاية اجلهل يضرها ويؤملها وينقص حظها من كرامته وثوابه ويبعدها من قربه وهو يظن أنه ي

والظلم واإلنسان ظلوم جهول فكم من مكرم لنفسه بزعمه وهو هلا مهني ومرفه هلا وهو هلا متعب ومعطيها بعض 
غرضها ولذهتا وقد حال بينها وبني مجيع لذاهتا فال علم له مبصاحلها اليت هي مصاحلها وال رمحة عنده هلا فما يبلغ 

ن نفسه فقد خبسها حظها وأضاع حقها وعطل مصاحلها وباع نعيمها الباقي ولذهتا الدائمة عدوه منه ما يبلغ هو م
الكاملة بلذة فانية مشوبة بالتنغيص إمنا هي كأضغاث أحالم أو كطيف زار يف املنام وليس هذا بعجيب من شأنه وقد 

ب تعاىل أعلم باحملل الذي يصلح فقد نصيبه من اهلدى والرمحة فلو هدي ورحم لكان شأنه غري هذا الشأن ولكن الر
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا : للهدى والرمحة فهو الذي يؤتيها العبد كما قال عن عبده اخلضر 

  وعلمناه من لدنا علما ربنا آتنا من لدنك رمحة وهىيء لنا من أمرنا رشدا 



  افع أن الرمحة صفة تقتضي إيصال املن: فصل ومما ينبغي أن يعلم 
واملصاحل إىل العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرمحة احلقيقية فأرحم الناس بك من شق عليك يف 

  إيصال مصاحلك ودفع املضار عنك 
أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه يف ذلك بالضرب وغريه ومينعه شهواته : فمن رمحة األب بولده 
مهل ذلك من ولده كان لقلة رمحته به وإن ظن أنه يرمحه ويرفهه ويرحيه فهذه رمحة مقرونة اليت تعود بضرره ومىت أ

  جبهل كرمحة األم 
تسليط أنواع البالء على العبد فإنه أعلم مبصلحته فابتالؤه له وامتحانه : وهلذا كان من متام رمحة أرحم الرامحني 
العبد جلهله وظلمه يتهم ربه بابتالئه وال يعلم إحسانه إليه  من رمحته به ولكن: ومنعه من كثري من أغراضه وشهواته 

  بابتالئه وامتحانه 

كيف أرمحه من شيء به أرمحه ويف أثر : اللهم ارمحه يقول اهللا سبحانه : إن املبتلى إذا دعي له : وقد جاء يف األثر 
  مريضه  إن اهللا إذا أحب عبده محاه الدنيا وطيباهتا وشهواهتا كما حيمي أحدكم: آخر 

  فهذا من متام رمحته به ال من خبله عليه 
  كيف وهو اجلواد املاجد الذي له اجلود كله وجود مجيع اخلالئق يف جنب جوده أقل من ذرة يف جبال الدنيا ورماهلا 

احلميد  ابتالؤهم باألوامر والنواهي رمحة ومحية ال حاجة منه إليهم مبا أمرهم به فهو الغين: فمن رمحته سبحانه بعباده 
  وال خبال منه عليهم مبا هناهم عنه فهو اجلواد الكرمي 

أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئال يسكنوا إليها وال يطمئنوا إليها ويرغبوا يف النعيم املقيم يف داره : ومن رمحته 
ليحييهم ومن رمحته وجواره فساقهم إىل ذلك بسياط االبتالء واالمتحان فمنعهم ليعطيهم وابتالهم ليعافيهم وأماهتم 

وحيذركم اهللا نفسه واهللا : أن حذرهم نفسه لئال يغتروا به فيعاملوه مبا ال حتسن معاملته به كما قال تعاىل : هبم 
  رؤزف بالعباد 

  حذرهم من نفسه لئال يغتروا به : من رأفته بالعباد : قال غري واحد من السلف 

  اهلدى والرمحة كانفصل وملا كان متام النعمة على العبد إمنا هو ب

  الضالل والغضب : هلما ضدان 
فأمرنا اهللا سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو اهلدى 

والرمحة وجينبنا طريق املغضوب عليهم وهم ضد املرحومني وطريق الضالني وهم ضد املهتدين وهلذا كان هذا الدعاء 
  لدعاء وأفضله وأوجبه وباهللا التوفيق من أمجع ا

  فصل إذا كان كل عمل فأصله احملبة واإلرادة واملقصود به التنعم

باملراد احملبوب فكل حي إمنا يعمل ملا فيه تنعمه ولذته فالتنعم هو املقصود األول من كل قصد وكل حركة كما أن 
ع وكف ولكن وقع اجلهل والظلم من بين آدم مبعنيني العذاب والتأمل هو املكروه املقصود أوال بكل بغض وكل امتنا

بالدعني الفاسد والدنيا الفاجرة طلبوا هبما النعيم ويف احلقيقة فإمنا فيهما ضده ففاهتم النعيم من حيث طلبوه : 
أن األعمال اليت يعملها مجيع بين آدم إما أن : وآثروه ووقعوا يف األمل والعذاب من حيث هربوا منه وبيان ذلك 



  يتخذوها دينا أوال يتخذوها دينا 
النعيم التام هو يف الدين : والذين يتخذوهنا دينا إما أن يكون الدين هبا دين حقا وإما أن يكون دينا باطال فنقول 

احلق علما وعمال فأهله هم أصحاب النعيم الكامل كما أخرب اهللا تعاىل بذلك يف كتابه يف غري موضع كقوله اهدنا 
يم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني وقوله عن املتقني املهتدين بالكتاب الصراط املستق

أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون وقوله فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى 
األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي ويف اآلية األخرى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون وقوله إن 

  جحيم والقرآن مملوء من هذا 
فوعد أهل اهلدى والعمل الصاحل بالنعيم التام يف الدار اآلخرة ووعيد أهل الضالل والفجور بالشقاء يف الدار 

  اآلخرة مما اتفقت عليه الرسل من أوهلم إىل آخرهم وتضمنته الكتب ولكن نذكر ههنا نكتة نافعة 
اإلنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثريا من أهل اإلميان يف الدنيا من املصائب وما ينال كثريا من الكفار  أن: وهي 

والفجار والظلمة يف الدنيا من الرياسة واملال وغري ذلك فيعتقد أن النعيم يف الدنيا ال يكون إال للكفار والفجار وأن 
يعتقد أن العزة والنصرة يف الدنيا تستقر للكفار واملنافقني على املؤمنني حظهم من النعيم يف الدنيا قليل وكذلك قد 

  : وقوله   وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني: املؤمنني فإذا مسع يف القرآن قوله تعاىل 

والعاقبة للمتقني وحنو هذه اآليات وهو ممن : كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي وقوله : وإن جندنا هلم الغالبون وقوله 
أما الدنيا فإنا نرى الكفار واملنافقني يغلبون : رآن محل ذلك على أن حصوله يف الدار اآلخرة فقط وقال يصدق بالق

فيها ويظهرون ويكون هلم النصر والظفر والقرآن ال يرد خبالف احلس ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو 
من أهل اإلميان والتقوى فريى أن صاحب الباطل قد وهو عند نفسه : من جنس الكفار واملنافقني أو الفجرة الظاملني 

أنا على احلق وأنا مغلوب فصاحب احلق يف هذه الدنيا مغلوب مقهور والدولة فيها : عال على صاحب احلق فيقول 
  للباطل 

  هذا يف اآلخرة فقط : فإذا ذكر مبا وعده اهللا تعاىل من حسن العاقبة للمتقني واملؤمنني قال 
  يف يفعل اهللا تعاىل هذا بأوليائه وأحبائه وأهل احلق ك: وإذا قيل له 

ال يسأل : يفعل اهللا يف ملكه ما يشاء وحيكم ما يريد : فإن كان ممن ال يعلل أفعال اهللا تعاىل باحلكم واملصاحل قال 
  عما يفعل وهم يسألون 

وعلو الدرجات وتوفية األجر  فعل هبم هذا ليعرضهم بالصرب عليه لثواب اآلخرة: وإن كان ممن يعلل األفعال قال 
  بغري حساب 

ولكل أحد مع نفسه يف هذا املقام مباحثات وإيرادات وإشكاالت وأجوبة حبسب حاصله وبضاعته من املعرفة باهللا 
  تعاىل وأمسائه وصفاته وحكمته واجلهل بذلك فالقلوب تغلي مبا فيها كالقدر إذا استجمعت غليانا 

هؤالء من التظلم للرب تعاىل واهتامه ما ال يصدر إال من عدو فكان اجلهم خيرج  فلقد بلغنا وشاهدنا من كثري من
انظروا أرحم الرامحني يفعل مثل هذا إنكارا لرمحته كما أنكر : بأصحابه فيقفهم على اجلذمى وأهل البالء ويقول 

  حكمته 
  فليس اهللا عند جهم وأتباعه حكيما وال رحيما 



  لى اخللق أضر من اخلالق ما ع: وقال آخر من كبار القوم 
  : وكان بعضهم يتمثل 

  فماذا تراه يف أعاديه يصنع ... إذا كان هذا فعله مبحبه 
  يا ريب ما كان : وأنت تشاهد كثريا من الناس إذا أصابه نوع من البالء يقول 

  ذنيب حىت فعلت يب هذا 
نكد علي معيشيت وإذا رجعت إىل إذا تبت إليه وأنبت وعملت صاحلا ضيق علي رزقي و: وقال يل غري واحد 

  معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءين الرزق والعون وحنو هذا 
هذا امتحان منه لريى صدقك وصربك هل أنت صادق يف جميئك إليه وإقبالك عليه فتصرب على : فقلت لبعضهم 

  بالئه فتكون لك العاقبة أم أنت كاذب فترجع على عقبك 
  ة احلائدة عن الصواب مبنية على مقدمتني وهذه األقوال والظنون الكاذب

حسن ظن العبد بنفسه وبدينه واعتقاده أنه قائم مبا جيب عليه وتارك ما هنى عنه واعتقاده يف خصمه : إحدامها 
  وعدوه خالف ذلك وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور وأنه نفسه أوىل باهللا ورسوله ودينه منه 

اهللا سبحانه وتعاىل قد ال يؤيد صاحب الدين احلق وينصره وقد ال جيعل له العاقبة يف اعتقاده أن : واملقدمة الثانية 
الدنيا بوجه من الوجوه بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه مبا أمر به ظاهرا وباطنا وانتهائه عما هني 

  ت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان عنه باطنا وظاهرا فهو عند نفسه قائم بشرائع اإلسالم وحقائق اإلميان وهو حت
فال إله إال اهللا كم فسد هبذا االغترار من عابد جاهل ومتدين ال بصرية له ومنتسب إىل العلم ال معرفة له حبقائق 

  الدين 

 من جلب النفع ودفع الضر مبا: أن العبد وإن آمن باآلخرة فإنه طالب يف الدنيا ملا ال بد له منه : فإنه من املعلوم 
يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح فإذا اعتقد أن الدين احلق واتباع اهلدى واالستقامة على التوحيد ومتابعة 

السنة ينايف ذلك وأنه يعادي مجيع أهل األرض ويتعرض ملا ال يقدر عليه من البالء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة 
 ورسوله فيعرض قلبه عن حال السابقني املقربني بل قد لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة يف كمال دينه وجترده هللا

يعرض عن حال املقتصدين أصحاب اليمني بل قد يدخل مع الظاملني بل مع املنافقني وإن مل يكن هذا يف أصل الدين 
صبح بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم ي   كان يف كثري من فروعه وأعماله كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسى كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا 
وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل ال حيصل إال بفساد دنياه من حصول ضرر ال حيتمله وفوات منفعة ال بد له 

  منها مل يقدم على احتمال هذا الضرر وال تفويت تلك املنفعة 
هذه الفتنة الكثري من اخللق بل أكثرهم عن القيام حبقيقة الدين وأصلها ناشىء من جهلني فسبحان اهللا كم صدت 

جهل حبقيقة الدين وجهل حبقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكماهلا وبه ابتهاجها والتذاذها : كبريين 
  لنعيم فيتولد من بني هذين اجلهلني إعراضه عن القيام حبقيقة الدين وعن طلب حقيقة ا

ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه وأن يكون مع ذلك فيه 
إرادة جازمة لذلك العمل وحمبة صادقة لذلك النعيم وإال فالعلم باملطلوب وطريقه ال حيصله إن مل يقترن بذلك 

  ذا الزمها الصرب العمل واإلرادة اجلازمة ال توجب وجود املراد إال إ



علمه بالنعيم املطلوب وحمبته له : فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه املقامات اخلمسة 
  وعلمه بالطريق املوصل إليه وعلمه به وصربه على ذلك 

  واصوا بالصرب قال اهللا تعاىل والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وت
  واملقصود أن املقدمتني اللتني تثبت عليهما هذه الفتنه أصلهما اجلهل بأمر اهللا ودينه وبوعده ووعيده 

فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين احلق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل املأمور باطنا وظاهرا وترك احملظور باطنا وظاهرا 
عليه وما هو املراد منه فهو جاهل حبق اهللا عليه جاهل مبا معه من الدين قدرا  وهذا من جهله بالدين احلق وما هللا

  ونوعا وصفة 
وإذا اعتقد أن صاحب احلق ال ينصره اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة بل قد تكون العاقبة يف الدنيا للكفار واملنافقني 

  ه بوعد اهللا تعاىل ووعيده على املؤمنني وللفجار الظاملني على األبرار املتقني فهذا من جهل
فإن العبد كثريا ما يترك واجبات ال يعلم هبا وال بوجوهبا فيكون مقصرا يف العلم وكثريا ما : فأما املقام األول 

يتركها بعد العلم هبا وبوجوهبا إما كسال وهتاونا وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد أو لظنه أنه مشتغل مبا هو أوجب 
فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات األبدان وآكد منها وكأهنا ليست واجبات الدين عند منها أو لغري ذلك 

  كثري من الناس بل هي من باب الفضائل واملستحبات 
فتراه يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب من واجبات البدن وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب 

  د ارتكب من حمرمات القلوب ما هو أشد حترميا وأعظم إمثا وأفرضها ويتحرج من فعل أدىن احملرمات وق
بل ما أكثر من يتعبد هللا عز و جل بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع 

اهللا تعاىل  قدرته عليه ويزعم أنه متقرب إىل اهللا تعاىل بذلك جمتمع على ربه تارك ما ال يعنيه فهذا من أمقت اخللق إىل
  وأبغضهم إليه مع 

  ظنه أنه قائم حبقائق اإلميان وشرائع اإلسالم وأنه من خواص أوليائه وحزبه 
بل ما أكثر من يتعبد هللا مبا حرمه اهللا عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة وحاله يف ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية 

 تعاىل ويظنون أهنم من أولياء الرمحن وهم يف احلقيقة من وإمثا كأصحاب السماع الشعري الذي يتقربون به إىل اهللا
  أولياء الشيطان 

وما أكثر من يعتقد أنه هو املظلوم احملق من كل وجه وال يكون األمر كذلك بل يكون معه نوع من احلق ونوع من 
ب نفسه فهو الباطل والظلم ومع خصمه نوع من احلق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم واإلنسان جمبول على ح

ال يرى إال حماسنها ومبغض خلصمه فهو ال يرى إال مساويه بل قد يشتد به حبه لنفسه حىت يرى مساويها حماسن 
  : كما قال تعاىل أفمن زينا له سوء عمله فرآه حسنا ويشتد به بغض خصمه حىت يرى حماسنه مساوىء كما قيل 

ما استقبحوا وهذا اجلهل مقرون باهلوى والظلم غالبا فإن  عني الرضا الستحسنوا... نظروا بعني عداوة ولو أهنا 
  اإلنسان ظلوم جهول 

يف اإلثبات والنفي واحلب : وأكثر ديانات اخللق إمنا هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسالفهم وقلدوهم فيها 
نه علما وعمال مل يضمن والبغض واملواالة واملعاداة واهللا سبحانه إمنا ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمني بدي

نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه حمق وكذلك العزة والعلو إمنا مها ألهل اإلميان الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به 
وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني فللعبد من العلو حبسب ما معه من اإلميان : كتبه وهو علم وعمل وحال قال تعاىل 

ولرسوله وللمؤمنني فله من العزة حبسب ما معه من اإلميان وحقائقه فإذا فاته حظ من العلو وهللا العزة : وقال تعاىل 



  والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق اإلميان علما وعمال ظاهرا وباطنا 
إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا فإذا ضعف الدفع عنه فهو من : وكذلك الدفع عن العبد هو حبسب إميانه قال تعاىل 

  قص إميانه ن

يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني أي اهللا : وكذلك الكفاية واحلسب هي بقدر اإلميان قال تعاىل 
حسبك وحسب اتباعك أي كافيك وكافيهم فكفايته هلم حبسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له وطاعتهم له فما 

  نقص من اإلميان عاد بنقصان ذلك كله 
  أن اإلميان يزيد وينقص : نة واجلماعة ومذهب أهل الس

اهللا ويل الذين آمنوا : واهللا ويل املؤمنني وقال اهللا تعاىل : وكذلك والية اهللا تعاىل لعبده هي حبسب إميانه قال تعاىل 
وإن اهللا ملع املؤمنني فإذا نقص اإلميان وضعف كان حظ : وكذلك معيته اخلاصة هي ألهل اإلميان كما قال تعاىل 

  بد من والية اهللا له ومعيته اخلاصة بقدر حظه من اإلميان الع
وكذلك النصر والتأييد الكامل إمنا هو ألهل اإلميان الكامل قال تعاىل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا 

  فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين : ويوم يقوم األشهاد وقال 
نصيبه من النصر والتأييد وهلذا إذا أصيب العبد مبصيبة يف نفسه أو ماله أو بإدالة عدوعه عليه فمن نقص إميانه نقص 

  فإمنا هي بذنوبه إما بترك واجب أو فعل حمرم وهو من نقص إميانه 
ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال : وهبذا يزول اإلشكال الذي يورده كثري من الناس على قوله تعاىل 

يب عنه كثري منهم بأنه لن جيعل هلم عليهم سبيال يف اآلخرة وجييب آخرون بأنه لن جيعل هلم عليهم سبيال يف وجي
  احلجة 

أهنا مثل هذه اآليات وأن انتفاء السبيل عن أهل اإلميان الكامل فإذا ضعف اإلميان صار لعدوهم عليهم : والتحقيق 
م عليهم السبيل مبا تركوا من طاعة اهللا تعاىل فاملؤمن عزيز غالب من السبيل حبسب ما نقص من إمياهنم فهم جعلوا هل

  مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام حبقيقة 

 وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني وقال: اإلميان وواجباته ظاهرا وباطنا وقد قال تعاىل للمؤمنني 
  فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم : تعاىل 

فهذا الضمان إمنا هو بإمياهنم وأعماهلم اليت هي جند من جنود اهللا حيفظهم هبا وال يفردها عنهم ويقتطعها عنهم 
  موافقة ألمره فيبطلها عليهم كما يتر الكافرين واملنافقني أعماهلم إذ كانت لغريه ومل تكن 

  فصل وأما املقام الثاين الذي وقع فيه الغلط فكثري من الناس يظن أن

أهل الدين احلق يف الدنيا يكونون أذالء مقهورين مغلوبني دائما خبالف من فارقهم إىل سبيل أخرى وطاعة أخرى 
بزمان دون زمان أو جيعله  فال يثق بوعد اهللا بنصر دينه وعباده بل إما أن جيعل ذلك خاص بطائفة دون طائفة أو

  معلقا باملشيئة وإن مل يصرح هبا 
  وهذا من عدم الوثوق بوعد اهللا تعاىل ومن سوء الفهم يف كتابه 

  واهللا سبحانه قد بني يف كتابه أنه ناصر املؤمنني يف الدنيا واآلخرة 
  د إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشها: قال تعاىل 



إن الذين حيادون اهللا : ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون وقال تعاىل : وقال تعاىل 
  ورسوله أولكئك يف األذلني كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي وهذا كثري يف القرآن 

  بذنوبه وقد بني سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغري ذلك ف
فبني سبحانه يف كتابه كال املقدمتني فإذا مجعت بينهما تبني لك حقيقة األمر وزال اإلشكال بالكلية واستغنيت عن 

  منها ما تقدم : تلك التكلفات الباردة والتأويالت البعيدة فقرر سبحانه املقام األول بوجوه من التقرير 

يا أيها الذين ا منوا ال تتخذوا اليهود والنصارى : ؤمنني كقوله أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غري امل: ومنها 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني فترى الذين يف قلوهبم مرض 

على ما أسروا يف  يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا
أنفسهم نادمني ويقول الذين ا منوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا 

خاسرين يكأيها الذين ا منوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة 
 وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم إمنا وليكم على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا

اهللا ورسوله والذين ا منوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اهللا ورسوله والذين ا منوا 
  : فإن حزب اهللا هم الغالبون 

  حزبه هم الغالبون فأنكر على من طلب النصر من غري حزبه وأخرب أن 
بشرع املنافقني بأن هلم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون : قوله : ونظري هذا 

  عندهم العزة فإن العزة هللا مجيعا 
ن املنافقني يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولك: وقال تعاىل 
  ال يعلمون 
من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه أي من كان يزيد : وقال تعاىل 

  العزة فليطلبها بطاعة اهللا من الكلم الطيب والعمل الصاحل 
  هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله : وقال تعاىل 

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف : قال تعاىل و
سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها 

حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني أي األهنار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى 
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما : ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول اجلنة وهي النصر والفتح 

قال عيسى ابن مرمي للحواريني من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا فآمنت طائفة من بين إسرائيل 
  ت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وكفر

إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا : وقال تعاىل للمسيح 
بع له إىل يوم القيامة فلما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إىل يوم القيامة وملا كان املسلمون أت

  من النصارى كانوا فوق النصارى إىل يوم القيامة 
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا سنة اهللا اليت قد خلت من : وقال تعاىل للمؤمنني 

  قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال فهذا خطاب للمؤمنني الذين قاموا حبقائق اإلميان ظاهرا وباطنا 



العاقبة يف الدنيا قبل اآلخرة ألنه ذكر عقيب قصة : والعاقبة للتقوى واملراد : إن العاقبة للمتقني وقال : تعاىل وقال 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من : نوح ونصره وصربه على قومه فقال تعاىل 

  وملن معك كما كانت لنوح عليه السالم ومن آمن معه  قبل هذا فاصرب إن العاقبة للمتقني أي عاقبة النصر لك
  وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى : وكذلك قوله 

  وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا : وقال تعاىل 

  ] ف من املالئكة مسومني بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آال: وقال 
أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه من : وقال إخبارا عن يوسف عليه السالم أنه نصر بتقواه وصربه فقال 

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم : يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وقال 
ومن يتق اهللا جيعل : العز والنصر والنجاة والنور الذي يفرق بني احلق والباطل وقال تعاىل هو : سيئاتكم والفرقان 

  له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قدرا 
لو عمل الناس : ى اهللا عليه وسلم قال وقد روى ابن ماجه وابن أيب الدنيا عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صل

  كلهم هبذه اآلية لوسعتهم فهذا يف املقام األول 
أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند : فقال تعاىل يف قصة أحد : وأما املقام الثاين 

: زهلم الشيطان ببعض ما كسبوا وقال تعاىل إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا است: أنفسكم وقال تعاىل 
  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثري 

  ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون : وقال 
  وإنا إذا أذقنا اإلنسان منا رمحة فرح هبا وإن تصبهم سيئة : وقال 

  يديهم فإن اإلنسان كفور مبا قدمت أ
  وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون : وقال 
  أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري : وقال 
  ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك : وقال 

ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو املقدمة األوىل وأمر بانتظار وعده وهو وهلذا أمر اهللا سبحانه رسوله واملؤمنني باتباع 
املقدمة الثانية وأمر باالستغفار والصرب ألن العبد البد أن حيصل له نوع تقصري وسرف يزيله االستغفار والبد يف 

: حانه بينهما يف قوله انتظار الوعد من الصرب فباالستغفار تتم الطاعة وبالصرب يتم اليقني بالوعد وقد مجع اهللا سب
  فاصرب إن وعد اهللا حقك واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك بالعشي واإلبكار 

لقد كان يف قصصهم : وقد ذكر اهللا سبحانه يف كتابه قصص األنبياء وأتباعهم وكيف جناهم بالصرب والطاعة مث قال 
  عربة ألويل األلباب 

  بأصول نافعة جامعةفصل ومتام الكالم يف هذا املقام العظيم يتبني 

أن ما يصيب املؤمنني من الشرور واحملن واألذى دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك وكذلك ما : األول 
أن ما يصيب املؤمنني يف : يصيب األبرار يف هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثري األصل الثاين 

فإن فاهتم الرضا فمعوهلم على الصرب وعلى االحتساب وذلك خيفف عنهم ثقل اهللا تعاىل مقرون بالرضا واالحتساب 



البالء ومؤنته فإهنم كلما شاهدوا العوض هان عليهم حتمل املشاق والبالء والكفار ال رضا عندهم وال احتساب 
  وال : وإن صربوا فكصرب البهائم وقد نبه تعاىل على ذلك بقوله 

  ا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون وترجون من اهللا ما ال يرجون هتنوا يف ابتغاء القوم إن تكونو
  فاشتركوا يف األمل وامتاز املؤمنون برجاء األجر والزلفى من اهللا تعاىل 

أن املؤمن إذا أوذي يف اهللا فإنه حممول عنه حبسب طاعته وإخالصه ووجود حقائق اإلميان يف قلبه : األصل الثالث 
ما لو كان شيء منه على غريه لعجز عن محله وهذا من دفع اهللا عن عبده املؤمن فإنه يدفع حىت حيمل عنه من األذى 

أن احملبة : عنه كثريا من البالء وإذا كان ال بد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته األصل الرابع 
ري مسخوط واحملبون يفتخرون عند كلما متكنت يف القلب ورسخت فيه كان أذى احملب يف رضى حمبوبه مستحلى غ

  : أحباهبم بذلك حىت قال قائلهم 
لقد سرين أين خطرت ببالك فما الظن مبحبة احملبوب األعلى الذي ابتالؤه حلبيبه رمحة ... لئن ساءين أن نلتين مبساءة 

جلاه دون ما حيصل أن ما يصيب الكافر والفاجر واملنافق من العز والنصر وا: منه له وإحسان إليه األصل اخلامس 
  للمؤمنني بكثري بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان يف الظاهر خبالفه 

إهنم وإن مهلجت هبم الرباذين وطقطقت هبم البغال إن ذل املعصية لفي قلوهبم أىب اهللا إال أن : قال احلسن رمحه اهللا 
  يذل من عصاه 

منه األدواء اليت لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه أن ابتالء املؤمن كالدواء له يستخرج : األصل السادس 
وأنزلت درجته فيستخرج االبتالء واالمتحان منه تلك األدواء ويستعد به لتمام األجر وعلو املنزلة ومعلوم أن 

  وجود هذا خري للمؤمن من عدمه كما 

ال كان خريا له وليس ذلك إال والذي نفسي بيده ال يقضي اهللا للمؤمن قضاء إ  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له 

فهذا االبتالء واالمتحان من متام نصره وعزه وعافيته وهلذا كان أشد الناس بالء األنبياء مث األقرب إليهم فاألقرب 
شدد عليه البالء وإن كان يف دينه رقة خفف عنه وال يزال يبتلى املرء على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة 

  البالء باملؤمن حىت ميشي على وجه األرض وليس عليه خطيئة 
أمر : أن ما يصيب املؤمن يف هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له يف بعض األحيان : األصل السابع 

د واألمراض واهلموم والغموم فهذا أمر الزم للطبيعة والنشأة الزم البد منه وهو كاحلر الشديد والربد الشدي
اإلنسانية يف هذه الدار حىت لألطفال والبهائم ملا اقتضته حكمة أحكم احلاكمني فلو جترد اخلري يف هذا العامل عن 

وت الشر والنفع عن الضر واللذة عن األمل لكان ذلك عاملا غري هذا ونشأة أخرى غري هذه النشأة وكانت تف
احلكمة اليت مزج ألجلها بني اخلري والشر واألمل واللذة والنافع والضار وإمنا يكون ختليص هذا من هذا ومتييزه يف 

ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه : دار أخرى غري هذه الدار كما قال تعاىل 
أن ابتالء املؤمنني بغلبة عدوهم هلم وقهرهم وكسرهم : ثامن مجيعا فيجعله يف جهنم أولئك هم اخلاسرون األصل ال

  هلم أحيانا فيه حكمة عظيمة ال يعلمها على التفضيل إال اهللا عز و جل 
استخراج عبوديتهم وذهلم هللا وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم ولو كانوا دائما : فمنها 



أشروا ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبني منصورا عليهم عدوهم ملا قامت للدين منصورين قاهرين غالبني لبطروا و
  قائمة وال كانت للحق 

دولة فاقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن صرفهم بني غلبهم تارة وكوهنم مغلوبني تارة فإذا غلبوا تضرعوا إىل رهبم 
موا دينه وشعائره وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه وإذا غلبوا أقا

  وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه 
أهنم لو كانوا دائما منصورين غالبني قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول فإنه إمنا : ومنها 

أحد فاقتضت احلكمة اإلهلية أن ينضاف إىل من له الغلبة والعزة ولو كانوا مقهورين مغلوبني دائما مل يدخل معهم 
  كانت هلم الدولة تارة وعليهم تارة فيتميز بذلك بني من يريد اهللا ورسوله ومن ليس له مراد إال الدنيا واجلاه 

أنه سبحانه حيب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء ويف حال العافية والبالء ويف حال : ومنها 
له سبحانه على العباد يف كلتا احلالني عبودية مبقتضى تلك احلال ال حتصل إال هبا وال إدالتهم واإلدالة عليهم فل

يستقيم القلب بدوهنا كما ال تستقيم األبدان إال باحلر والربد واجلوع والعطش والتعب والنصب وأضدادها فتلك 
  مللزوم بدون الزمه ممتنع احملن والباليا شرط يف حصول الكمال اإلنساين واالستقامة املطلوبة منه ووجود ا

أن امتحاهنم بإدالة عدوهم عليهم ميحصهم وخيلصهم ويهذهبم كماقال تعاىل يف حكمة إدالة الكفار على : ومنها 
املؤمنني يوم أحد وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 

س وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال حيب الظاملني وليمحص اهللا الذين وتلك األيام نداوهلا بني النا
آمنوا وميحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم 

ل قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما حممد إال رسو
  قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين 

فذكر سبحانه أنواعا من احلكم اليت ألجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأهنم األعلون مبا 
مسهم القرح يف طاعته وطاعة رسوله فقد مس أعداءهم القرح يف عداوته أعطوا من اإلميان وسالهم بأهنم وإن 

وعداوة رسوله مث أخربهم أنه سبحانه حبكمته جيعل األيام دوال بني الناس فيصيب كال منهم نصيبه منها كاألرزاق 
ونه ولكنه واال جال مث أخربهم أنه فعل ذلك ليعلم املؤمنني منهم وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد ك

  أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إمياهنم واقعا 
مث أخرب أنه حيب أن يتخذ منهم شهداء فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة ال تنال إال بالقتل يف سبيله فلوال 

  إدالة العدوع مل حتصل درجة الشهادة اليت هي من أحب األشياء إليه وأنفعها للعبد 
سبحانه أنه يريد متحيص املؤمنني أي ختليصهم من ذنوهبم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب اليت  مث أخرب

  أديل هبا عليهم العدو وأنه مع ذلك يريد ان ميحق الكافرين ببغيهم وطغياهنم وعدواهنم إذا انتصروا 
ته تأىب ذلك فال يدخلوهنا إال باجلهاد مث أنكر عليهم حسباهنم وظنهم دخول اجلنة بغري جهاد وال صرب وأن حكم

  والصرب ولو كانوا دائما منصورين غالبني ملا جاهدهم أحد وملا ابتلوا مبا يصربون عليه من أذى أعدائهم 
  فهذا بعض حكمه يف نصرة عدوهم عليهم وإدالته يف بعض األحيان 

وت واحلياة وزين األرض مبا عليها البتالء أنه سبحانه وتعاىل إمنا خلق السموات واألرض وخلق امل: األصل التاسع 



عباده وامتحاهنم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها قال تعاىل وهو الذي خلق السموات 
  واالرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ليبلوكم أمي أحسن عمال 

الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم : حسن عمال وقال إنا جعلنا ما على االرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أ: وقال 
  ونبلوكم بالشرع واخلري فتنة وإلينا ترجعون : أحسن عمال وقال تعاىل 

امل أحسب الناس أن : ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال تعاىل : وقال تعاىل 
  لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون و

آمنت أو ال يؤمن بل يستمر على السيئات والكفر : فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بني أمرين إما أن يقول أحدهم 
  والبد من امتحان هذا وهذا 

و صادق يف قوله آمنت أو كاذب فإن كان كاذبا هل ه: آمنت فالبد أن ميتحنه الرب ويبتليه ليتبني : فأما من قال 
رجع على عقبيه وفر من االمتحان كما يفر من عذاب اهللا وإن كان صادقا ثبت على قوله ومل يزده االبتالء 

وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا : واالمتحان إال إميانا على إميانه قال تعاىل 
وما زادهم إال إميانا وتسليما وأما من مل يؤمن فإنه ميتحن يف اآلخرة بالعذاب ويفنت به وهي أعظم احملنتني ورسوله 

هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوبتها اليت أوقعها اهللا مبن مل يتبع رسله وعصاهم فالبد من احملنة 
لكن املؤمن أخف حمنة وأسهل بلية فإن اهللا يدفع عنه باإلميان وحيمل يف هذه الدار ويف الربزخ ويف القيامة لكل أحد و

  عنه به ويرزقه من الصرب والثبات والرضى والتسليم ما يهون به عليه حمنته وأما الكافر واملنافق والفاجر فتشتد حمنته 

فال بد من حصول األمل وبليته وتدوم فمحنة املؤمن خفيفة منقطعة وحمنة الكافر واملنافق والفاجر شديدة متصلة 
واحملنة لكل نفس آمنت أو كفرت لكن املؤمن حيصل له األمل يف الدنيا ابتداء مث تكون له عاقبة الدنيا واآلخرة 

والكافر واملنافق والفاجر حتصل له اللذة والنعيم ابتداء مث يصري إىل األمل فال يطمع أحد أن خيلص من احملنة واألمل 
  : ألبتة يوضحه 

وهو أن اإلنسان مدين بالطبع البد له أن يعيش مع الناس والناس هلم إرادات وتصورات : لعاشر األصل ا
واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها فإن مل يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له األذى والعذاب من 

ويف املوافقة أمل وعذاب إذا كانت على وجه آخر فالبد له من الناس وخمالطتهم وال ينفك عن موافقتهم أو خمالفتهم 
باطل ويف املخالفة أمل وعذاب إذا مل يوافق أهواءهم واعتقاداهتم وإراداهتم وال ريب أن أمل املخالفة هلم يف باطلهم 

  أسهل وأيسر من األمل املترتب على موافقتهم 
ملعاونة على حمرم فإن مل يوافقهم آذوه واعترب هذا مبن يطلبون منه املوافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو ا

وظلموه وعادوه ولكن له العاقبة والنصرة عليهم إن صرب واتقى وإن وافقهم فرارا من أمل املخالفة أعقبه ذلك من 
  األمل أعظم مما فر منه والغالب أهنم يسلطون عليه فيناله من األمل منهم أضعاف ما ناله من اللذة أوال مبوافقتهم 

ا ومراعاته من أنفع ما للعبد فأمل يسري يعقب لذة عظيمة دائمة أوىل باالحتمال من لذة يسرية تعقب أملا فمعرفة هذ
  عظيما دائما والتوفيق بيد اهللا 

أن البالء الذي يصيب العبد يف اهللا ال خيرج عن أربعة أقسام فإنه إما أن يكون يف نفسه أو يف : األصل احلادي عشر 
أهله ومن حيب والذي يف نفسه قد يكون بتلفها تارة وبتأملها بدون التلف فهذا جمموع ما  ماله أو يف عرضه أو يف

  يبتلى به العبد يف اهللا 



  املصيبة يف النفس : وأشد هذه األقسام 
أن اخللق كلهم ميوتون وغاية هذا املؤمن أن يستشهد يف اهللا وتلك أشرف املوتات وأسهلها فإنه ال : ومن املعلوم 
د من األمل إال مثل أمل القرصة فليس يف قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبين آدم فمن عد جيد الشهي

مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة املوت على الفراش فهو جاهل بل موت الشهيد من أيسر امليتات وأفضلها 
قل :  سبحانه هذا الظن حيث يقول وأعالها ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش وقد أكذب اهللا

  لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وإذا ال متتعون إال قليال 
فأخرب اهللا أن الفرار من املوت بالشهادة ال ينفع فال فائدة فيه وأنه لو نفع مل ينفع إال قليال إذ البد له من املوت 

  حياة الشهيد عند ربه فيفوته هبذا القليل ما هو خري منه وأنفع من 
قل من ذا الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال : مث قال 

نصريا فأخرب سبحانه أن العبد ال يعصمه أحد من اهللا إن أراد به سوءا غري املوت الذي فر منه فإنه فر من املوت ملا 
سبحانه أنه لو أراد به سوءا غريه مل يعصمه أحد من اهللا وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل يف  كان يسوءه فأخرب اهللا

سبيل اهللا فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه وإذا كان هذا يف مصيبة النفس فاألمر هكذا يف مصيبة املال والعرض 
سلبه اهللا إياه أو قيض له إنفاقه فيما ال ينفعه دنيا  والبدن فإن من خبل مباله أن ينفقه يف سبيل اهللا تعاىل وإعالء كلمته

وال أخرى بل فيما يعود عليه مبضرته عاجال وآجال وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إىل غريه فيكون له 
مهنؤه وعلى خملفه وزره وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب هللا ويف سبيله أتعبه اهللا سبحانه 

  ف ذلك يف غري سبيله ومرضاته وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب أضعا

  ملا يلقى الذي ال يتقي اهللا من معاجلة اخللق أعظم مما يلقى الذي يتقى اهللا من معاجلة التقوى : قال أبو حازم 
هللا أذل واعترب ذلك حبال إبليس فإنه امتنع من السجود ألدم فرارا أن خيضع له ويذل وطلب إعزاز نفسه فصريه ا

األذلني وجعله خادما ألهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض بالسجود له ورضى أن خيدم هو وبنوه فساق 
  ذريته 

وكذلك عباد األصنام أنفوا أن يتبعوا رسوال من البشر وأن يعبدوا إهلا واحدا سبحانه ورضوا أن يعبدوا آهلة من 
  األحجار 

ذل ماله يف مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه يف طاعته البد أن يذل ملن ال يسوى وكذلك كل من امتنع أن يذل هللا أو يب
ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه يف طاعته ومرضاته عقوبة له كما قال بعض السلف من امتنع أن ميشي مع أخيه 

  خطوات يف حاجته أمشاه اهللا تعاىل أكثر منها يف غري طاعته 

  اية املطلوبة ومجيع ما تقدمفصل يف خامتة هلذا الباب هي الغ

أصل الدين وأصل : أن حمبة اهللا سبحانه واألنس به والشوق إىل لقائه والرضى به وعنه : كالوسيلة إليها وهي 
أعماله وإراداته كما أن معرفته والعلم بأمسائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها فمعرفته أجل املعارف وإرادة 

ته أشرف األعمال والثناء عليه بأمسائه وصفاته ومدحه ومتجيده أشرف األقوال وذلك وجهه أجل املقاصد وعباد
  أساس احلنيفية ملة إبراهيم 

  مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني : وقد قال تعاىل لرسوله 



بحنا على فطرة اإلسالم وكلمة أص: وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا 
  اإلخالص ودين نبينا حممد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من املشركني 

وذلك هو حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا وعليها قام دين اإلسالم الذي هو دين مجيع األنبياء واملرسلني وليس هللا 
  غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين  ومن يبتغ: دين سواه وال يقبل من أحد دينا غريه 

فمحبته تعاىل بل كونه أحب إىل العبد من كل ما سواه على اإلطالق من أعظم واجبات الدين وأكرب أصوله وأجل 
ومن  :قواعده ومن أحب معه خملوقا مثل ما حيبه فهو من الشرك الذي ال يغفر لصاحبه وال يقبل معه عمل قال تعاىل 

الناس من يتخد من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا وإذا كان العبد ال يكون من أهل 
اإلميان حىت يكون عبداهللا ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أمجعني وحمبته تبع حملبة اهللا فما 

اجلن واإلنس إال لعبادته اليت تتضمن كمال حمبته وكمال تعظيمه والذل له الظن مبحبته سبحانه وهو سبحانه مل خيلق 
وألجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب وأسست اجلنة والنار 
وانقسم الناس إىل شقي وسعيد وكما أنه سبحانه ليس كثله شيء فليس كمحبته وإجالله وخوفه حمبة وإجالل 

  فة وخما
فاملخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه واهللا سبحانه كلما خفته أنست به وفررت إليه واملخلوق خياف 

  ظلمه وعدوانه والرب سبحانه إمنا خياف عدله وقسطه 
  وكذلك احملبة فإن حمبة املخلوق إذا مل تكن هللا فهي عذاب للمحب ووبال عليه 

  حيصل له من اللذة وكلما كانت أبعد عن اهللا كان أملها وعذاهبا أعظم وما حيصل له هبا من التأمل أعظم مما 
هذا إىل ما يف حمبته من اإلعراض عنك والتجين عليك وعدم الوفاء لك إما ملزامحة غريك من احملبني له وإما لكراهته 

  منك وإما لغري ذلك من اآلفات * ومعاداته لك وإما الشتغاله عنك مبصاحله وما هو أحب إليه 
وأما حمبة الرب سبحانه فشأهنا غري هذا الشأن فإنه ال شيء أحب إىل القلوب من خالقها وفاطرها فهو إهلها 

ومعبودها ووليها وموالها ورهبا ومدبرها ورازقها ومميتها وحمييها فمحبته نعيم النفوس وحياة األرواح وسرور 
فليس عند القلوب السليمة واألرواح الطيبة  النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن

والعقول الزاكية أحلى وال ألذ وال أطيب وال أسر وال أنعم من حبته واألنس به والشوق إىل لقائه واحلالوة اليت 
جيدها املؤمن يف قلبه بذلك فوق كل حالوة والنعيم الذي حيصل له بذلك أمت من كل نعيم واللذة اليت تناله أعلى من 

إن كان أهل اجلنة يف مثل : إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها : ة كما أخرب بعض الواجدين عن حاله بقوله كل لذ
  هذا إهنم لفي عيش طيب 

  إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه باهللا وحبه له : وقال آخر 
   مساكني أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها: وقال آخر 
لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف ووجدان هذه األمور وذوقها هو حبسب : وقال آخر 

قوة احملبة وضعفها وحبسب ادراك مجال احملبوب والقرب منه وكلما كانت احملبة أكمل وإدراك احملبوب أمت والقرب 
  قوى منه أوفر كانت احلالوة واللذة والسرور والنعيم أ

  فمن كان باهللا سبحانه وأمسائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب 



وجد من هذه احلالوة يف قلبه ماال ميكن التعبري عنه وال يعرف إال بالذوق والوجد ومىت ذاق القلب ذلك مل ميكنه أن 
  خضوعا ورقا له وحرية عن رق غريه يقدم عليه حبا لغريه وال أنسا به وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذال و

فالقلب ال يفلح وال يصلح وال يتنعم وال يبتهج وال يلتذ وال يطمئن وال يسكن إال بعبادة ربه وحبه واإلنابة إليه ولو 
حصل له مجيع ما يلتذ به من املخلوقات مل يطمئن إليها ومل يسكن إليها بل ال تزيده إال فاقة وقلقا حىت يظفر مبا خلق 

من كون اهللا وحده هناية مراده وغاية مطالبه فإن فيه فقرا ذاتيا إىل ربه وإهله من حيث هو معبوده : هيء له له و
وحمبوبه وإهله ومطلوبه كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره وكلما متكنت حمبة اهللا من 

  يته له القلب وقويت فيه أخرجت منه تأهله ملا سواه وعبود
  على وجهه أنواره وضياؤه ... فأصبح حرا عزة وصيانة 

وما من مؤمن إال ويف قلبه حمبة هللا تعاىل وطمأنينة بذكره وتنعم مبعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إىل لقائه وأنس 
  لشعور به بقربه وإن مل حيس به الشتغال قلبه بغريه وانصرافه إىل ما هو مشغول به فوجود الشيء غري اإلحساس وا

هو حبسب قوة اإلميان وضعفه وزيادته ونقصانه ومىت مل يكن اهللا وحده غاية : وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه 
مراد العبد وهناية مقصوده وهو احملبوب املراد له بالذات والقصد األول وكل ما سواه فإمنا حيبه ويريده ويطلبه تبعا 

إال اهللا وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره وله من موجبات ذلك  ألجله مل يكن قد حقق شهادة أن ال إله
من األمل واحلسرة والعذاب حبسب ما فاته من ذلك ولو سعى يف هذا املطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ومل 

انته ال طريق له سوى يكن مستعينا باهللا متوكال عليه مفتقرا إليه يف حصوله متيقنا أنه إمنا حيصل بتوفيقه ومشيئته وإع
ذلك بوجه من الوجوه مل حيصل له مطلوبه فإنه ما شاء اهللا كان ومامل يشأ مل يكن فال يوصل إليه سواه وال يدل عليه 

  سواه وال يعبد إال بإعانته وال يطاع إال مبشيئته ملن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني 

د يف حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة واحلالوة اإلميانية قد استترت وإذا عرف هذا فالعب
عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت فإهنا لو كانت موجودة كاملة ملا قدم عليها لذة وشهوة ال نسبة بينها وبينها بوجه 

ال يزين الزاين حني    نيب صلى اهللا عليه وسلمما بل هي أدىن من حبة خردل بالنسبة إىل الدنيا وما فيها وهلذا قال ال
يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن فإن ذوق 

حقيقة اإلميان ومباشرته لقلبه مينعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر اخلسيس وينهاه عما يشعثه وينقصه وهلذا جتد العبد 
هللا منيبا إليه مطمئنا بذكره مشتاق قلبه إىل لقائه منصرفا عن هذه احملرمات ال يلتفت إليها وال يعول إذا كان خملصا 

عليها ويرى استبداله هبا عما هو فيه كاستبداله البعر اخلسيس باجلوهر النفيس وبيعه الذهب بأعقاب اجلزر وبيعه 
  املسك بالرجيع 

ملثابة إمنا يصبو إىل ما يناسبه ومييل إىل ما يشاكله ينفر من املطالب وال ريب أن يف النفوس البشرية من هو هبذه ا
العالية واللذات الكاملة كما ينفر اجلعل من رائحة الورد وشاهدنا من ميسك بأنفه عند وجود رائحة املسك ويتكره 

  هبا ملا يناله هبا من املضرة 
ب وال يليق وال يتأتى منه والنفس ال تترك حمبوبا إال فمن خلق للعمل يف الدباغة ال جيىء منه العمل يف صناعة الطي

  حملبوب هو أحب إليها منه أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك احملبوب 
فالذنب يعدم لعدم املقتضى له تارة والشتغال القلب مبا هو أحب إليه منه ولوجود املانع تارة ومن خوف فوات 

  حمبوب هو أحب إليه منه تارة 
  حال من حصل له من ذوق حالوة اإلميان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إىل الذنوب : األول ف



حال من عنده داع وارادة هلا وعنده إميان وتصديق بوعد اهللا تعاىل ووعيده فهو خياف إن واقعها أن يقع : والثاين 
ألهل اجلهاد والصرب وهاتان النفسان مها : رهبا والثاين للنفوس املطمئنة إىل : فيما هو أكره إليه وأشق عليه فاألول 

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية : املخصوصتان بالسعادة والفالح قال اهللا تعاىل يف النفس األوىل 
  مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت 

  دوا وصربوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جاه: وقال يف الثانية 
نفس مطمئنة إىل رهبا وهي أشرف النفوس وأزكاها ونفس جماهدة صابرة ونفس مفتونة بالسهوات : فالنفوس ثالثة 

  واهلوى وهي النفس الشقية اليت حظها األمل والعذاب والبعد عن اهللا تعاىل واحلجاب 

  ألبوين مث مل يقتصر على ذلكفصل يف بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده ل

  حىت كاد ذرية نفسه وذرية آدم فكان مشئوما على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته من اجلن واإلنس 
  : أما كيده لنفسه 

فإن اهللا سبحانه ملا أمره بالسجود آلدم عليه السالم كان يف امتثال أمره وطاعته سعادته وفالحه وعزه وجناته 
أن يف سجوده آلدم عليه السالم غضاضة عليه وهضما لنفسه إذ خيضع ويقع : اجلاهلة الظاملة  فسولت له نفسه

ساجدا ملن خلق من طني وهو خملوق من نار والنار بزعمه أشرف من الطني فاملخلوق منه خري من املخلوق منها 
وقارنه احلسد آلدم ملا رأى ربه وخضوع األفضل ملن هو دونه غضاضة عليه وهضم ملنزلته فلما قام بقلبه هذا اهلوس 

سبحانه قد خصه به من أنواع الكرامة فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وعلمه أمساء كل 
  شيء وميزه بذلك عن املالئكة 

وأسكنه جنته فعند ذلك بلغ احلسد من عدو اهللا كل مبلغ وكان عدو اهللا يطيف به وهو صلصال كالفخار فيتعجب 
ألمر عظيم قد خلق هذا ولئن سلط علي ألعصينه ولئن سلطت عليه ألهلكنه فلما مت خلق آدم عليه : ه ويقول من

السالم يف أحسن تقومي وأكمل صورة وأمجلها وكملت حماسنه الباطنة بالعلم واحللم والوقار وتوىل ربه سبحانه خلقه 
عا قد ألبس رداء اجلمال واحلسن واملهابة والبهاء بيده فجاء يف أحسن خلق وأمت صورة طوله يف السماء ستون ذرا

فرأت املالئكة منظرا مل يشاهدوا أحسن منه وال أمجل فوقعوا كلهم سجودا له بأمر رهبم تبارك وتعاىل فشق احلسود 
 :قميصه من دبر واشتعلت يف قلبه نريان احلسد املتني فعارض النص باملعقول بزعمه كفعل أوليائه من املبطلني وقال 

أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني فاعرض عن النص الصريح وقابله بالرأي الفاسد القبيح مث أردف ذلك 
أرأيتك هذا الذي : باالعتراض على العليم احلكيم الذي ال جتد العقول إىل االعتراض على حكمته سبيال فقال 

  يال كرمت علي لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قل
أن الذي فعلته ليس حبكمة : أخربين مل كرمته على وغور هذا االعتراض : وحتت هذا الكالم من االعتراض معىن 

  وال صواب وأن احلكمة كانت تقتضي أن يسجد هو يل ألن املفضول خيضع للفاضل فلم خالفت احلكمة 
  أنا خري منه : مث أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه وإزرائه به فقال 

ر ذلك حبجته الداحضة يف تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السالم وأصله فأنتجت له هذه املقدمات مث قر
إباءه وامتناعه من السجود ومعصيته الرب املعبود فجمع بني اجلهل والظلم والكرب واحلسد واملعصية ومعارضة 

وضعها من حيث أراد رفعتها وأذهلا من حيث النص بالرأي والعقل فأهان نفسه كل اإلهانة من حيث أراد تعظيمها و



أراد عزهتا وآملها كل األمل من حيث أراد لذهتا ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه يف مضرته مل يبلغ منه ذلك 
وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم : املبلغ ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه قال تعاىل 

  إال إبليس كان من  فسجدوا

  اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدوك بئس للظاملني بدال 

  فصل وأما كيده لألبوين فقد قص اهللا سبحانه علينا قصته معهما وأنه مل

ما حىت اطمأنا إىل قوله إنه ناصح هل: يزل خيدعهما ويعدمها ومينيهما اخللود يف اجلنة حىت حلف هلما باهللا جهد ميينه 
وأجاباه إىل ما طلب منهما فجرى عليهما من احملنة واخلروج من اجلنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى وكان ذلك 

بكيده ومكره الذي جرى به القلم وسبق به القدر ورد اهللا سبحانه كيده عليه وتدارك األبوين برمحته ومغفرته 
  ال وأمجلها وعاد عاقبة مكره عليه وال حييق املكر السيء إال بأهله فأعادمها إىل اجلنة على أحسن األحو

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا : وظن عدو اهللا جبهله أن الغلبة والظفر له يف هذا احلرب ومل يعلم بكمني جيش 
هله أن اهللا سبحانه وترمحنا لنكونن من اخلاسرين وال بإقبال دولة مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وظن اللعني جب

يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وعلمه أمساء كل شيء من أجل 
أكلة أكلها وما علم أن الطبيب قد علم املريض الدواء قبل املرض فلما أحس باملرض بادر إىل استعمال الدواء ملا 

  إىل مداواة اجلرح فقام كأن مل يكن به قلبة  رماه العدو بسهم وقع يف غري مقتل فبادر

بلي العدو بالذنب فأصر واحتج وعارض األمر وقدح يف احلكمة ومل يسأل اإلقالة وال ندم على الزلة وبلي احلبيب 
بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إىل مفزع اخلليقة وهو التوحيد واالستغفار فأزيل عنه العتب 

ب وقبل منه املتاب وفتح له من الرمحة واهلداية كل باب وحنن األبناء ومن أشبه أباه فما ظلم ومن وغفر له الذن
  كانت شيمته التوبة واالستغفار فقد هدي ألحسن الشيم 

  فصل مث كاد أحد ولدي آدم ومل يزل يتالعب به حىت قتل أخاه

ما : يح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وأسخط أباه وعصى مواله فسن للذرعية قتل النفوس وقد ثبت يف الصح
من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل فكاد العدو هذا القاتل 

بقطيعة رمحه وعقوق والديه وإسخاط ربه ونقص عدده وظلم نفسه وعرضه ألعظم العقاب وحرمه حظه من جزيل 
  الثواب 

  لى السداد واالستقامة واألمة واحدة والدين واحدفصل مث جرى األمر ع

وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما : واملعبود واحد فقال تعاىل 
كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق : فيه خيتلفون وقال تعاىل 

  بني الناس فيما اختلفوا فيه  ليحكم
  أنه كان بني آدم ونوح عليهما السالم عشرة قرون : ذكر لنا : قال سعيد عن قتادة 



كلهم على اهلدى وعلى شريعة من احلق مث اختلفوا بعد ذلك فبعث اهللا عز و جل نوحا وكان أول رسول بعثه اهللا 
كانوا : كان الناس أمة واحدة : ك احلق وقال ابن عباس تعاىل إىل أهل األرض وبعث عند االختالف بني الناس وتر

كانوا أمة : على اإلسالم كلهم وهذا هو القول الصحيح يف اآلية وقد روى عطية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
كان الناس من وقت وفاة آدم إىل مبعث نوح عليهما السالم : واحدة كانوا كفارا وهذا قول احلسن وعطاء قاال 

دة على ملة واحدة وهي الكفر كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم فبعث اهللا نوحا وإبراهيم والنبيني وهذا أمة واح
  حدثنا : القول ضعيف جدا وهو منقطع عن ابن عباس والصحيح عنه خالفه قال ابن أيب حامت 

كانوا على اإلسالم كلهم : أبو زرعة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال 
: وهذا هو الصواب قطعا فإن قراءة أيب بن كعب فاختلفوا فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين ويشهد هلذه القراءة 

  قوله تعاىل يف سورة يونس وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا 
 فكادهم بعبادة األصنام وإنكار أن العدو كادهم وتالعب هبم حىت انقسموا قسمني كفارا ومؤمنني: واملقصود 

  البعث 

وكان أول ما كاد به عباد األصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم هبا كما قص اهللا 
وقالوا ال تزرن آهلتكم وال تزرن ودآ وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا قال : سبحانه قصصهم يف كتابه فقال 

هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى : ن عباس رضي اهللا عنهما البخاري يف صحيحه عن اب
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا : الشيطان إىل قومهم 

  هلك أولئك ونسخ العلم عبدت 
ني من بين آدم وكان هلم أتباع يقتدون هبم فلما ماتوا قال كانوا قوما صاحل: وقال ابن جرير عن حممد بن قيس قال 

لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء : أصحاهبم الذين كانوا يقتدون هبم 
  إمنا كانوا يعبدوهنم وهبم يسقون املطر فعبدوهم : آخرون دب إليهم إبليس فقال 

أول ما عبدت األصنام أن آدم عليه السالم ملا مات : أخربين أيب قال : السائب الكليب وقال هشام بن حممد بن 
نود وهو أخصب جبل : جعله بنو شيث بن آدم يف مغارة يف اجلبل الذي أهبط عليه آدم بأرض اهلند ويقال للجبل 

يه السالم يأتون جسد آدم فكان بنو شيث عل: فأخربين أيب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال : يف األرض قال هشام 
يا بين قابيل إن لبىن شيث دوارا يدورون : يف املغارة فيعظمونه ويترمحون عليه فقال رجل من بين قابيل بن آدم 

كان ود : وأخربين أيب قال : حوله ويعظمونه وليس لكم شيء فنحت هلم صنما فكان أول من عملها قال هشام 
يا : ني فماتوا يف شهر فجزع عليهم ذوو أقارهبم فقال رجل من بين قابيل قوما صاحل: وسواع ويغوث ويعوق ونسر 

  : قوم هل لكم أن أعمل لكم مخسة أصنام على صورهم غري أين ال أقدر أن أجعل فيها أرواحا قالوا 

نعم فنحت هلم مخسة أصنام على صورهم ونصبها هلم فكان الرجل يأيت أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله 
 ذهب ذلك القرن األول وكانت عملت على عهد برد بن مهالئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم مث جاء حىت

ما عظم أولونا هؤالء إال : قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن األول مث جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا 
هم فبعث اهللا إليهم إدريس عليه السالم نبيا يرجون شفاعتهم عند اهللا تعاىل فعبدوهم وعظموا أمرهم واشتد كفر

: فدعاهم فكذبوه فرفعه اهللا إليه مكانا عليا ومل يزل أمرهم يشتد فيما قال ابن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس 
 عليه السالم فبعثه اهللا تعاىل نبيا وهو يومئذ ابن أربعمائة ومثانني] بن ملك بن متو شلح بن أخنوخ [ حىت أدرك نوح 



سنة فدعاهم إىل اهللا تعاىل يف نبوته عشرين ومائة سنة فعصوه وكذبوه فأمره اهللا تعاىل أن يصنع الفلك ففرغ منها 
وركبها وهو ابن ستمائة سنة وغرق من غرق ومكث بعد ذلك ثالمثائة ومخسني سنة وكان بني آدم ونوح ألفا سنة 

من أرض إىل أرض ] األرض وجعل املاء يشتد جريه وعبابه من جبل نوذ إىل [ ومائتا سنة فأهبط املاء هذه األصنام 
ظاهر القرآن : حىت قذفها إىل أرض جده فلما نضب املاء وبقيت على الشط فسفت الريح عليه حىت وارهتا قلت 

يدل على خالف هذا وأن نوحا عليه السالم لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما وأن اهللا عز و جل أهلكهم 
  أن لبث فيهم هذه املدة بالغرق بعد 
  وكان يكىن [ وكان عمرو بن حلي كاهنا وله رئي من اجلن : قال الكليب 

] ضف [ ائت ] : جري وال إقامة قال : قال [ عجل املسري والظعن من هتامة بالسعد والسالمة : فقال له ] أبا مثامة 
 عبادهتا جتب فأتى هنر جدة فاستثارها مث محلها جدة جتد فيها أصناما معدة فأوردها هتامة وال هتب مث ادع العرب إىل

ابن رفيدة بن [ حىت ورد هتامة وحضر احلج فدعا العرب إىل عبادهتا قاطبة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد الالت 
فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي ] ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة 

عامر : الذي يقال له [ ندل ومسى ابنه عبد ود فهو أول من مسي به وجعل عوف ابنه عامرا القرى بدومة اجل
  األجدار سادنا له فلم يزل بنوه يسدنونه حىت جاء اهللا باإلسالم 

اسقه إهلك فأشربه قال : وكان أيب يبعثين باللنب إليه فيقول : فحدثين مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال : قال الكليب 
رأيت خالد بن الوليد رضي اهللا عنه بعد كسره فجعله جذاذا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث خالد  مث: 

: بن الوليد هلدمه فحالت بينه وبني هدمه بنو عبد ود وبنو عامر األجدار فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره قال الكليب 
كان متثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد : ال صف يل ودا حىت كأين أنظر إليه ق: فقلت ملالك بن حارثة 

دبر أي نقش عليه حلتان متزر حبلة مرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا وبني يديه حربة فيها لواء 
  ووفضة فيها نبل يعين جعبة 

احلرث : له  وأجابت عمرو بن حيي مضر بن نزار فدفع إىل رجل من هذيل يقال: ] ورجع احلديث قال : قال [ 
وهاط من بطن خنلة يعبده : سواعا فكان بأرض يقال هلا : بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر 

  : من يليه من مضر ويف ذلك يقول رجل من العرب 
عتائر من ذخائر كلع راع ... كما عكفت هذيل على سواع تظل جنابه صرعى لديه ... تراهم حول قبلتهم عكوفا 

  ابته مذحج فدفع إىل أنعم بن عمرو املرادي يغوث وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن واالها وأج
يعوق ] : بن حاشد بن جشم بن خريان بن نوف بن مهدان [ وأجابته مهدان فدفع إىل مالك بن مرثد بن جشم 

  خيوان تعبده مهدان ومن واالها من اليمن : فكان بقرية يقال هلا 
بلخع : معد يكرب نسرا فكان مبوضع من أرض سبإ يقال له : دفع إىل رجل من ذي رعني يقال له ف: وأجابت محري 

  تعبده محري ومن واالها فلم يزل يعبدونه حىت هودهم ذو نواس 
  فلم تزل هذه األصنام تعبد حىت بعث اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم فهدمها وكسرها 

صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف : ه عن ابن عباس قال هذا شرح ما ذكره البخاري يف صحيح: قلت 
العرب تعبد أما ود فكانت لكلب بدومة اجلندل وأما سواع فكانت هلذيل وأما يغوث فكان ملراد مث لبين غطيف 



وهؤالء أمساء رجال : باجلرف عند سبأ وأما يعوق فكانت هلمدان وأما نسر فكانت حلمري آلل ذي الكالع قال 
  ني من قوم نوح وذكر ما تقدم صاحل

رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال 
  قصبه يف النار وكان أول من سيب السوائب 

  ويف لفظ وغري دين إبراهيم 
: حل السمان حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي أن أبا صا: وقال ابن إسحق 

يا أكثم رأيت عمرو بن حلي بن قمعة بن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ألكثم بن اجلون اخلزاعي 
عسى أن يضرين شبهه يا : خندف جير قصبه يف النار فما رأيت رجال أشبه برجل منك به وال به منك فقال أكثم 

إنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غري دين إمساعيل فنصب األوثان وحبر البحرية وسيب  ال: رسول اهللا قال 
  السائبة ووصل الوصيلة ومحى احلام 

أن عمرو بن حلي خرج من مكة إىل الشام يف بعض أموره فلما قدم : وحدثين بعض أهل العلم : قال ابن هشام 
عمالق ابن الوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون األصنام فقال  مآب من أرض البلقاء وهبا يومئذ العماليق وهم ولد

أفال تعطوين منها صنما : نستمطر هبا فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال : ما هذه األصنام اليت تعبدون فقالوا : هلم 
  فأسري به إىل 

: ته وتعظيمه قال هشام هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعباد: أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له 
أن إمساعيل عليه السالم ملا سكن مكة وولد هبا أوالده فكثروا حىت ملئوا مكة ونفوا من كان : وحدثين أيب وغريه 

هبا من العماليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم احلروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا يف البالد 
أنه كان ال يظعن من مكة ظاعن إال احتمل معه : عبادة األوثان واحلجارة والتماس املعاش فكان الذي محلهم على 

حجرا من حجارة احلرم تعظيما للحرم وصبابة مبكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت حبا للبيت 
الم مث وصبابة به وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة وحيجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإمساعيل عليهما الس

عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم غريه فعبدوا األوثان وصاروا إىل ما كانت عليه 
منها على إرث ما بقى من ذكرها فيهم وفيهم [ األمم من قبلهم واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السالم 

ون هبا من تعظيم البيت والطواف به واحلج والعمرة والوقوف من عهد إبراهيم وإمساعيل يتنسك] على ذلك بقايا 
لبيك اللهم لبيك : وكانت نزار تقول يف إهالهلا ] مع إدخاهلم فيه ما ليس منه [ على عرفة واملزدلفة وإهداء البدن 

  متلكه وما ملك * لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك * 
ن ملكها بيده يقول اهللا عز و جل لتبيه صلى اهللا عليه وسلم وما ويوحدونه التلبية ويدخلون معه آهلتهم وجيعلو[ 

  يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم 

  مشركون أي ما يوحدونين مبعرفة حقى إال جعلوا معي شريكا من خلقي 
حنن غرابا عك : وكانت تلبية عك إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غالمني أسودين فكانا أمام ركبهم فيقوالن 

  عبادك اليمانيه ... عك إليك عانيه : من بعدمها فتقول عك 
] وكانت ربيعة إذا حجت فقضت املناسك ووقفت يف املواقف نفرت يف النفر األول ومل تقم إىل آخر التشريق 



: ووصل الوصيلة ومحى احلامي ] وحبر البحرية [ وكان أول من غري دين إمسعيل فنصب األوثان وسيب السائبة 
حلي بن حارثة بن عمرو بن عامر األزدي وهو أبو خزاعة وكانت أم عمرو فهرية بنت عامر بن  عمرو بن ربيعة وهو

وكان احلارث هو الذي يلي أمر الكعبة فلما بلغ عمرو بن حلي نازعه يف ] ويقال قمعة بنت مضاض [ احلرث 
بعدهم [ وتوىل حجابة البيت الوالية وقاتل جرمها بين إمساعيل فظفر هبم وأجالهم عن الكعبة ونفاهم من بالد مكة 

إن بالبلقاء من الشام محة إن أتيتها برأت فأتاها فاستحم فيها فربأ ووجد أهلها : مث إنه مرض مرضا شديدا فقيل له ] 
نستسقي هبا املطر ونستنصر هبا على العدو فسأهلم أن يعطوه منها ففعلوا : ما هذه فقالوا : يعبدون األصنام فقال 
عبد : وقد كانت العرب تسمى [ بها حول الكعبة واختذت العرب األصنام فكان أقدمها مناة فقدم هبا مكة ونص

وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية املشلل بقديد بني مكة واملدينة وكانت العرب مجيعها ] مناة وزيد مناة 
  تعظمه وكانت األوس واخلزرج ومن ينزل املدينة ومكة وما قارب 

وكان أوالد معد على بقية من دين إمساعيل وكانت ربيعة ومضر [ ونه ويذحبون له ويهدون له من املواضع يعظم
  ومل يكن أحد أشد إعظاما له من األوس واخلزرج ] على بقية من دينه 

كانت : وحدثنا رجل من قريش عن أيب عبيدة بن عبداهللا بن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال : قال هشام 
خلزرج ومن جاورهم من عرب أهل يثرب وغريها حيجون فيقفون مع الناس املواقف كلها وال حيلقون األوس وا

رؤوسهم فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده ال يرون حلجهم متاما إال بذلك وكانت مناة هلذيل 
ذوا الالت بالطائف وهي أحدث من وخزاعة فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح مث اخت

] بنو عتاب بن مالك [ وكان سدنتها من ثقيف ] وكان يهودي يلت عندها السويق [ مناة وكانت صخرة مربعة 
وكانوا قد بنوا عليها وكانت قريش ومجيع العرب تعظمها وهبا كانت العرب تسمي زيد الالت وتيم الالت وكانت 

  اليوم فلم تزل كذلك  يف موضع منارة مسجد الطائف اليسرى

حىت أسلمت ثقيف فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املغرية بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار مث اختذوا العزى 
حراض بإزاء الغمري : الشآمية يقال له [ وهي أحدث من الالت ومناة اختذها ظامل بن أسعد وكانت بواد من خنلة 

  فوق ذات عرق وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت ] وذلك  عن ميني املصعد إىل العراق من مكة

كانت العزى شيطانة تأتى ثالث مسرات ببطن خنلة فلما : وحدثين أيب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال : قال هشام 
مسرات ائت بطن خنلة فإنك ستجد ثالث : افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال 

فاعضد الثانية فأتاها فعضدها مث : ال قال : هل رأيت شيئا قال : فاعضد األوىل فأتاها فعضدها فلما جاء إليه قال 
ال قال فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو حببشية نافشة : هل رأيت شيئا قال : فقال   أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم

فلما [ سادهنا ] دبية بن حرمى الشيباين مث السلمي وكان [ هبا وخلفها شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيا
  : نظر إىل خالد قال 

  على خالد ألقى اخلمار ومشعري ... أعزاء شدى شدة ال تكذيب 
  : تبوئي بذل عاجال وتنصري فقال خالد ... فإنك إال تقتلى اليوم خالدا 

انك مث ضرهبا ففلق رأسها فإذا هي محمة مث عضد الشجرة إين رأيت اهللا قد أه... يا عزى كفرانك ال سبحانك 



أما إهنا لن [ تلك العزى وال عزى بعدها للعرب : وقتل دبية السادن مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال 
  ] تعبد بعد اليوم 

بلغين من عقيق أمحر هبل وكان فيما : وكانت لقريش أصنام يف جوف الكعبة وحوهلا وأعظمها عندهم : قال هشام 
على صورة إنسان مكسور اليد اليمىن أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب وكان أول من نصبه خزمية بن 

قداح ] سبعة [ وكان يف جوف الكعبة وكان قدامه ] هبل خزمية : وكان يقال له [ مدركة بن إلياس بن مضر 
يف مولود أهدوا له هدية مث ضربوا بالقداح فإن خرج صريح مكتوب يف أحدها صريح ويف اآلخر ملصق فإذا شكوا 

وكانوا إذا ] وقدح على امليت وقدح على النكاح وثالثة مل تفسر ىل عالم كانت [ أحلقوه وإن خرج ملصق دفعوه 
 فما خرج عملوا به وانتهوا إليه وعنده[ اختصموا يف أمر أو أرادوا سفرا أو عمال أتوه فاستقسموا بالقداح عنده 

ضرب عبد املطلب بالقداح على ابنه عبداهللا والد النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد 
  اهللا أعلى وأجل : قولوا له   أعل هبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

رجل من جرهم يقال له  أن إسافا: فحدث الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس : وكان هلم إساف ونائلة قال هشام 
إساف بن يعلى ونائلة بنت زيد من جرهم وكان يتعشقها يف أرض اليمن فأقبلوا حجاجا فدخال الكعبة فوجدا : 

غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر هبا يف البيت فمسخا حجرين فأصبحوا فوجدومها مسخني فأخرجومها 
ملا مسخا حجرين وضعا : لبيت بعد من العرب قال هشام فوضعومها موضعهما فعبدهتما خزاعة وقريش ومن حج ا

عند الكعبة ليتعظ هبما الناس فلما طال مكثهما وعبدت األصنام عبدا معها وكان أحدمها ملصقا بالكعبة واآلخر يف 
  موضع زمزم فنقلت قريش الذي كان ملصقا بالكعبة إىل اآلخر فكانوا يذحبون وينحرون عندمها 

ذو اخللصة وكان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج وكان له بيت بني مكة واليمن  وكان من تلك األصنام
  وكان سدنتها بنو أمامة [ على مسرية سبع ليال من مكة 

وأزد السراة ومن قارهبم من بطون العرب من [ وكانت تعظمها وهتدى هلا خثعم وجببيلة ] من باهلة بن أعصر 
أال تكفيين ذا اخللصة فسار إليه بأمحس فقاتلته خثعم وباهلة :  عليه وسلم جلرير فقال رسول اهللا صلى اهللا] هوازن 

  دونه فظفر هبم وهدم بيت ذي اخللصة وأضرم فيه النار فاحترق 
  وذو اخللصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة 

  بن عمرو فحرقه  وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفني فلما أسلموا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطفيل
  صنم يقال له ذو الشرى ] بن مبشر من األزد [ وكان لبين احلارث بن يشكر 

  وكان لقضاعة وخلم وجذام وعاملة وغطفان صنم يف مشارف الشام يقال له األقيصر 
  ] وكان ألزد السراة صنم يقال له عائم [ وكان ملزينة صنم يقال له هنم وبه كانت تسمى عبد هنم 

  صنم يقا له سعري  وكان لعنزة
  وكان لطييء صنم يقا له الفلس 

أن : وكان ألهل كل دار من مكة صنم يف دارهم كان يعبدونه فإذا أراد أحدهم السفر كانآخر ما يصنع يف منزله 
وكان خلوالن : أن يتمسح به قال ابن إسحاق : يتمسح به وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله 

عم أنس بأرض خوالن يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبني اهللا بزعمهم فما دخل يف :  صنم يقال له



حق اهللا من حق عم أنس ردوه عليه وما دخل يف حق الصنم من حق اهللا الذي مسو له تركوه له وفيهم أنزل اهللا 
مهم وهكذا لشركائنا فما كان لشركائهم سبحانه وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واالنعام نصيبا فقالوا هكذا هللا بزع

  فال يصل إىل اهللا وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم ساء ما حيكمون 

سعد صخرة بفالة من األرض : وكان لبين ملكان بن كنانة بن خزمية بن مدركة صنم يقال له : قال ابن إسحق 
وكانت مرعية ال [ ركته فيما يزعم فلما رأته اإلبل طويلة فأقبل رجل من بين ملكان بإبل مؤبلة ليقفها عليه ابتغاء ب

ال : وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت يف كل وجه فغضب رهبا فأخذ حجرا فرماه به مث قال ] تركب 
  : بارك اهللا فيك نفرت عين إبلي مث خرج يف طلبها حىت مجعها فلما اجتمعت له قال 

  سعد فال حنن من سعد  فشتتنا... أتينا إىل سعد ليجمع مشلنا 
وكان عمرو بن اجلموح سيدا : من األرض ال تدعو لغي وال رشد قال ابن إسحق ... وهل سعد إال صخرة بتنوفة 

كما كان [ من سادات بين سلمة وشريفا من أشرافهم وكان قد اختذ يف داره صنما من خشب يقال له مناة 
أسلم فتيان بين سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو فلما ] األشراف يصنعون يتخذه إهلا يعظمه ويظهره 

وغريهم ممن أسلم وشهد العقبة وكانوا يدجلون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفر بين 
مث : ويلكم من عدا على إهلنا هذه الليلة قال : سلمة وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه فإذا أصبح عمرو قال 

واهللا لو أعلم من فعل هذا بك ألخزينه فإذا أمسى ونام : يلتمسه حىت إذا وجده غسله وطهره وطيبه مث قال  يغدو
  غدوا 

ففعلوا بصنمه مثل ذلك فيغدو فيلتمسه فيجده يف مثل ما كان فيه من األذى فيغسله ويطهره ويطيبه فيغدون عليه 
ث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه مث جاء بسيفه فعلقه إذا أمسى فيفعلون به ذلك فلما طال عليه استخرجه من حي

واهللا إين ال أعلم من يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خري فامتنع فهذا السيف معك فلما أمسى : عليه مث قال له 
ها ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه مث أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به حببل مث ألقوه يف بئر من آبار بين سلمة في
عذر من عذر الناس وغدا عمرو فلم جيده يف مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حىت وجده يف تلك البئر منكسا 

مقرونا بكلب ميت فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسالمه فقال حني أسلم وعرف 
أنقذه مما كان فيه من العمى والضاللة  من اهللا ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر اهللا إذ

  : ويقول 
  أنت وكلب وسط بئر يف قرن ... واهللا لو كنت إهلا مل تكن 

  اآلن فتشناك عن سوء الغنب ... أف مللقاك إهلا مستدن 
  الواهب الرزاق ديان الدين ... احلمد هللا العلي ذي املنن 

  ن أكون يف ظلمة قرب مرهت... هو الذي أنقذين من قبل أن 
واختذ أهل كل دار يف دارهم صنما يعبدونه فإذا أراد رجل منهم سفرا متسح به وإذا قدم من سفر : قال ابن إسحق 

: تسمح به فيكون آخر عهده به وأول عهده به فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش 
  أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 

قد اختذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة هلا سدنة وحجاب وهتدى هلا كما  وكانت العرب
  هتدى للكعبة وتطوف هبا كما تطوف بالكعبة وتنحر عندها كما تنحر عند الكعبة 



ه فإذا وكان الرجل إذا سافر فنزل منزال أخذ أربعة أحجار فنظر إىل أحسنها فاختذه ربا وجعل الثالثة أثا يف لقدر
  ارحتل تركه فإذا نزل منزال آخر فعل مثل ذلك 

ملا بعث : مسعت أبا رجاء العطاردي يقول : حدثنا مهدي بن ميمون قال : حدثنا حسن بن الربيع قال : قال حنبل 
إذا وكنا نعبد احلجر يف اجلاهلية ف: النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعنا به حلقنا مبسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار قال 

وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه فإذا مل جند حجرا مجعنا حثية من تراب مث جئنا بغنم فحلبناها عليه مث 
كنا نعمد إىل الرمل فنجمعه وحنلب عليه فنعبده وكنا نعمد إىل احلجر األبيض فنعبده زمانا : طفنا به وقال أبو رجاء 

  : نا يزيد بن هارون أخربنا احلجاج بن أيب زينب قال حدث: مث نلقيه وقال أبو بكر بن أيب شيبة 

يا أهل الرحال إن ربكم قد : كنا يف اجلاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي : مسعت أبا عثمان النهدي يقول 
إنا قد وجدنا : فخرجنا على كل صعب وذلول فبينا حنن كذلك نطلبه إذا حنن مبناد ينادي : هلك فالتمسوا ربا قال 

  بكم أو شبهه فإذا حجر فنحرنا عليه اجلزر ر
أخربنا حممد بن عمر قال حدثين احلجاج بن صفوان عن ابن أيب حسني عن شهر بن حوشب : وقال حممد بن سعد 

كنت امرأ ممن يعبد احلجارة فينزل احلى ليس معهم إلكه فيخرج الرجل منهم فيأيت بأربعة : عن عمرو بن عبسة قال 
لقدره وجيعل أحسنها إلكها يعبده مث لعله جيد ما هو أحسن منه قبل أن يرحتل فيتركه ويأخذ أحجار فينصب ثالثة 

  غريه 
مكه وجد حول البيت ثالمثائة وستني صنما فجعل يطعن بسية قوسه يف   وملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ي تتساقط على رؤوسها مث أمر هبا جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وه: وجوهها وعيوهنا ويقول 
  فأخرجت من املسجد وحرقت 

  فصل وتالعب الشيطان باملشركني يف عبادة األصنام له أسباب عديدة

  تالعب بكل قوم على قدر عقوهلم 
فطائفة دعاهم إىل عبادهتا من جهة تعظيم املوتى الذين صوروا تلك األصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح 

وهلذا لعن النيب صلى اهللا عليه و سلم املتخذين على القبور املساجد والسرج وهنى عن الصالة إىل  عليه السالم
اشتد غضب اهللا على : القبور وسأل ربه سبحانه أن ال جيعل قربه وثنا يعبد وهنى أمته أن يتخذوا قربه عيدا وقال 

  يل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وأمر بتسوية القبور وطمس التماث
فأىب املشركون إال خالفه يف ذلك كله إما جهال وإما عنادا ألهل التوحيد ومل يضرهم ذلك شيئا وهذا السبب هو 

  الغالب على عوام املشركني 
وأما خواصهم فإهنم اختذوها بزعمهم على صور الكواكب املؤثرة يف العامل عندهم وجعلوا هلا بيوتا وسدنة وحجابا 

  ذا يف الدنيا قدميا وحديثا وحجا وقربانا ومل يزل ه
  بيت على رأس جبل بإصبهان كان به أصنام أخرجها بعض ملوك اجملوس وجعله بيت نار : فمنها 

ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض املشركني على اسم الزهرة فخر به عثمان ابن عفان رضي اهللا تعاىل 
  عنه 

  مس مبدينة فرغانة فخر به املعتصم ومنها بيت بناه قابوس امللك على اسم الش



  اهلند : وأشد األمم يف هذا النوع من الشرك 
إن شريعة اهلند وضعها هلم رجل يقال له برمهن ووضع هلم أصناما وجعل أعظم بيوهتا بيتا مبدينة : قال حيىي بن بشر 

  من مدائن السند وجعل فيه صنمهم األعظم وزعم 

إن : ذه املدينة يف أيام احلجاج وامسها امللتان فأراد املسلمون قلع الصنم فقيل أنه بصورة اهليوىل األكرب وفتحت ه
تركتموه ومل تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما جيتمع له من املال فأمر عبد امللك بن مروان بتركه فاهلند حتج إليه من حنو 

آالف ال يكون أقل من هذا وال ألفي فرسخ وال بد ملن حيجه أن حيمل معه من النقد ما ميكنه من مائة إىل عشرة 
أكثر فيلقيه يف صندوق هناك عظيم ويطوف بالصنم فإذا ذهبوا ورجعوا إىل بالدهم قسم ذلك املال فثلثه للمسلمني 

  وثلثه لعمارة املدينة وحصوهنا وثلثه لسدنة الصنم ومصاحله 
رهم يف بطالن الشرك وكسر وأصل هذا املذهب من مشركي الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السالم الذين ناظ

  حجتهم بعلمه وآهلتهم بيده فطلبوا حتريقه 
وهو مذهب قدمي يف العامل وأهله طوائف شىت فمنهم عباد الشمس زعموا أهنا ملك من املالئكة هلا نفس وعقل وهي 

أصل نور القمر والكواكب وتكون املوجودات السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك الفلك فيستحق 
أهنم اختذوا هلا صنما بيده جوهرة على لون النار وله بيت : لتعظيم والسجود والدعاء ومن شريعتهم يف عبادهتا ا

خاص قد بنوه بامسه وجعلوا له الوقوف الكثرية من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون 
ن لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به وهم فيه هلا ثالث كرات يف اليوم ويأتيه أصحاب العاهات فيصومو

إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم هلا وإذا غربت وإذا توسطت الفلك وهلذا يقارهنا الشيطان يف هذه األوقات 
الثالثة لتقع عبادهتم وسجودهم له وهلذا هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حتري الصالة يف هذه األوقات قطعا 

  هرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة األصنام ملشاهبة الكفار ظا

  فصل وطائفة أخرى اختذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم

  والعبادة وإليه تدبري هذا العامل السفلي 
أهنم اختذوا له صنما على شكل عجل جيره اربعة وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويسجدون له : ومن شريعة عباده 

ة من كل شهر مث يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور فإذا فرغوا من األكل ويصومون له أياما معلوم
  أخذوا يف الرقص والغناء وأصوات املعازف بني يديه 

ومنهم من يعبد أصناما اختذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم وبنوا هلا هياكل ومتعبدات لكل كوكب 
  صه منها هيكل خيصه وصنم خيصه وعبادة خت

ومىت أردت الوقوف على هذا فانظر يف كتاب السر املكتوم يف خماطبة النجوم املنسوب إىل ابن اخلطيب الري تعرف 
  سر عبادة األصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها 

وكل هؤالء مرجعهم إىل عبادة األصنام فإهنم ال تستمر هلم طريقة إال بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه 
  ن عليه ويعكفو

  ومن ههنا اختذ اصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أهنا على صورهتا 
فوضع الصنم إمنا كان يف األصل على شكل معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائبا 



ه إهله ومعبوده ومن أسباب منابه وقائما مقامه وإال فمن املعلوم أن عاقال ال ينحت خشبة أو حجرا بيده مث يعتقد أن
أن الشياطني تدخل فيها وختاطبهم منها وختربهم ببعض املغيبات وتدهلم على بعض ما خيفى عليهم : عبادهتا أيضا 

إن : وهم ال يشاهدون الشياطني فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو املتكلم املخاطب وعقالؤهم يقولون 
  : إهنا العقول اجملردة وبعضهم يقول : إهنا مالئكة وبعضهم يقول : ول تلك روحانيات األصنام وبعضهم يق

هي روحانيات األجرام العلوية وكثري منهم ال يسأل عما عهد بل إذا مسع اخلطاب من الصنم اختذه إلكها وال يسأل 
  عما وراء ذلك 

ال احلنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه وباجلملة فأكثر أهل األرض مفتونون بعبادة األصنام واألوثان ومل يتخلص منها إ
السالم وعبادهتا يف األرض من قبل نوح عليه السالم كما تقدم وهيا كلها ووقوفها وسدنتها وحجاهبا والكتب 

املصنفة يف شرائع عبادهتا طبق ذلك كله األرض قال إمام احلنفاء واجنبين وبين أن نعبد األصنام رب إهنن أضللن 
اليت أهلكها اهللا بأنواع اهلالك كلهم وكانوا يعبدون األصنام كما قص اهللا تعاىل ذلك عنهم  كثريا من الناس واألمم

ما صح عن النيب : يف القرآن وأجنى الرسل وأتباعهم من املوحدين ويكفي يف معرفة كثرهتم وأهنم أكثر أهل األرض 
فأىب أكثر الناس إال : قال تعاىل صلى اهللا عليه وسلم أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وقد 

وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني : وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا وقال : كفورا وقال 
  وما وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني  ١٠١:  ٧وقال 

فوسهم وأمواهلم وأبنائهم دوهنا فهم يشاهدون ولو مل تكن الفتنة بعبادة األصنام عظيمة ملا أقدم عبادها على بذل ن
مصارع إخواهنم وما حل هبم وال يزيدهم ذلك إال حبا هلا وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا بالصرب عليها وحتمل أنواع 
املكاره يف نصرهتا وعبادهتا وهم يسمعون أخبار األمم اليت فتنت بعبادهتا وما حل هبم من عاجل العقوبات وال يثنيهم 

  عن عبادهتا ذلك 
  ففتنة عبادة األصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور هبا والعاشق ال يثنيه 

عن مراده خشية عقوبة يف الدنيا وال يف اآلخرة وهو يشاهد ما حيل بأصحاب ذلك من اآلالم والعقوبات والضرب 
يده ذلك إال إقداما وحرصا على الوصول واحلبس والنكال والفقر غري ما أعد اهللا له يف اآلخرة ويف الربزخ وال يز

  والظفر حباجته 
  فهكذا الفتنة بعبادة األصنام وأشد فإن تأله القلوب هلا أعظم من تأهلها للصور اليت يريد منها الفاحشة بكثري 
رسله والقرآن بل وسائر الكتب اإلهلية من أوهلا إىل آخرها مصرحة ببطالن هذا الدين وكفر أهله وأهنم أعداء اهللا و

وأهنم أولياء الشيطان وعباده وأهنم هم أهل النار الذين ال خيرجون منها وهم الذين حلت هبم املثالت ونزلت هبم 
  العقوبات وأن اهللا سبحانه بريء منهم هو ومجيع رسله ومالئكته وأنه سبحانه ال يغفر هلم وال يقبل هلم عمال 

  وهذا معلوم بالضرورة من الدين احلنيف 
اهللا عز و جل لرسوله وأتباعه من احلنفاء دماء هؤالء وأمواهلم ونساءهم وأبناءهم وأمرهم بتطهري األرض وقد أباح 

منهم حيث وجدوا وذمهم بسائر أنواع الذم وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة فهؤالء يف شق ورسل اهللا تعاىل كلهم 
  يف شق 

  فوق منزلتهفصل ومن أسباب عبادة األصنام الغلو يف املخلوق وإعطاؤه 



حىت جعل فيه حظ من اإلهلية وشبهوه باهللا سبحانه وهذا هو التشبيه الواقع يف األمم الذي أبطله اهللا سبحانه وبعث 
  رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله 

روفة أمه فهو سبحانه ينفي وينهي أن جيعل غريه مثالله وندا له وشبها له ال أن يشبه هو بغريه إذ ليس يف األمم املع
جعلته سبحانه مثال لشيء من خملوقاته فجعلت املخلوق أصال وشبهت به اخلالق فهذا ال يعرف يف طائفة من طوائف 

  بين آدم وإمنا األول هو 

املعروف يف طوائف أهل الشرك غلوا فيمن يعظمونه وحيبونه حىت شبهوه باخلالق وأعطوه خصائص اإلهلية بل 
اصربوا على آهلتكم وصرحوا بأنه إله معبود يرجى  ٦:  ٣٨آلهلة إهلا واحدا وقالوا صرحوا أنه إله وأنكروا جعل ا

وخياف ويعظم ويسجد له وحيلف بامسه وتقرب له القرابني إىل غري ذلك من خصائص العبادة اليت ال تنبغي إال هللا 
  تعاىل 

حىت إن الذين كفروا وصفوه فكل مشرك فهو مشبه الهله ومعبوده باهللا سبحانه وإن مل يشبهه به من كل وجه 
يد اهللا مغلولة وإنه استراح ملا فرغ من  ٦٤:  ٥إن اهللا فقري وإن  ١٨١:  ٣سبحانه بالنقائص والعيوب كقوهلم 

خلق العامل والذين جعلوا له ولدا وصاحبة تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا مل يكن قصدهم أن جيعلوا املخلوق أصال مث 
  وه هبذه األشياء استقالال ال قصدا أن يكون غريه أصال فيها وهو مشبه به يشبهون به اخلالق بل وصف

وهلذا كان وصفه سبحانه هبذه األمور من أبطل الباطل لكوهنا يف نفسها نقائص وعيوبا ليس جهة البطالن يف اتصافه 
ض أهل الكالم الباطل حيث هبا هو التشبيه والتمثيل فال يتوقف يف نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه كما يفعله بع

  صرحوا بأنه ال يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عنه وإمنا تنفي عنه الستلزامها التشبيه والتمثيل 
وهؤالء إذا قال هلم الواصفون هللا سبحانه هبذه الصفات حنن نثبتها له على وجه ال مياثل فيها خلقه بل نثبت له فقرا 

اثل فيه خلقه كما تثبتون أنتم له علما وقدرة وحياة ومسعا وبصرا ال مياثل فيها خلقه فقولنا يف وصاحبة وإيالدا ال مي
هذا كقولكم فيما أثبتموه سواء مل يتمكنوا من إبطال قوهلم ويصريون أكفاء هلم يف املناظرة فإهنم قد أعطوهم أنه ال 

ى عنه ألجل التشبيه والتمثيل وقد أثبتوا له صفات يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب وإمنا ننفي ما نف
  على وجه ال يستلزم التشبيه فقال أولئك وهكذا نقول حنن 

وملا عرف بعضهم أن هذا الزم له ال حمالة استروح إىل دليل اإلمجاع وقال إمنا نفينا النقائص والعيوب عنه باإلمجاع 
  عند  وعندهم أن اإلمجاع أدلته ظنية ال تفيد اليقني فليس

  القوم يقني وقطع بأن اهللا سبحانه منزه عن النقائص والعيوب 
وأهل السنة يقولون إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته كما أن إثبات صفات الكمال واحلمد 

  واجب لذاته وهو أظهر يف العقول والفطر ومجيع الكتب اإلهلية وأقوال الرسل من كل شيء 
الء جاءوا إىل ما علم باإلضطرار أن الرسل جاءوا به ووصفوا اهللا سبحانه به ودلت عليه العقول ومن العجب أن هؤ

والفطر والرباهني فنفوه وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه فلم يثبت هلم قدم ألبتة فيما يثبتونه له سبحانه 
الكتب اإلهلية من تنزيه اهللا سبحانه عن كل نقص وينفونه عنه وجاءوا إىل ما علم باإلضطرار والفطر والعقول ومجيع 

  وعيب فقالوا ليس يف أدلة العقل ما ينفيه وإمنا ننفيه مبا ننفي به التشبيه 
وليس يف اخلذالن فوق هذا بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كماله املقدس وهو سبحانه موصوف مبا يضادها 

العقول من نفي التشبيه فال جيوز أن تثبت له على وجه ال يشابه فيه وينافيها من كل وجه ونفيها أظهر وأبني يف 



  خلقه 
واملقصود أنه مل يكن يف األمم من مثله خبلقه وجعل املخلوق أصال مث شبهه به وإمنا كان التمثيل والتشبيه يف األمم 

رض عنه وعن بيان بطالنه حيث شبهوا أوثاهنم ومعبوديهم به يف األهلية وهذا التشبيه هو أصل عبادة األصنام فأع
أهل الكالم وصرفوا العناية إىل إنكار تشبيهه باخللق الذي مل تعرف أمة من األمم عليه وبالغوا فيه حىت نفوا به عنه 

  صفات الكمال 
وهذا موضع مهم نافع جدا به يعرف الفرق بني ما نزه الرب سبحانه نفسه عنه وذم به املشركني املشبهني العادلني 

  وبني ما ينفيه اجلهمية املعطلة من صفات كماله ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه به خلقه 
والقرآن مملوء من إبطال أن يكون يف املخلوقات ما يشبه الرب تعاىل أو مياثله فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطاال ملا 

  عليه املشركون واملشبهون العادلون باهللا تعاىل غريه 
   ١٦٥:  ٢فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون وقال  ٢٢:  ٢قال تعاىل 

ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا فهؤالء جعلوا املخلوق مثال للخالق فالند الشبه يقال 
  فالن ند فالن ونديده أي مثله وشبهه ومنه قول حسان بن ثابت 

  فداء فشركما خلريكما ال... أهتجوه ولست له بند 
  ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ملن قال له ما شاء اهللا وشئت أجعلتين هللا ندا وقال جرير 

  وما تيم لذي حسب نديد ... أتيما جتعلون إيل ندا 
  قال ابن مسعود وابن عباس ال جتعلوا هللا أكفاء من الرجال تطيعوهنم يف معصية اهللا 

  لوها معه وقال ابن زيد األنداد اآلهلة اليت جع
  وقال الزجاج أي ال جتعلوا هللا أمثاال 

فالذي أنكره اهللا سبحانه عليهم هو تشبيه املخلوق به حىت جعلوه ندا هللا تعاىل يعبدونه كما يعبدون اهللا وكذلك 
ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا فأنكر هذا التشبيه  ١٦٥:  ٢قوله يف اآلية األخرى 

  م وهو أصل عبادة األصنام عليه
احلمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا  ١:  ٦ونظري هذا قوله سبحانه 

  برهبم يعدلون أي يعدلون به غريه فيجعلون له من خلقه عدال وشبها 

  وربوبييت قال ابن عباس يريد عدلوا يب من خلقي احلجارة واألصنام بعد أن أقروا بنعميت 
وقال الزجاج أعلم اهللا سبحانه أنه خالق ما ذكر يف هذه اآلية وأن خالقها ال شيء مثله مثله وأعلم أن الكفار 
  جيعلون له عديال والعدل التسوية يقال عدل الشيء بالشيء إذا سواه به ومعىن يعدلون به يشركون به غريه 

  وعدوال إذا سوى به غريه فعبده قال جماهد قال األمحر يقال عدل الكافر بربه عدال 
  وقال الكسائي عدلت الشيء بالشيء أعدله عدوال إذا ساويته به 
تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني إذ  ٩٧:  ٢٦ومثله قوله تعاىل عن هؤالء املشبهني إهنم يقولون يف النار آلهلتهم 

علوا هللا شبها وعدال من خلقه سووهم به يف نسويكم برب العاملني فاعترفوا أهنم كانوا يف أعظم الضالل وأبينه إذ ج
  العبادة والتعظيم 

رب السموات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له مسيا قال ابن عباس  ٦٥:  ١٩وقال تعاىل 



  شبها ومثال وهو من يساميه 
لتعظيم ومل يقل سبحانه هل تعلمه وذلك نفي عن املخلوق أن يكون مشاهبا للخالق ومماثال له حبيث يستحق العبادة ا

مسيا أو مشبها لغريه فإن هذا مل يقله أحد بل املشركون املشبهون جعلوا بعض املخلوقات مشاهبا له مساميا وندا 
  وعدال فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل 

وال يستطيعون فال ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السموات واألرض شيئا  ٧٣:  ١٦وكذلك قوله 
تضربوا هللا األمثال فنهاهم أن يضربوا له مثال من خلقه ومل ينههم أن يضربوه هو مثال خللقه فإن هذا مل يقله أحد ومل 

يكونوا يفعلونه فإن اهللا سبحانه أجل وأعظم وأكرب من كل شيء يف فطر الناس كلهم ولكن املشبهون املشركون 
خلالق واهللا تعاىل أجل يف صدور مجيع اخللق من أن جيعلوا غريه أصال مث يشبهونه يغلون فيمن يعظمونه فيشبهوهنم با

  سبحانه بغريه 

فالذي يشبهه بغريه إن قصد تعظيمه مل يكن يف هذا تعظيم ألنه مثل أعظم العظماء مبا هو دونه بل مبا ليس بينه وبينه 
  نسبة وشبه يف العظمة واجلاللة وعاقل ال يفعل هذا 

  نقيص شبهه بالناقصني املذمومني ال بالكاملني املمدوحني وإن قصد الت
ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له ال يتضمن التشبيه والتمثيل ال بالكاملني وال بالناقصني وأن نفي تلك 

  الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصني 
ه صفحا وجاءوا إىل الكمال واملدح فجعلوه فانظر إىل اجلهمية وأتباعهم جاءوا إىل التشبيه املذموم فأعرضوا عن

  تشبيها ومتثيال عكس ما يثبته القرآن وجاء به من كل وجه 
ومن هذا قوله تعاىل ومل يكن له كفوا أحد هو سلب عن املخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه ومل يقل ومل يكن 

  ان ذلك أبني وأظهر من أن حيتاج إىل نفيه هو كفوا ألحد فينفي عن نفسه مشاهبته للمخلوق ومكافأته له إذ ك
وسر ذلك أن املقصود أن املخلوق ال مياثله سبحانه يف شيء من صفاته وخصائصه وأما كونه سبحانه هو ال مياثل 

  املخلوق وال يشاهبه وال هو ند له وال كفؤ فليس فيه مدح له 
احلجارة وال اخلشب وحنو ذلك مل يعد هذا مدحا وال فإنه لو مدح بعض امللوك أو غريهم بأنه ال يشبه احليوانات وال 

ثناء عليه وال كماال له خبالف ما إذا قيل ال جتعل للملك ندا وال كفؤا وال شبيها من رعيته تعظمه كتعظيمه وتطيعه 
  كطاعته فإنه ليس يف رعيته من يساميه وال مياثله وال يكافئه كان هذا غاية املدح 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصري إمنا قصد به نفي أن يكون معه شريك أو  ١١:  ٤٢وكذلك قوله سبحانه 
معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله املشبهون واملشركون ومل يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه 

  وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله 

حو فإنه سبحانه إمنا ذكر هذا يف سياق رده على ورؤية املؤمنني له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر يف الص
والذين اختذوا من دونه أولياء اهللا  ٦:  ٤٢املشركني الذين اختذوا من دونه أولياء يوالوهنم من دونه فقال تعاىل 

حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا وتنذر يوم اجلمع 
يب فيه فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء يف رمحته ال ر

والظاملون ما هلم من ويل وال نصري أم اختذوا من دونه أولياء فاهللا هو الويل وهو حييي املوتى وهو على كل شيء قدير 
ليه توكلت وإليه أنيب فاطر السموات واألرض جعل لكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب ع



  من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 
فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطاال ملا عليه أهل الشرك من تشبيه آهلتهم وأوليائهم به حىت عبدوهم 

  جعلوها ترسا هلم يف نفي صفات كماله وحقائق أمسائه وأفعاله معه فحرفها احملرفون و
وهذا التشبيه الذي أبطله اهللا سبحانه نفيا وهنيا هو أصل شرك العامل وعبادة األصنام وهلذا هنى النيب صلى اهللا عليه و 

  علق عليه سلم أن يسجد أحد ملخلوق مثله أو حيلف مبخلوق مثله أو يصلي إىل قرب أو يتخذ عليه مسجدا أو ي

  قنديال أو يقول القائل ما شاء اهللا وشاء فالن وحنو ذلك حذرا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرط 
  وأما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد 

فتبني أن املشبهة هم الذين يشبهون املخلوق باخلالق يف العبادة والتعظيم واخلضوع واحللف به والنذر له والسجود 
ف عند بيته وحلق الرأس له واإلستغاثة به والتشريك بينه وبني اهللا يف قوهلم ليس يل إال اهللا وأنت وأنا له والعكو

متكل على اهللا وعليك وهذا من اهللا ومنك وأنا يف حسب اهللا وحسبك وما شاء اهللا وشئت وهذا هللا ولك وأمثال 
  ذلك 

ثبته لنفسه والنافون عنه ما نفاه عن نفسه الذين ال جيعلون له فهؤالء هم املشبهه حقا ال أهل التوحيد املثبتون هللا ما أ
  ندا من خلقه وال عدال وال كفؤا وال مسيا وليس هلم من دونه ويل وال شفيع 

فمن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبني له كيف وقعت الفتنة يف األرض بعبادة األصنام وتبني له سر القرآن يف 
مثلة وال سيما إذا مجعوا إىل هذا التشبيه تعطيل الصفات واألفعال كما هو الغالب اإلنكار على هؤالء املشبهة امل

  عليهم فيجمعون بني تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله وبني تشبيه خلقه به 

  فصل ومن كيده وتالعبه ما تالعب بعباد النار حىت اختذوها إهلا

جعفر حممد بن جرير أنه ملا قتل قابيل هابيل وهرب من  معبودة وقد قيل إن هذا كان من عهد قابيل كما ذكر أبو
أبيه آدم عليه السالم أتاه إبليس فقال له إن هابيل إمنا قبل قربانه وأكلته النار ألنه كان خيدمها ويعبدها فانصب أنت 

  أيضا نارا تكون لك ولعقبك فبىن بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها 
  فبنوا هلا بيوتا كثرية واختذوا هلا الوقوف والسدنة وسرى هذا املذهب يف اجملوس 

واحلجاب فال يدعوها ختمد حلظة واحدة فاختذ هلا إفريدون بيتا بطوس وآخر ببخارى واختذ هلا هبمن بيتا بسجستان 
صوبون واختذ هلا أبو قباذ بيتا بناحية خبارى واختذت هلا بيوت كثرية وعباد النار يفضلوهنا على التراب ويعظموهنا وي

  : رأي إبليس وقد رمي بشار بن برد هبذا املذهب لقوله يف قصيدته 
إهنا أوسع العناصر خريا وأعظمها جرما : والنار معبودة مذ كانت النار ويقولون ... األرض سافلة سوداء مظلمة 

  ال مبمازجتها وأوسعها مكانا وأشرفها جوهرا وألطفها جرما وال كون يف العامل إال هبا وال منو وال انعقاد إ
  أن حيفروا هلا أخدودا مربعا يف األرض ويطوفون به : ومن عبادهتم هلا 

  وهم أصناف خمتلفة 
تبلغ هبم عبادهتم هلا : فمنهم من حيرم إلقاء النفوس فيها وإحراق األبدان هبا وهم أكثر اجملوس وطائفة أخرى منهم 

اهلند وأتباعهم وهلم سنة معروفة يف تقريب نفوسهم وإلقائهم إىل أن يقربوا أنفسهم وأوالدهم هلا وهؤالء أكثر ملوك 
فيها فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه فيحمله ويلبسه أحسن اللباس وأفخر احلليب 



ما ويركبه أعلى املراكب وحوله املعازف والطبول والبوقات فيزف إىل النار أعظم من زفافه ليلة عرسه حىت إذا 
  قابلها ووقف عليها وهي تأجج طرح نفسه فيها فضج 

احلاضرون ضجة واحدة بالدعاء له وغبطته على ما فعل فال يلبث إال يسريا حىت يأتيهم الشيطان يف صورته وشكله 
وهيأته ال ينكرون منه شيئا فيأمرهم بأمره ويوصيهم مبا يوصيهم به ويوصيهم بالتمسك هبذا الدين وخيربهم أنه صار 

ىل جنة ورياض وأهنار وأنه مل يتأمل مبس النار له فال يهولنهم ذلك وال مينعهم عن أن يفعلوا مثله ومنهم زهاد وعباد إ
احلث على األخالق اجلملية كالصدق والوفاء وأداء األمانة : جيلسون حول النار صائمني عاكفني عليها ومن سنتهم 

  عبادهتا ونواميس وأوضاع ال خيلون هبا والعفة والعدل وترك أضدادها وهلؤالء شرائع يف 
  تالعبه بطائفه أخرى تعبد املاء من دون اهللا : فصل ومن كيده وتالعبه 

  وتسمى احللبانية 
وتزعم أن املاء ملا كان أصل كل شيء وبه كل والدة ومنو ونشوء وطهارة وعمارة وما من عمل يف الدنيا إال وحيتاج 

  إىل املاء فكان حقه أن يعبد 
أن الرجل منهم إذا أراد عبادته جترد وستر عورته مث دخل فيه حىت يصري إىل وسطه فيقيم : شريعتهم يف عبادته ومن 

هناك ساعتني أو أكثر بقدر ما أمكنه ويكون معه ما ميكنه أخذه من الرياحني فيقطعها صغارا فيلقيها فيه شيئا فشيئا 
ديه مث أخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وجسده مث يسجد وهو يسبحه وميجده فإذا أراد االنصراف حرك املاء بي

  وينصرف 
  تالعبه بعباد احليوانات فطائفة عبدت اخليل وطائفة : فصل ومن تالعبه 

  عبدت 

ويوم : البقر وطائفة عبدت البشر األحياء واألموات وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد اجلن كما قال سبحانه 
أنت ولعينا من دوهنم بل كانوا ! ة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئك

أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني : يعبدون اجلن أكثرهم هبم مؤمنون وقال تعاىل 
  وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم 

ستكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من اإلنس ربنا استمتع ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد ا: وقال تعاىل 
بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا إن ربك حكيم عليم يعين قد 

  استكثرمت من إضالهلم وإغوائهم 

ه أولياؤهم من اإلنس بقوهلم ربنا أضللتم منهم كثريا فيجيبه سبحان: قال ابن عباس وجماهد واحلسن وغريهم 
طاعتهم هلم فيما يأمروهنم به : استمتع بعضنا ببعض يعنون استمتاع كلع نوع بالنوع اآلخر فاستمتاع اجلن باإلنس 

من الكفر والفسوق والعصيان فإن هذا أكثر أغراض اجلن من اإلنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم : 
من التحسني : م أعانوهم على معصية اهللا تعاىل والشرك به بكل ما يقدرون عليه أهن: واستمتاع اإلنس باجلن 

: والتزيني والدعاء وقضاء كثري من حوائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغريها فأطاعهم اإلنس فيما يرضيهم 
  املغيبات من التأثريات واإلخبار ببعض : من الشرك والفواحش والفجور وأطاعتهم اجلن فيما يرضيهم 

  فتمتع كل من الفريقني باآلخر 



وهذه اآلية منطبقة على أصحاب األحوال الشيطانية الذين هلم كشوف شيطانية وتأثري شيطاين فيحسبهم اجلاهل 
أولياء الرمحن وإمنا هم من أولياء الشيطان أطاعوه يف اإلشراك ومعصية اهللا واخلروج عما بعث به رسله وأنزل به 

أن خدمهم بإخبارهم بكثري من املغيبات والتأثريات واغتر هبم من قل حظه من العلم واإلميان فواىل  كتبه فأطاعهم يف
أعداء اهللا وعادى أولياءه وحسن الظن مبن خرج عن سبيله وسنته وأساء الظن مبن اتبع سنة الرسول وما جاء به ومل 

  ت املتصوفني يدعها ألقوال املختلفني وآراء املتحريين وشطحات املارقني وترها
والبصري الذي نور اهللا بصريته بنور اإلميان واملعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا اخللق وكان ناقدا ال يروج 

  عليه الزغل تبني له أهنم داخلون حتت حكم هذه اآلية وهي منطبقة عليهم 
  يف  فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه والشيطان يستمتع به

قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك ويفرح به منه واملشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له ويستمتع هو 
  بالشيطان يف قضاء حوائجه وإعانته له 

  ومن مل حيط علما هبذا مل يعلم حقيقة اإلميان والشرك وسر امتحان الرب سبحانه كال من الثقلني باآلخر 
جلنا الذي أجلت لنا وهو يتناول أجل املوت وأجل البعث فكالمها أجل أجله اهللا تعاىل لعباده ومها وبلغنا أ: مث قالوا 

  األجالن اللذان قال اهللا فيهما مث قضى أجال وأجل مسمى عنده 
هذا أمر قد كان إىل وقت وانقطع : وكأن هذا واهللا أعلم إشارة منهم إىل نوع استعطاف وتوبة فكأهنم يقولون 

النار : أجله فلم يستمر ومل يدم فبلغ األمر الذي كان أجله وانتهى إىل غايته ولكل شيء آخر فقال تعاىل بانقطاع 
مثواكم خالدين فيها فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله فقد بقي زمن العقوبة فال يتوهم أنه إذا انقصى زمن 

أن الشيطان تالعب : نتهت بانتهائه واملقصود الكفر والشرك ومتتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله وا
  باملشركني حىت عبدوه واختذوه وذريته أولياء من دون اهللا 

  أن زين لقوم عبادة املالئكة فعبدوهم بزعمهم : فصل ومن تالعبه هبم 
ويوم : تعاىل ومل تكن عبادهتم يف احلقيقة هلم ولكن كانت للشياطني فعبدوا أقبح خلق اهللا وأحقهم باللعن والذم قال 

حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهكؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون 
  ويوم حيشرهم وما يعبدون من دون اهللا فيقول أأنتم : اجلنع أكثرهم هبم مؤمنون وقال تعاىل 

ا كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن م! أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك 
متعتهم وآباءهم حىت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم مبا تقولون فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن 

ويوم حيشرهم وما يعبدون من : يظلم منكم نذقه عذابا كبريا وهذه اآليات حتتاج إىل تفسري وبيان فقوله سبحانه 
   عام يف كل عابد ومن عبده من دون اهللا دون اهللا

وأما قوله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا السبيل فقال جماهد فيما رواه ورقاء عن ابن أيب جنيح عنه 
  هذا خطاب لعيسى وعزير واملالئكة وروى عنه ابن جريج حنوه : قال 

  ثان وعبدهتا هو عام يف األو: وأما عكرمة والضحاك والكليب فقالوا 
يقول سبحانه أأنتم أمرمتوهم : أأنتم أضللتم عبادي هؤالء قال مقاتل : مث يأذن سبحانه هلا يف الكالم فيقول 

بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل أى أم هم أخطؤا الطريق فأجاب املعبودون مبا حكى اهللا عنهم من قوهلم سبحانك ما 
  كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 



وهذا اجلواب إمنا حيسن من املالئكة واملسيح وعزيز ومن عبدهم املشركون من أولياء اهللا وهلذا قال ابن جرير يقول 
تعاىل ذكره قالت املالئكة وعيسى الذين كان هؤالء املشركون يعبدوهنم من دون اهللا تنزيها لك يا ربنا وتربئه مما 

  ن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم بل أنت ولينا من دوهنم أضاف إليك هؤالء املشركون ما كان ينبغي لنا أ
  وقال ابن عباس ومقاتل نزهوا اهللا وعظموه أن يكون معه إله 

وفيها قراءتان أشهرمها نتخذ بفتح النون وكسر اخلاء على البناء للفاعل وهي قراءة السبعة والثانية نتخذ بضم النون 
  اءة احلسن ويزيد بن القعقاع وفتح اخلاء على البناء للمفعول وهي قر
  وعلى كل واحدة من القراءتني إشكال 

فأما قراءة اجلمهور فإن اهللا سبحانه إمنا سأهلم هل أضلوا املشركني بأمرهم إياهم بعبادهتم أم هم ضلوا السبيل 
أولياء حىت باختيارهم وأهوائهم وكيف يكون هذا اجلواب مطابقا للسؤال فإنه مل يسأهلم هل اختذمت من دوين من 

يقولوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وإمنا سأهلم هل أمرمت عبادي هؤالء بالشرك أم هم أشركوا 
من قبل أنفسهم فاجلواب املطابق أن يقولوا مل نأمرهم بالشرك وإمنا هم آثروه وارتضوه أو مل نأمرهم بعبادتنا كما 

  أنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ترب ١٣:  ٢٨قال يف اآلية األخرى عنهم 
فلما رأى أصحاب القراءة األخرى ذلك فروا إىل بناء الفعل للمفعول وقالوا اجلواب يصح على ذلك ويطابق إذ 

  املعىن ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آهلة فكيف نأمرهم مبا ال يصلح لنا وال حيسن منا 
أولياء فإن زيادة من ال حيسن إال مع قصد العموم كما تقول  ولكن لزم هؤالء من اإلشكال أمر آخر وهو قوله من

ما قام من رجل وما ضربت من رجل فأما إذا كان النفي واردا على شيء خمصوص فإنه ال حيسن زيادة من فيه وهم 
 إمنا نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى املشركني أهنم أمروهم بالشرك فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه ال حتسن
منهم وال يليق هبم أن يعبدوا فكيف ندعوا عبادك إىل أن يعبدونا فكان الواجب على هذا أن تقرأ ما كان ينبغي لنا 

  أن نتخذ أولياء من دونك أو من دونك أولياء 
  فأجاب أصحاب القراءة األوىل بوجوه 

ندعو أحدا إىل عبادتنا أي إذا كنا  أحدها أن املعىن ما كان ينبغي لنا أن نعبد غريك ونتخذ غريك وليا ومعبودا فكيف
  حنن ال نعبد غريك فكيف ندعو أحدا إىل أن 

يعبدنا واملعىن أهنم إذا كانوا ال يرون ألنفسهم عبادة غري اهللا تعاىل فكيف يدعون غريهم إىل عبادهتم وهذا جواب 
  الفراء 

ئا فقد تواله وإذا تواله العابد صار وقال اجلرجاين هذا بالتدريج يصري جوابا للسؤال الظاهر وهو أن من عبد شي
املعبود وليا للعابد يدل على هذا قوله تعاىل ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا 

  سبحانك أنت ولينا من دوهنم فدل على أن العابد يصري وليا للمعبود 
ر غرينا باختاذنا أولياء وأن نتخذ من دونك وليا يعبدنا وهذا بسط ويصري املعىن كأهنم قالوا ما كان ينبغي لنا أن نأم

  لقول ابن عباس يف هذه اآلية 
قال يقولون ما توليناهم وال أحببنا عبادهتم قال وحيتمل أن يكون قوهلم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 

غي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء ولكنهم أولياء أن يريدوا معشر العبيد ال أنفسهم أي حنن وهم عبيدك وال ينب
أضافوا ذلك إىل أنفسهم تواضعا منهم كما يقول الرجل ملن أتى منكرا ما كان ينبغي يل أن أفعل مثل هذا أي أنت 



  مثلي عبد حماسب فإذا مل حيسن من مثلي أن يفعل هذا مل حيسن منك أيضا 
  ذه القراءة أقرب يف التأويل قال وهلذا اإلشكال قرأ من قرأ نتخذ بضم النون وه

لكن قال الزجاج هذه القراءة خطأ ألنك تقول ما اختذت من أحد وليا وال جيوز ما اختذت أحدا من ويل ألن من إمنا 
دخلت ألهنا تنفي واحدا من معىن مجيع تقول ما من أحد قائما وما من رجل حمبا ملا يضره وال جيوز ما رجل من حمب 

  ملا يضره 
فما منكم من أحد عنه حاجزين ما أحد عنه من  ٤٧:  ٦٩ه عندنا هلذا ألبتة ولو جاز هذا جلاز يف قال وال وج

  حاجزين فلو مل تدخل من لصحت هذه القراءة 
قال صاحب النظم العلة يف سقوط هذه القراءة أن من ال تدخل إال على مفعول ال مفعول دونه فإذا كان قبل 

  من كقوله املفعول مفعول سواه مل حيسن دخول 

ما كان هللا أن يتخذ من ولد فقوله من ولد ال مفعول دونه سواه ولو قال ما كان هللا أن يتخذ أحدا من ولد مل : 
  حيسن فيه دخول من ألن فعل اإلختاذ مشغول بأحد 

  وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعىن وأجروها على قواعد العربية 
ه فقرأ هبا زيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو جعفر وجماهد ونصر بن علقمة قالوا وقد قرأ هبا من ال يرتاب يف فصاحت

ومكحول وزيد بن علي وأبو رجاء واحلسن وحفص بن محيد وحممد بن علي على خالف عن بعض هؤالء ذكر 
ذلك أبو الفتح بن جين مث وجهها بأن يكون من أولياء يف موضع احلال أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 

لياء ودخلت من زائدة ملكان النفي كقولك اختذت زيدا وكيال فإذا نفيت قلت ما اختذت زيدا من وكيل وكذلك أو
  أعطيته درمها وما أعطيته من درهم وهذا يف املفعول فيه 

  قلت يعين أن زيادهتا مع احلال كزيادهتا مع املفعول 
  قلت من متثاقل  ونظري ذلك أن تقول ما ينبغي يل أن أخدمك متثاقال فإذا أكدت

  فإن قيل فقد صحت القراءتان لفظا ومعىن فأيهما أحسن 
قلت قراءة اجلمهور أحسن وأبلغ يف املعىن املقصود والرباءة مما ال يليق هبم فإهنم على قراءة الضم يكونون قد نفوا 

وال حيسن منهم أن يتخذوا  حسن اختاذ املشركني هلم أولياء وعلى قراءة اجلمهور يكونون قد أخربوا أهنم ال يليق هبم
وليا من دونه بل أنت وحدك ولينا ومعبودنا فإذا مل حيسن بنا أن نشرك بك شيئا فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إىل 

  أن يعبدونا من دونك وهذا املعىن أجل من األول وأكرب فتأمله 
 من أوليائه وأما كونه من األصنام فليس واملقصود أنه على القراءتني فهذا اجلواب من املالئكة ومن عبد من دون اهللا

  بظاهر 
إذ تربأ الذين اتبعوا  ١٦٦:  ٢وقد يقال إن اهللا سبحانه أنطقها بذلك تكذيبا هلم وردا عليهم وبراءة منهم كقوله 

  تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون  ٦٣:  ٢٨من الذين اتبعوا ويف اآلية األخرى 

ابدين اإلميان باهللا تعاىل بقوهلم ولكن متعتهم وآباءهم حىت نسوا الذكر وكانوا قوما مث ذكر املعبودون سبب ترك الع
  بورا قال ابن عباس أطلت هلم العمر وأفضلت عليهم ووسعت هلم يف الرزق 

وقال الفراء ولكنك متعتهم باألموال واألوالد حىت نسوا ذكرك وكانوا قوما بورا أي هلكى فاسدين قد غلب 
اخلذالن والبوار اهلالك والفساد يقال بارت السلعة وبارت املرأة إذا كسدت ومل حيصل هلا من عليهم الشقاء و



  يتزوجها 
  قال قتادة واهللا ما نسي قوم ذكر اهللا عز و جل إال باروا وفسدوا 

  واملعىن ما أضللناهم ولكنهم ضلوا 
م إهنم آهلة وإهنم شركاء أو مبا تقولون إهنم قال اهللا تعاىل فقد كذبوكم مبا تقولون أي كذبكم املعبودون بقولكم فيه

  أمروكم بعبادهتم ودعوكم إليها 
وقيل اخلطاب للمؤمنني يف الدنيا أي فقد كذبكم أيها املؤمنون هؤالء املشركون مبا تقولونه مما جاء به حممد صلى اهللا 

  عليه و سلم عن اهللا من التوحيد واإلميان 
  واألول أظهر وعليه يدل السياق 

قرأها بالياء آخر احلروف فاملعىن فقد كذبوكم بقوهلم مث قال فما تستطيعون صرفا وال نصرا إخبارا عن حاهلم  ومن
  يومئذ وأهنم ال يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم وال نصرها من اهللا 

من دون اهللا ما لكم ال تناصرون يقول من عبد  ٢٥:  ٣٧قال ابن زيد ينادي مناد يوم القيامة حىت جيتمع اخلالئق 
بل هم اليوم مستسلمون فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرمحن  ٢٦ال ينصر اليوم من عبده والعابد ال ينصر إهله 

وامتازوا اليوم أيها اجملرمون أمل أعهد إليكم يا  ٥٩:  ٣٦فواسوء حاهلم حني امتيازهم عن املؤمنني إذا مسعوا النداء 
إنه لكم عدو مبني وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبال كثريا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان 

  أفلم تكونوا تعقلون 

  فصل ومن تالعبه وكيده تالعبه بالثنوية وهم طائفة قالوا الصانع

ا اثنان ففاعل اخلري نور وفاعل الشر ظلمة ومها قدميان مل يزاال ولن يزاال قويني حساسني مدركني مسيعني بصريين ومه
خمتلفان يف النفس والصورة متضادان يف الفعل والتدبري فالنور فاضل حسن نقي طيب الريح حسن املنظر ونفسه 

  خرية كرمية حكيمة نفاعة منها اخلريات واملسرات والصالح وليس فيها شيء من الضرر وال من الشر 
س شريرة خبيلة سفيهة منتنة مضرة والظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص وننت الريح وقبح املنظر ونفسها نف

  منها الشر والفساد 
  مث اختلفوا فقالت فرقة منهم إن النور مل يزل فوق الظلمة 

  وقالت فرقة بل كل واحد منهما إىل جانب اآلخر 
وقالت فرقة النور مل يزل مرتفعا يف ناحية الشمال والظلمة منحطة يف اجلنوب ومل يزل كل واحد منهما مباينا 

  لصاحبه 
وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان وخامس هو الروح فأبدان النور األربعة النار والنور والريح واملاء وروحه 

  النسيم ومل يزل يتحرك يف هذه األبدان 
وأبدان الظلمة األربعة احلريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان ومسوا أبدان النور مالئكة ومسوا أبدان 

  ياطني وعفاريت الظلمة ش
وبعضهم يقول الظلمة تتولد شياطني والنور يتولد مالئكة والنور ال يقدر على الشر وال جييء منه والظلمة ال تقدر 

  على اخلري وال جيي منها 
  وهلم مذاهب سخيفة جدا 



  وفرض عليهم صوم سبع العمر وأن ال يؤذي أحدهم ذا روح ألبتة 
  يوم وجتنب الكذب والبخل والسحر وعبادة األوثان والزنا والسرقة ومن شريعتهم أن ال يدخروا إال قوت 

  واختلفوا هل الظلمة قدمية أو حادثة 
  فقالت فرقة منهم هي قدمية مل تزل مع النور 

  وقالت فرقة بل النور هو القدمي ولكنه فكر فكرة رديئة حدثت منها الظلمة 
  فدار مذهبهم على أصلني من أبطل الباطل 

ر املوجودات وأخبثها وأردأها كفؤ خلري املوجودات وضد له ومناوء له يعارضه ويضاده ويناقضه دائما أحدمها أن ش
  وال يستطيع دفعه 

وهذا أعظم من شرك عباد األصنام الذين عبدوها لتقرهبم إىل اهللا تعاىل فإهنم جعلوها مملوكة له مربوبة خملوقة كما 
  لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك متلكه ومالك كانوا يقولون يف تلبيتهم لبيك اللهم لبيك 

واألصل الثاين أهنم نزهو النور أن يصدره منه شر مث جعلوه منبع الشر كله وأصله ومولده وأثبتوا إهلني وربني 
  وخالقني فجمعوا بني الكفر باهللا تعاىل وأمسائه وصفاته ورسله وأنبيائه ومالئكته وشرائعه وأشركوا به أعظم الشرك 

ى أرباب املقاالت عنهم أن قوما منهم يقال هلم الديصانية زعموا أن طينة العامل كانت طينة خشنة وكانت وحك
  حتاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا فتأذى هبا 

  فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط هبا فتركب من بينهما 

لمة فما كان من جهة الصالح فمن النور وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة هذا العامل املشتمل على النور والظ
وهؤالء يغتالون الناس وخينقوهنم ويزعمون أهنم حيسنون إليهم بذلك وأهنم خيلصون الروح النورانية من : قال 

  اجلسد املظلم 
فكرته فاستحالت ظلمة إن الباري سبحانه ملا طالت وحدته استوحش ففكر فكرة سوء فتجسمت : وقال بعضهم 

فحدث منها إبليس فرام الباري إبعاده عن نفسه فلم يستطع فتحرز منه خبلق اجلنود واخلريات فشرع إبليس يف 
الباري والزمان واخلالء واهليويل : إثبات القدماء اخلمسة : خلق الشر وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصهم 

الشرور وكان حممد بن زكريا الرازى على هذا املذهب لكنه مل يثبت  وإبليس فالباري خالق اخلريات وإبليس خالق
بقدم اخلمسة مع ما رشحه به من مذاهب الصابئة والدهرية والفالسفة والربامهة : إبليس فجعل مكانه النفس وقال 

ا جمموعا فكان قد أخذ من كل دين شر ما فيه وصنف كتابا يف إبطال النبوات ورسالة يف إبطال املعاد فركب مذهب
  من زنادقة العامل 

  قدماء وأن العامل حمدث : إن الباري والنفس واهليويل واملكان والزمان : أنا أقول : وقال 
  فما العلة يف إحداثه : فقيل له 

إن النفس اشتهت أن حتبل يف هذا العامل وحركتها الشهوة لذلك ومل تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه : فقال 
وحركت اهليويل حركات مشوشة مضطربة على غري نظام وعجزت عما أرادت فأعاهنا الباري على  فاضطربت

إحداث هذا العامل ومحلها على النظام واالعتدال وعلم أهنا إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت إىل عاملها وسكن 
ولوال ذلك ملا قدرت على إحداث : اضطراهبا وزالت شهواهتا واستراحت فأحدثت هذا العامل مبعاونة الباري هلا قال 

  هذا العامل ولوال هذه العلة ملا حدث هذا العامل 



ولوال أن اهللا سبحانه حيكي عن املشركني والكفار أقواال أسخف من هذا وأبطل الستحىي العاقل من حكاية مثل هذا 
  ولكن اهللا سبحانه سن لنا حكاية أقوال أعدائه 

لته ومعرفة قدره ومتام نعمة اهللا تعاىل على أهله به ومعرفة قدر خذالنه للعبد ويف ذلك من قوة اإلميان وظهور جال
وإىل أي شيء يصريه اخلذالن حىت يصري ضحكة لكل عاقل فأي ضالل وأي خذالن أعجب ممن أن يفين عمره يف 

  النظر والبحث وهذا غاية علمه باهللا عز و جل وباملبدأ واملعاد 

  نريان واملاء واألرض ويقرون بنبوة زرافصل واجملوس تعظم األنوار وال

العامل : املزدكية أصحاب مزدك املوبذ واملوبذ عندهم : دشت وهلم شرائع يصريون إليها وهم فرق شىت منهم 
: القدوة وهؤالء يرون االشتراك يف النساء واملكاسب كما يشترك يف اهلواء والطرق وغريها ومنهم اخلرمية 

  طوائفهم ال يقرون بصانع وال أصحاب بابك اخلرمي وهم شر 

طوائف القرامطة واإلمساعلية والنصريية والبشكية والدرزية : معاد وال نبوة وال حالل وال حرام وعلى مذهبهم 
  واحلاكمية وسائر العبيدية الذين 

ن يف يسمون أنفسهم الفاطمية وهم من أكفر الكفار كما ستأيت ترمجتهم فكل هؤالء جيمعهم هذا املذهب ويتفاوتو
  التفصيل 

فاجملوس شيوخ هؤالء كلهم وأئمتهم وقدوهتم وإن كان اجملوس قد يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم وهؤالء ال 
  يتقيدون بدين من ديانات العامل وال بشريعة من الشرائع 

  ذكر تالعبه بالصابئة هذه أمة كبرية من األمم الكبار

وصل إليهم من معرفة دينهم وهم منقسمون إىل مؤمن وكافر قال وقد اختلف الناس فيهم اختالفا كثريا حبسب ما 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم : اهللا تعاىل 

  عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون 
  ج وهالك فذكرهم يف األمم األربعة الذين تنقسم كل أمة منهم إىل نا

إن الذين آمنوا والذين هادوا : وذكرهم أيضا يف األمم الستة الذين انقسمت مجلتهم إىل ناج وهالك كما يف قوله 
  والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا إن اهللا يفصل بينهم يوم القيامة 

واملشركون يف آية الفصل ومل  اجملوس: فذكر األمتني اللتني ال كتاب هلم وال ينقسمون إىل شقي وسعيد ومها 
  يذكرمها يف آية الوعد باجلنة وذكر الصابئني فيهما فعلم أن فيهم الشقي والسعيد 

وهؤالء كانوا قوم إبراهيم اخلليل وهم أهل دعوته وكانوا حبران فهي دار الصابئة وكانوا قسمني صائبة حنفاء 
  الربوج االثين عشر ويصوروهنا يف هياكلهم وصابئة مشركني واملشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة و

ولتلك الكواكب عندهم هياكل خمصوصة وهي املتعبدات الكبار كالكنائس للنصارى والبيع لليهود فلهم هيكل 
كبري للشمس وهيكل للقمر وهيكل للزهرة وهيكل للمشتري وهيكل للمريخ وهيكل لعطارد وهيكل لزحل 



  وهيكل للعلة األوىل 
عندهم عبادات ودعوات خمصوصة ويصوروهنا يف تلك اهلياكل ويتخذون هلا أصناما ختصها وهلذه الكواكب 

  ويقربون هلا القرابني وهلا صلوات مخس يف اليوم والليلة حنو صلوات املسلمني 
وطوائف منهم يصومون شهر رمضان ويستقبلون يف صلواهتم الكعبة ويعظمون مكة ويرون احلج إليها وحيرمون 

  وحلم اخلنزير وحيرمون من القرابات يف النكاح ما حيرمه املسلمون  امليتة والدم

وعلى هذا املذهب كان مجاعة من أعيان الدولة ببغداد منهم هالل بن احملسن الصاىبء صاحب الديوان اإلنشائي 
من  وصاحب الرسائل املشهورة وكان يصوم مع املسلمني ويعيد معهم ويزكي وحيرم احملرمات وكان الناس يعجبون

موافقته للمسلمني وليس على دينهم وأصل دين هؤالء فيما زعموا أهنم يأخذون مبحاسن ديانات العامل ومذاهبهم 
وخيرجون من قبيح ما هم عليه قوال وعمال وهلذا مسوا صابئة أي خارجني فقد خرجوا عن تقيدهم جبملة كل دين 

: صلى اهللا عليه وسلم الصاىبء وأصحابه الصبأة يقال وتفصيله إال ما رأوه فيه من احلق وكانت قريش تسمي النيب 
وإال تصرف عىن كيدهن أصب : صبأ الرجل باهلمز إذا خرج من شيء إىل شيء وصبا يصبو إذا مال ومنه قوله 

: ميل إليه واسم الفاعل من املهموز : ميل عن الشيء واملعتل : إليهن أي أمل واملهموز واملعتل يشتركان فاملهموز 
صابون كقاضون : صابئون كقارئون ومجع الثاين : صاب بوزن قاض ومجع األول : وزن قارىء ومن املعتل صاىبء ب

  وقد قرىء هبما 
أن هذه األمة قد شاركت مجيع األمم وفارقتهم فاحلنفاء منهم شاركوا أهل االسالم يف احلنيفية : واملقصود 

اب وأكثر هذه األمة فالسفة والفالسفة يأخذون من واملشركون منهم شاركوا عباد األصنام ورأوا أهنم على صو
كل دين بزعمهم حماسن ما دلت عليه العقول وعقالؤهم يوجبون اتباع األنبياء وشرائعهم وبعضهم ال يوجب ذلك 

  وال حيرمه وسفهاؤهم وسفلتهم مينعون ذلك كما سيأيت ذكر تالعب الشيطان هبم بعد هذا 

لصابئة من األمم املستقلة اليت هلا كتاب ونيب وإن كانوا من أهل دعوة الرسل فما وهلذا مل يكن هؤالء الفالسفة وال ا
من أمة إال وقد أقام اهللا سبحانه عليها حجته وقطع عنها حجتها لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وتكون 

ة وصابئة يأخذون مبحاسن أن الصابئة فرق فصابئة حنفاء وصابئة مشركون وصابئة فالسف: حجته عليهم واملقصود 
ما عليه أهل امللل والنحل من غري تقيد مبلة وال حنلة مث منهم من يقر بالنبوات مجلة ويتوقف يف التفصيل ومنهم من 

  يقر هبا مجلة وتفصيال ومنهم من ينكرها مجلة وتفصيال 
ال سبيل لنا إىل : كون منهم وهم يقرون أن للعامل صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن العيوب والنقائص مث قال املشر

الوصول إىل جالله إال بالوسائط فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه وهم الروحانيون 
املقربون املقدسون عن املواد اجلسمانية وعن القوى اجلسدانية بل قد جبلوا على الطهارة فنحن نتقرب إليهم 

ا وا هلتنا وشفعاؤنا عند رب األرباب وإله اال هلة فما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ونتقرب هبم إليه فهم أربابن
فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية وهنذب أخالقنا من عالئق القوى الغضبية حىت حتصل املناسبة 

عرض أحوالنا عليهم ونصبوا يف مجيع أمورنا بيننا وبني الروحانيات وتتصل أرواحنا هبم فحينئذ نسأل حاجتنا منهم ون
  إليهم فيشفعون لنا إىل إهلنا وإهلكهم 

من : وهذا التطهري والتهذيب ال حيصل إال باستمداد من جهة الروحانيات وذلك بالتضرع واالبتهال بالدعوات 
تمداد من غري واسطة الصلوات والزكوات وذبح القرابني والبخورات والعزائم فحينئذ حيصل لنفوسنا استعداد واس



  الرسل بل نأخذ من املعدن الذي أخذت منه الرسل فيكون حكمنا وحكمهم واحدا وحنن وإياهم مبنزلة واحدة 
  واألنبياء أمثالنا يف النوع وشركاؤنا يف املادة وأشكالنا يف الصورة يأكلون : قالوا 

  لوا علينا مما نأكل ويشربون مما نشرب وما هم إال بشر مثلنا يريدون أن يتفض
وزادت االحتادية أتباع ابن عريب وابن سبعني والعفيف التلمساين وأضراهبم على هؤالء مبا قاله شيخ الطائفة حممد بن 

أن الويل أعلى درجة من الرسول ألنه يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحي إىل الرسول فهو : عريب 
  أعلى منه بدرجتني 
ة أنفسهم وشيوخهم أعلى يف التلقي من الرسل بدرجتني وإخواهنم من املشركني جعلوا أنفسهم فجعل هؤالء املالحد

  يف ذلك التلقي مبنزلة األنبياء ومل يدعوا أهنم فوقهم 
  أن هؤالء كفروا باألصلني اللذين جاءت هبما مجيع الرسل واألنبياء من أوهلم إىل ا خرهم : واملقصود 

اإلميان برسله وما جاؤا به من عند : شريك له والكفر مبا يعبد من دونه من إله والثاين  عبادة اهللا وحده ال: أحدمها 
اهللا تصديقا وإقرارا وانقيادا وامتثاال وليس هذا خمتصا مبشركي الصابئة كما غلط فيه كثري من أرباب املقاالت بل 

والعلويات ولذلك ناظرهم إمام هذا مذهب املشركني من سائر األمم لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب 
احلنفاء صلوات اهللا وسالمه عليه يف بطالن إهليتها مبا حكاه اهللا سبحانه يف سورة األنعام أحسن مناظرة وأبينها 

ظهرت فيها حجته ودحضت حجتهم فقال بعد أن بني بطالن إهلية الكواكب والقمر والشمس بأفوهلا وأن اإلله ال 
ال يكون إال شاهدا غري غائب كما ال يكون إال غالبا قاهرا غري مغلوب وال مقهور نافعا يليق به أن يغيب ويأفل بل 

لعباده ميلك لعابده الضر والنفع فيسمع كالمه ويرى مكانه ويهديه ويرشده ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه وذلك 
  ليس إال هللا وحده فكل معبود سواه باطل 
والكواكب ليست هبذه املثابة صعد منها إىل فاطرها وخالقها ومبدعها فقال  فلما رأى إمام اخلنفا أن الشمس والقمر

  إنعى وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا : 
ويف ذلك إشارة إىل أنه سبحانه خالق أمكنتها وحماهلا اليت هي مفتقرة إليها وال قوام هلا إال هبا فهي حمتاجة إىل حمل 

ويرهبا واحملتاج املخلوق املربوب املدبر ال يكون إهلا فحاجه قومه يف اهللا ومن حاج يف  تقوم به وفاطر خيلقها ويدبرها
  عبادة اهللا فحجته داحضة فقال 

أحتاجونىع يف اهللا وقد هدان وهذا من أحسن الكالم أي أتريدون أن تصرفوين عن اإلقرار : إبراهيم عليه السالم 
وقد أرشدين وبني يل احلق حىت استبان يل كالعيان وبني يل بطالن  بريب وبتوحيده وعن عبادته وحده وتشككوين فيه

الشرك وسوء عاقبته وأن ا هلتكم ال تصلح للعبادة وأن عبادهتا توجب لعابديها غاية الضرر يف الدنيا واال خرة 
اجة فكيف تريدون مين أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إىل الشرك به وقد هداين إىل احلق وسبيل الرشاد فاحمل

واجملادلة إمنا فائدهتا طلب الرجوع واالنتقال من الباطل إىل احلق ومن اجلهل إىل العلم ومن العمى إىل اإلبصار 
  وجمادلتكم إياي يف االله احلق الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خالف ذلك 

وال : أن يناله بسوء فقال اخلليل فخوفوه با هلتهم أن تصيبه بسوء كما خيوف املشرك املوحد بإهله الذي يأهله مع اهللا 
أخاف ما تشركون به فإن ا هلتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر هبا وجحد عبادهتا مث رد األمر إىل مشيئة اهللا 

ال أخاف ا هلتكم : إال أن يشاء ريب شيئا وهذا استثناء منقطع واملعىن : وحده وأنه هو الذي خياف ويرجى فقال 
 قدرة لكن إن شاء ريب شيئا نالين وأصابين ال ا هلتكم اليت ال تشاء وال تعلم شيئا وريب له فإهنا ال مشيئة هلا وال



  هو سبحانه أم هي : املشيئة النافذة وقد وسع كل شيء علما فمن أوىل بأن خياف ويعبد 
شيئة التامة والعلم أفال تتذكرون فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من ال مشيئة له وال يعلم شيئا ممن له امل: مث قال 

وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزعل به عليكم سلطانا وهذا من : التام مث قال 
أحسن قلب احلجة وجعل حجة املبطل بعينها دالة على فساد قوله وبطالن مذهبه فإهنم خوفوه با هلتهم اليت مل ينزل 

بني بطالن إهليتها ومضرة عبادهتا ومع هذا فال ختافون شرككم باهللا وعبادتكم معه ا اهللا عليهم سلطانا بعبادهتا وقد ت
  هلة أخرى فأي الفريقني أحق باألمن وأوىل بأن ال يلحقه اخلوف فريق املوحدين أم فريق املشركني 

لبسوا إمياهنم بظلم الذين ا منوا ومل ي: فحكم اهللا سبحانه بني الفريقني باحلكم العدل الذي ال حكم أصح منه فقال 
  أي بشرك أولئك هلم األمن وهم مهتدون 

أمل : يا رسول اهللا وأينا مل يظلم نفسه فقال إمنا هو الشرك : وملا نزلت هذه اال ية شق أمرها على الصحابة وقالوا 
  تسمعوا قول العبد الصاحل إن الشرك لظلم عظيم 

ذلك وهو الضالل واخلوف مث قال وتلك حجتنا آتيناها فحكم سبحانه للموحدين باهلدى واألمن وللمشركني بضد 
  إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 

قال أبو حممد بن حزم وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم األديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إىل أن 
يله بدين اإلسالم الذي حنن عليه اليوم وتصحيح ما أحدثوا احلوادث وبدلوا شرائعه فبعث اهللا إليهم إبراهيم خل

أفسدوه باحلنيفية السمحة اليت أتانا هبا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عند اهللا تعاىل وكانوا يف ذلك 
  الزمان وبعده يسمون احلنفاء 

  ض مناظراهتم يف كتابه قلت هم قسمان صابئة مشركون وصابئة حنفاء وبينهم مناظرات وقد حكى الشهرستاين بع

  فصل يف ذكر تالعبه بالدهرية وهؤالء قوم عطلوا املصنوعات عن

  وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر  ٢٤:  ٤٥صانعها وقالوا ما حكاه اهللا عنهم 
دارت عليه فأحرقته ومل يقدر  وهؤالء فرقتان فرقة قالت إن اخلالق سبحانه ملا خلق األفالك متحركة أعظم حركة

  على ضبطها وإمساك حركاهتا 

وفرقة قالت إن األشياء ليس هلا أول ألبتة وإمنا خترج من القوة إىل الفعل فإذا خرج ما كان بالقوة إىل الفعل تكونت 
  األشياء مركباهتا وبسائطها من ذاهتا ال من شيء آخر 

غري وال يضمحل وال جيوز أن يكون املبدع يفعل فعال يبطل ويضمحل إال وقالوا إن العامل دائم مل يزل وال يزال ال يت
  وهو يبطل ويضمحل مع فعله وهذا العامل هو املمسك هلذه األجزاء اليت هي فيه 

وهؤالء هم املعطلة حقا وهم فحول املعطلة وقد سرى هذا التعطيل إىل سائر فرق املعطلة على اختالف آرائهم 
ا سرى داء الشرك تأصيال وتفصيال يف سائر فرق املشركني على اختالف مذاهبهم فيه وكما وتباينهم يف التعطيل كم

سرى جحد النبوات تأصيال وتفصيال يف سائر من جحد النبوة أو صفة من صفاهتا أو أقر هبا مجلة وجحد مقصودها 
  وزبدهتا أو بعضه 

 أتباع الرسل العارفون حبقيقة ما جاء به املتمسكون فهذه الفرق الثالثة سرى داؤها وبالؤها يف الناس ومل ينج منه إال
  به دون ما سواه ظاهرا وباطنا 



فداء التعطيل وداء اإلشراك وداء خمالفة الرسول وجحد ما جاء به أو شيء منه هو أصل بالء العامل ومنبع كل شر 
من هذه األصول الثالثة أو وأساس كل باطل فليست فرقة من فرق أهل اإلحلاد والباطل والبدع إال وقوهلا مشتق 

  من بعضها 
  وإال فإين ال أظنك ناجيا ... فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 

  فصل فسرت هذه الباليا الثالثة يف كثري من طوائف الفالسفة ال يف

مجيعهم فإن الفلسفة من حيث هي ال تعطي ذلك فإن معناها حمبة احلكمة والفيلسوف أصله فيالسوفا أي حمبة 
ففيال هي احملب وسوفا هي احلكمة واحلكمة نوعان قولية وفعلية فالقولية قول احلق والفعلية فعل الصواب  احلكمة

  وكل طائفة من الطوائف هلم حكمة يتقيدون هبا 
  وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إىل حكمة الرسل اليت جاءوا هبا عن اهللا 

وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب وقال عن املسيح عليه السالم  ٢٠:  ٣٨م تعاىل قال تعاىل عن نبيه داود عليه السال
وآتيناه احلكم صبيا  ١٢:  ١٩ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وقال عن حيىي عليه السالم  ٤٨:  ٣

وقال وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة  ١١٣:  ٤واحلكم هو احلكمة وقال لرسوله حممد صلى اهللا عليه و سلم 
 ٣٣:  ٣٣يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وقال ألهل بيت رسوله  ٢١٩:  ٢

  واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة 
فاحلكمة اليت جاءت هبا الرسل هي احلكمة احلق املتضمنة للعلم النافع والعمل الصاحل للهدى ودين احلق إلصابة 

ا وقوال وعمال وهذه احلكمة فرقها اهللا سبحانه بني أنبيائه ورسله ومجعها حملمد صلى اهللا عليه و سلم احلق اعتقاد
كما مجع له من احملاسن ما فرقه يف األنبياء قبله ومجع يف كتابه من العلوم واألعمال ما فرقه يف الكتب قبله فلو مجعت 

ة اليت أوتيها صلوات اهللا وسالمه عليه جزءا يسريا جدا كل حكمة صحيحة يف العامل من كل طائفة لكانت يف احلكم
  ال يدرك البشر نسبته 

  واملقصود أن الفالسفة اسم جنس ملن جيب احلكمة ويؤثرها 
وقد صار هذا اإلسم يف عرف كثري من الناس خمتصا مبن خرج عن ديانات األنبياء ومل يذهب إال إىل ما يقتضيه 

  العقل يف زعمه 
يف عرف املتأخرين اسم التباع إرسطو وهم املشاءون خاصة وهم الذين هذب ابن سينا وأخص من ذلك أنه 

  طريقتهم وبسطها وقررها وهي اليت يعرفها بل ال يعرف سواها املتأخرون من املتكلمني 
وهؤالء فرقة شاذة من فرق الفالسفة ومقالتهم واحدة من مقاالت القوم حىت قيل إنه ليس فيهم من يقول بقدم 

الك غري إرسطو وشيعته فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العامل واألساطني قبله كانوا يقولون حبدوثه وإثبات األف
  الصانع ومباينته للعامل وأنه فوق 

العامل وفوق السموات بذاته كما حكاه عنهم أعلم الناس يف زمانه مبقاالهتم أبو الوليد بن رشد يف كتابه مناهج 
  األدلة 

  لقول يف اجلهة فقال فيه ا
وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول األمر يثبتوهنا هللا سبحانه حىت نفتها املعتزلة مث تبعهم على نفيها 



متأخرو األشعرية كأيب املعايل ومن اقتدى بقوله إىل أن قال والشرائع كلها مبنية على أن اهللا يف السماء وأن منه 
يني وأن من السموات نزلت الكتب وإليها كان اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم تنزل املالئكة بالوحي إىل النب

حىت قرب من سدرة املنتهى ومجيع احلكماء اتفقوا على أن اهللا واملالئكة يف السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على 
فقد ظهر : ن وافقهم إىل أن قال ذلك مث ذكر تقرير ذلك باملعقول وبني بطالن الشبهة اليت ألجلها نفتها اجلهمية وم

لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبىن عليه وأن إبطال هذه 
  القاعدةإبطال للشرائع 

إمجاع احلكماء على : فقد حكى لك هذا املطلع على مقاالت القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه 
  حانه يف السماء فوق العامل أن اهللا سب

واملتطفلون يف حكايات مقاالت الناس ال حيكون ذلك أما جهال وإما عمدا وأكثر من رأيناه حيكي مذاهبهم 
  ومقاالت الناس متطفل 

وكذلك األساطني منهم متفقون على إثبات الصفات واألفعال وحدوث العامل وقيام األفعال االختيارية بذاته سبحانه 
ال يستقيم كون الرب : فيلسوف اإلسالم يف وقته أبو الربكات البغدادي وقرره غاية التقرير وقال كما ذكره 

واإلجالل من هذا اإلجالل والتنزيه من هذا : سبحانه رب العاملني إال بذلك وأن نفي هذه املسألة ينفي ربوبيته قال 
  التنزيه أوىل 

  معظمني للرسل فصل وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم

والشرائع موجبني التباعهم خاضعني ألقواهلم معترفني بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل وأن عقول الرسل 
وحكمتهم فوق عقول العاملني وحكمتهم وكانوا ال يتكلمون يف اإلهليات ويسلمون باب الكالم فيها إىل الرسل 

عيات وتوابعها وكانوا يقرون حبدوث العامل وقد حكى أرباب املقاالت علومنا إمنا هي الرياضيات والطبي: ويقولون 
أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العامل أرسطو وكان مشركا يعبد األصنام وله يف اإلهليات كالم كله خطأ من 

فالسفة اإلسالم أوله إىل آخره وقد تعقبه بالرد عليه طوائف املسلمني حىت اجلهمية واملعتزلة والقدرية والرافضة و
  أنكروه عليه وجاء فيه مبا يسخر منه العقالء 

وأنكر أن يكون اهللا سبحانه يعلم شيئا من املوجودات وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل مبعلوماته ومل يكن كامال يف 
  نفسه وبأنه كان يلحقه التعب والكالل من تصور املعلومات 

  فهذا غاية عقل هذا املعلم واألستاذ 
  د حكى ذلك أبو الربكات وبالغ يف إبطال هذه احلجج وردها وق

الكفر باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ودرج على أثره : فحقيقة ما كان عليه هذا املعلم ألتباعه 
به  أتباعه من املالحدة ممن يتستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم

  األنبياء ويرون عرض ما جاءت به األنبياء على كالمه فما وافقه منها قبلوه وما خالفه مل يعبئوا به شيئا 
  ويسمونه املعلم األول ألنه أول من وضع هلم التعاليم املنطقية كما أن اخلليل بن أمحد أول من وضع عروض الشعر 

العروض ميزان الشعر وقد بني نظار اإلسالم فساد هذا امليزان  وزعم أرسطو وأتباعه أن املنطق ميزان املعاين كما أن
وعوجه وتعوجيه للعقول وختبيطه لألذهان وصنفوا يف رده وهتافته كثريا وآخر من صنف يف ذلك شيخ االسالم ابن 



تصنيفا تيمية ألف يف رده وإبطاله كتابني كبريا وصغريا بني فيه تناقضه وهتافته فساد كثري من أوضاعه ورأيت فيه 
  أليب سعيد السريايف 

أيب نصر الفارايب : أن املالحدة درجت على أثر هذا املعلم األول حىت انتهت نوبتهم إىل معلمهم الثاين : واملقصود 
فوضع هلم التعاليم الصوتية كما أن املعلم األول وضع هلم التعاليم احلرفية مث وسع الفارايب الكالم يف صناعة املنطق 

من الكفر باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه : فلسفة أرسطو وهذهبا وبالغ يف ذلك وكان على طريقة سلفه وبسطها وشرح 
ورسله واليوم اآلخر فكل فيلسوف ال يكون عند هؤالء كذلك فليس بفيلسوف يف احلقيقة وإذا رأوه مؤمنا باهللا 

الغباوة فإن كان ممن ال يشكون يف فضيلته ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة اإلسالم نسبوه إىل اجلهل و
  ومعرفته نسبوه إىل التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام 

  فالزندقة واإلحلاد عند هؤالء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط 
ا من جهله إنا حتاملنا عليهم يف نسبة الكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله إليهم وليس هذ: ولعل اجلاهل يقول 

  مبقاالت القوم وجهله حبقائق االسالم ببعيد 
فاعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولساهنم وقدوهتم الذي يقدمونه على 

هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به وال يفعل شيئا : أبو علي بن سينا : الرسل 
باختياره البتة وال يعلم شيئا من املوجودات أصال ال يعلم عدد األفالك وال شيئا من املغيبات وال له كالم يقوم به 

  وال صفة 
  ومعلوم أن هذا إمنا هو خيال مقدر يف الذهن ال حقيقة له وإمنا غايته ان يفرضه الذهن 

إليه الرسل وعرفته األمم بل بني هذا الرب ويقدره كما يفرض األشياء املقدرة وليس هذا هو الرب الذي دعت 
الذي دعت إليه املالحدة وجردته عن املاهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري وأنه ال داخل العامل وال 

خارجه وال متصل به وال مباين له وال فوقه وال حتته وال أمامه وال خلفه وال عن ميينه وال عن مشاله وبني رب العاملني 
ملرسلني من الفرق ما بني الوجود والعدم والنفي واإلثبات فأي موجود فرض كان أكمل من هذا اإلله الذي وإله ا

دعت إليه املالحدة وحنتته أفكارهم بل منحوت األيدي من األصنام له وجود وهذا الرب ليس له وجود ويستحيل 
ألول أرسطو فإن هؤالء أثبتوا وجودا وجوده إال يف الذهن هذا وقول هؤالء املالحدة أصلح من قول معلمهم ا

واجبا ووجودا ممكنا هو معلول له وصادر عنه صدور املعلول عن العلة وأما أرسطو فلم يثبته إال من جهة كونه مبدأ 
عقليا للكثرة وعلة غائية حلركة الفلك فقط وصرح بأنه ال يعقل شيئا وال يفعل باختياره وأما هذا الذي يوجد يف 

من حكاية مذهبه فإمنا هو من وضع ابن سينا فإنه قرب مذهب سلفه املالحدة من دين اإلسالم كتب املتأخرين 
جبهده وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال اجلهمية الغالني يف التجهم فهم يف غلوهم يف تعطيلهم ونفيهم أسد مذهبا 

  وأصح قوال من هؤالء 
  فهذا ما عند هؤالء من خرب اإلميان باهللا عز و جل 

وأما اإلميان باملالئكة فهم ال يعرفون املالئكة وال يؤمنون هبم وإمنا املالئكة عندهم ما يتصوره النيب بزعمهم يف نفسه 
من أشكال نورانية هي العقول عندهم وهي جمردات ليست داخل العامل وال خارجه وال فوق السموات وال حتتها 

شيئا وال تتكلم وال تكتب أعمال العبد وال هلا إحساس وال وال هي أشخاص تتحرك وال تصعد وال تنزل وال تدبر 
حركة البتة وال تنتقل من مكان إىل مكان وال تصف عند رهبا وال تصلي وال هلا تصرف يف أمر العامل البتة فال تقبض 

بتة نفس العبد وال تكتب رزقه وأجله وعمله وال عن اليمني وال عن الشمال قعيد كل هذا ال حقيقة له عندهم ال



املالئكة هي القوى اخلرية الفاضلة اليت يف العبد والشياطني هي القوى : ورمبا تقرب بعضهم إىل اإلسالم فقال 
  الشريرة الرديئة هذا إذا تقربوا إىل اإلسالم وإىل الرسل 

عليه الكالم وأما الكتب فليس هللا عندهم كالم أنزله إىل األرض بواسطة امللك فإنه ما قال شيئا وال يقول وال جيوز 
الكتب املنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس املستعدة الفاضلة : ومن تقرب منهم إىل املسلمني يقول 

الزكية فتصورت تلك املعاين وتشكلت يف نفسه حبيث تومهها أصواتا ختاطبه ورمبا قوي الوهم حىت يراها أشكاال 
احلاضرين فريوهنا ويسمعون خطاهبا وال حقيقة لشيء من ذلك يف نورانية ختاطبه ورمبا قوي ذلك حىت خييلها لبعض 

قوة احلدس حييث : أحدها : اخلارج وأما الرسل واألنبياء فللنبوة عندهم ثالث خصائص من استكملها فهو نيب 
قوة التخيل والتخييل حبيث يتخيل يف نفسه أشكاال نورانية ختاطبه ويسمع : يدرك احلد األوسط بسرعة الثانية 

  خلطاب منها وخييلها إىل غريه ا
قوة التأثري بالتصرف يف هيوىل العامل وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العالئق واتصاهلا باملفارقات من : الثالثة 

العقول والنفوس اجملردة وهذه اخلصائص حتصل باالكتساب وهلذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤالء كابن 
ا والنبوة عند هؤالء صنعة من الصنائع بل من أشرف الصنائع كالسياسة بل هي سياسة سبعني وابن هود وأضراهبم

  فلسفة العامة : الفلسفة نبوة اخلاصة والنبوة : العامة وكثري منهم ال يرضى هبا ويقول 
ن اهللا خلق وأما اإلميان باليوم اآلخر فهم ال يقرون بانفطار السموات وانتثار الكواكب وقيامة األبدان وال يقرون بأ

  السموات واآلرض يف ستة أيام وأوجد هذا العامل بعد عدمه 
فال مبدأ عندهم وال معاد وال صانع وال نبوة وال كتب نزلت من السماء تكلم اهللا هبا وال مالئكة تنزلت بالوحي 

  من اهللا تعاىل فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خري وأهون من دين هؤالء 
إنه سبحانه لو علم املوجودات حلقه الكالل والتعب : باهللا تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله من يقول  وحسبك جهال

  السري خلف هؤالء وإحسان الظن هبم وأهنم أولوا العقول : واستكمل بغريه وحسبك خذالنا وضالال وعمى 

عن العقول والنفوس إىل أن  ما قالوه يف سلسلة املوجودات وصدور العامل: وحسبك عجبا من جهلهم وضالهلم 
أهنوا صدور ذلك إىل واحد من كل جهة ال علم له مبا صدر عنه وال قدرة له عليه وال إرادة وأنه مل يصدر عنه إال 
واحد فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصلوه وإن مل يكن فيه كثرة البتة لزم أن ال يصدر عنه 

وجودات وتعددها يكذب هذا الرأي الذي هو ضحكة للعقالء وسخرية ألويل األلباب مع إال واحد مثله وتكثر امل
أن هذا كله من ختليط ابن سينا وإرادته تقريب هذا املذهب من الشرائع وهيهات وإال فاملعلم األول مل يثبت صانعا 

  للعامل البتة 
   رسول وال كتاب فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات واملعاد ال مبدأ عنده وال معاد وال

  والرازي وفروخه ال يعرفون من مذاهب الفالسفة غري طريقه 
ومذاهبهم وآراؤهم كثرية جدا قد حكاها أصحاب املقاالت كاألشعري يف مقاالته الكبرية وأيب عيسى الوراق 

 كثري من واحلسن بن موسى النوخبتني وأبو الوليد بن رشد حيكي مذهب أرسطو غري ما حكاه ابن سينا ويغلطه يف
  املواضع وكذلك أبو الربكات البغدادي حيكي نفس كالمه على غري ما حيكيه ابن سينا 

  فصل والفالسفة ال ختتص بأمة من األمم بل هم موجودون يف سائر األمم



هم فالسفة اليونان فهم طائفة من طوائف الفالسفة : وإن كان املعروف عند الناس الذين اعتنوا حبكاية مقاالهتم 
ؤالء أمة من األمم هلم مملكة وملوك وعلماؤهم فالسفتهم ومن ملوكهم اإلسكندر املقدوين وهو ابن فيلبس وه

  وليس هو باإلسكندر ذي القرنني الذي قص اهللا 

تعاىل نبأه يف القرآن بل بينهما قرون كثرية وبينهما يف الدين أعظم تباين فذو القرنني كان رجال صاحلا موحدا هللا 
باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وكان يغزو عباد األصنام وبلغ مشارق األرض ومغارهبا تعاىل يؤمن 

وبىن السد بني الناس وبني يأجوج ومأجوج وأما هذا املقدوين فكان مشركا يعبد األصنام هو وأهل مملكته وكان بينه 
ن أرسطاطاليس وزيره وكان مشركا يعبد األصنام وبني املسيح حنو ألف سنة وستمائة سنة والنصارى تؤرخ له وكا

وهو الذي غزا دارا بن دار ملك الفرس يف عقر داره فثل عرشه ومزق ملكه وفرق مجعه مث دخل إىل الصني واهلند 
  وبالد الترك فقتل وسىب 

  وكان لليونانيني يف دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرسطو فإنه كان مشريه ووزيره ومدبر مملكته 
ن بعده لليونان عدة ملوك يعرفون بالبطالسة واحدهم بطليموس كما أن كسرى ملك الفرس وقيصر ملك وكا

  الروم 
مث غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية هلم وانقرض ملكهم فصارت اململكة للروم وصارت اململكة 

ئهم فنشأ فيهم سقراط أحد تالمذة واحدة وهم على شركهم من عبادة األصنام وهو دينهم الظاهر ودين آبا
فيثاغورس وكان من عبادهم ومتأهليهم وجاهرهم مبخالفتهم يف عبادة األصنام وقابل رؤساءهم باألدلة واحلجج على 
بطالن عبادهتا فثار عليه العامة واضطروا امللك إىل قتله فأودعه السجن ليكفهم عنه مث مل يرض املشركون إال بقتله 

من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم وكان مذهبه يف الصفات قريبا من مذهب أهل فسقاه السم خوفا 
  إنه إله كل شىء وخالقه : اإلثبات فقال 

  ومقدره وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام وحكيم أي حمكم أفعاله على النظام 
  إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بال هناية ال يبلغ العقل أن يضعها : وقال 
إن تناهي املخلوقات حبسب احتمال القوابل ال حبسب احلكمة والقدرة فلما كانت املادة ال حتتمل صورا بال : وقال 

  هناية تناهت الصور ال من جهة خبل يف الواهب بل لقصور يف املادة 
هى زمانا يف آخرها وعن هذا اقتضت احلكمة اإلهلية أهنا وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا إال أهنا ال تتنا: قال 

ال من حنو أوهلا فاقتضت احلكمة استبقاء األشخاص باستبقاء األنواع وذلك بتجدد أمثاهلا ليحفظ األشخاص ببقاء 
  األنواع ويستبقى األنواع بتجدد األشخاص فال تبلغ القدرة إىل حد النهاية وال احلكمة تقف على غاية 

هو كونه حيا قيوما ألن العلم والقدرة واجلود واحلكمة تندرج أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه : ومن مذهبه 
هو حي ناطق من جوهره أي من ذاته وحياته ونطقنا : حتت كونه حيا قيوما فهما صفتان جامعتان للكل وكان يقول 

طقه وحياتنا ال من جوهرنا وهلذا يتطرق إىل حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد وال يتطرق ذلك إىل حياته ون
وكالمه يف املعاد والصفات واملبدأ أقرب إىل كالم األنبياء من كالم غريه وباجلملة فهو أقرب القوم إىل تصديق 

إذا أقبلت احلكمة خدمت الشهوات العقول وإذا أدبرت خدمت العقول : الرسل وهلذا قتله قومه وكان يقول 
ينبغي أن يغتم باحلياة : ون لزمان غري زمانكم وقال ال تكرهوا أوالدكم على آثاركم فإهنم خملوق: الشهوات وقال 



قلوب املغرمني باملعرفة باحلقائق منابر املالئكة وقلوب : ويفرح باملوت ألن اإلنسان حييا ليموت مث ميوت ليحيا وقال 
  املؤثرين للشهوات مقاعد للشياطني 

وباآلخر فناؤها وكذلك أفالطون كان معروفا األجل فباألول بقاؤها : األمل واآلخر : للحياة حدان أحدمها : وقال 
بالتوحيد وإنكار عبادة األصنام وإثبات حدوث العامل وكان تلميذ سقراط وملا هلك سقراط قام مقامه وجلس على 

  كرسيه 
  إن للعامل صانعا حمدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عاملا جبميع املعلومات : وكان يقول 

  طلل إال ومثاله عند الباري تعاىل يشري إىل وجود صور املعلومات يف علمه  وليس يف الوجود رسم وال: قال 
فهو مثبت للصفات وحدوث العامل ومنكر لعبادة األصنام ولكن مل يواجه قومه بالرد عليهم وعيب آهلتهم فسكتوا 

لك عنه تلميذه عنه وكانوا يعرفون له فضله وعمله وصرح أفالطون حبدوث العامل كما كان عليه األساطني وحكى ذ
أرسطو وخالفه فيه فزعم أنه قدمي وتبعه على ذلك مالحدة الفالسفة من املنتسبني إىل امللل وغريهم حىت انتهت 
النوبة إىل أيب علي بن سينا فرام جبهده تقريب هذا الرأي من قول أهل امللل وهيهات اتفاق النقيضني واجتماع 

  الضدين 
  سل يف طرف وهؤالء القوم يف طرف فرسل اهللا تعاىل وكتبه وأتباع الر

أنا وأيب من أهل دعوة احلاكم فكان من القرامطة الباطنية الذين ال : وكان ابن سينا كما أخرب عن نفسه قال 
  يؤمنون مببدأ وال معاد وال رب خالق وال رسول مبعوث جاء من عند اهللا تعاىل 

  ض وينتسبون إىل أهل بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلموكان هؤالء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون اإلحلاد احمل
  وهو وأهل بيته برآء منهم نسبا ودينا وكانوا 

يقتلون أهل العلم واإلميان ويدعون أهل اإلحلاد والشرك والكفران ال حيرمون حراما وال حيلون حالال ويف زمنهم 
لشرك والكفر امللحد وزير املالحدة النصري وخلواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا وملا انتهت النوبة إىل نصري ا

الطسى وزير هوالكو شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف حىت شفا إخوانه من املالحدة 
واشتفى هو فقتل اخلليفة والقضاة والفقهاء واحملدثني واستبقى الفالسفة واملنجمني والطبائعيني والسحرة ونقل 

ساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر يف كتبه قدم العامل وبطالن املعاد وإنكار أوقاف املدارس وامل
من علمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره وأنه ال داخل العامل وال خارجه وليس فوق : صفات الرب جل جالله 

سينا مكان القرآن فلم يقدر العرش إله يعبد ألبتة واختذ للمالحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام امللحدين ابن 
هي قرآن اخلواص وذاك قرآن العوام ورام تغيري الصالة وجعلها صالتني فلم يتم له األمر وتعلم : على ذلك فقال 

  السحر يف آخر األمر فكان ساحرا يعبد األصنام 
ر املعاد ونفي علم الرب وصارع حممد الشهرستاين ابن سينا يف كتاب مساه املصارعة أبطل فيه قوله بقدم العامل وإنكا

تعاىل وقدرته وخلقه العامل فقام له نصري اإلحلاد وقعد ونقضه بكتاب مساه مصارعة املصارعة ووقفنا على الكتابني 
أن اهللا تعاىل مل خيلق السموات واألرض يف ستة أيام وأنه ال يعلم شيئا وأنه ال يفعل شيئا بقدرته واختياره : نصر فيه 

  قبور وال يبعث من يف ال
  وباجلملة فكان هذا امللحد هو وأتباعه من امللحدين الكافرين باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 



والفلسفة اليت يقرؤها أتباع هؤالء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا وبعضها عن أيب نصر الفارايب وشيء 
كة ألفاظه كثري التطويل ال فائدة فيه وخيار ما عند هؤالء يسري منها من كالم أرسطو وهو مع قلته وغثاثته وركا

فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغريهم أهون منه فإهنم يدأبون حىت يثبتوا واجب الوجود ومع إثباهتم 
له فهو عندهم وجود مطلق ال صفة له وال نعت وال فعل يقوم به مل خيلق السموات واألرض بعد عدمها وال له قدرة 

على فعل وال يعلم شيئا وعباد األصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عاملا قادرا حيا ويشركون به يف العبادة فنهاية 
  أمر هؤالء الوصول إىل شيء برز عليهم فيه عباد األصنام 

  وهم فرق شىت ال حيصيهم إال اهللا عز و جل 
فرقة منها خمتلفة اختالفا كثريا عن األخرى فمنهم وأحصى املعتنون مبقاالت الناس منهم اثنيت عشرة فرقة كل 

أصحاب الرواق وأصحاب الظلة واملشاءون وهم شيعة أرسطو وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بني الناس وهي اليت 
  حيكيها ابن سينا والفارايب وابن خطيب الري وغريهم 

ى رأي واحد بل قد تالعب هبم الشيطان ومنهم الفيثاغورية واألفالطونية وال تكاد جتد منهم اثنني متفقني عل
  كتالعب الصبيان بالكرة ومقاالهتم أكثر من أن نذكرها على التفصيل 

فمالحدهتم هم أهل التعطيل احملض فإهنم عطلوا الشرائع وعطلوا املصنوع عن الصانع وعطلوا الصانع : وباجلملة 
ه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته مث سرى عن صفات كماله وعطلوا العامل عن احلق الذي خلق له وبه فعطلو

هذا الداء منهم يف األمم ويف فرق املعطلة فكان منهم إمام املعطلني فرعون فإنه أخرج التعطيل إىل العمل وصرح به 
  وأذن به بني قومه ودعا إليه وأنكر أن يكون لقومه إله غريه وأنكر أن يكون اهللا تعاىل 

ون كلم عبده موسى تكليما وكذب موسى يف ذلك وطلب من وزيره هامان أن يبين فوق مسواته على عرشه وأن يك
له صرحا ليطلع بزعمه إىل إله موسى عليه السالم وكذبه يف ذلك فاقتدى به كل جهمي فكذب أن يكون اهللا 
لى مكلعما مكلما أو أن يكون فوق مسواته على عرشه بائنا من خلقه على العرش استوى ودرج قومه وأصحابه ع

ذلك حىت أهلكهم اهللا تعاىل بالغرق وجعلهم عربة لعباده املؤمنني ونكاال ألعدائه املعطلني مث استمر األمر على عهد 
نبوة موسى كليم الرمحن على التوحيد وإثبات الصفات وتكليم اهللا لعبده موسى تكليما إىل أن توىف موسى عليه 

يل رأسه بينهم وأقبلوا على علوم املعطلة أعداء موسى عليه السالم ودخل الداخل على بين إسرائيل ورفع التعط
السالم وقدموها على نصوص التوراة فسلط اهللا تعاىل عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطاهنم وسىب ذراريهم 
 كما هي عادته سبحانه وسنته يف عباده إذا أعرضوا عن الوحى وتعوضوا عنه بكالم املالحدة واملعطلة من الفالسفة

وغريهم كما سلط النصارى على بالد املغرب ملا ظهرت فيها الفلسفة واملنطق واشتغلوا هبا فاستولت النصارى على 
أكثر بالدهم وأصاروهم رعية هلم وكذلك ملا ظهر ذلك ببالد املشرق سلط عليهم عساكر التتار فأبادوا أكثر البالد 

لثة وأول الرابعة ملا اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الشرقية واستولوا عليها وكذلك يف أواخر املائة الثا
اإلحلاد سلط عليهم القرامطة الباطنية فكسروا عسكر اخلليفة عدة مرات واستولوا على احلاج واستعرضوهم قتال 

وأسرا واشتدت شوكتهم واهتم مبوافقتهم يف الباطن كثري من األعيان من الوزراء والكتاب واألدباء وغريهم 
  ستوىل أهل دعوهتم على بالد املغرب واستقرت دار مملكتهم مبصر وبنيت يف أيامهم القاهرة واستولوا وا

  على الشام واحلجاز واليمن واملغرب وخطب هلم على منرب بغداد 
واملقصود أن هذا الداء ملا دخل يف بين إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم مث بعث اهللا سبحانه عبده 



كلمته املسيح ابن مرمي فجدد هلم الدين وبني هلم معامله ودعاهم إىل عبادة اهللا وحده والتربى من تلك ورسوله و
األحداث واآلراء الباطلة فعادوه وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله فطهره اهللا تعاىل منهم ورفعه إليه فلم 

 دينه وشريعته حىت ظهر دينه على من خالفه ودخل فيه يصلوا إليه بسوء وأقام اهللا تعاىل للمسيح أنصارا دعوا إىل
  امللوك وانتشرت دعوته واستقام األمر على السداد بعده حنو ثلثمائة سنة 

مث أخذ دين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسخ واضمحل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء بل ركبوا دينا بني 
ام وراموا بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت يدخلوهم يف النصرانية فنقلوهم من دين املسيح ودين الفالسفة عباد األصن

عبادة األصنام اجملسدة إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا ونقلوهم من السجود للشمس إىل السجود إىل جهة املشرق 
  س ونقلوهم من القول باحتاد العاقل واملعقول والعقل إىل القول باحتاد األب واإلبن وروح القد

هذا ومعهم بقايا من دين املسيح كاخلتان واالغتسال من اجلنابة وتعظيم السبت وحترمي اخلنزير وحترمي ما حرمته 
التوراة إال ما أحل هلم بنصها مث تناسخت الشريعة إىل أن استحلوا اخلنزير وأحلوا السبت وعوضوا منه يوم األحد 

يصلي إىل بيت املقدس فصلوا هم إىل املشرق ومل يعظم املسيح  وتركوا اخلتان واالغتسال من اجلنابة وكان املسيح
عليه السالم صليبا قط فعظموا هم الصليب وعبدوه ومل يصم املسيح عليه السالم صومهم هذا أبدا وال شرعه وال 

قله من أمر به البتة بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إىل زمن الربيع فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن ن
الشهور اهلاللية إىل الشهور الرومية وتعبدوا بالنجاسات وكان املسيح عليه السالم يف غاية الطهارة والطيب 

والنظافة وأبعد اخللق عن النجاسة فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراغمتهم فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل 
  لريضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود الفالسفة وعباد األصنام بأن وافقوهم يف بعض األمر 

  وملا أخذ دين املسيح عليه السالم يف التغيري والفساد اجتمعت النصارى عدة جمامع تزيد 

  : على مثانني جممعا مث يتفرقون على االختالف والتالعن يلعن بعضهم بعضا حىت قال فيهم بعض العقالء 
  ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا  لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون يف حقيقة

حىت مجعهم قسطنطني امللك آخر ذلك من اجلزائر والبالد وسائر األقطار فجمع كل بترك وأسقف وعامل فكانوا 
  ثلثمائة ومثانية عشر 

ا أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى فاتفقوا على أمر جتتمع عليه كلمة النصرانية ومن خالفه: فقال 
لعنتموه وحرمتموه فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا واتفقوا على وضع األمانة اليت بأيديهم اليوم وكان ذلك مبدينة 

  نيقية سنة مخس عشرة من ملك قسطنطني 
وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق االسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولعنه فخرج أريوس إىل قسطنطني 

: عه أسقفان فشكوه إليه وطلبوا مناظرته بني يدي امللك فاستحضره امللك وقال ألريوس امللك مستعديا عليه وم
إن األب كان إذ مل يكن االبن مث أحدث االبن فكان كلمة له إال أنه حمدث : أقول : اشرح مقالتك فقال أريوس 

بينهما كما قال يف إجنيله خملوق مث فوض األمر إىل ذلك االبن املسمى كلمة فكان هو خالق السموات واألرض وما 
وهب يل سلطانا على السماء واألرض فكان هو اخلالق هلما مبا أعطى من ذلك مث إن تلك الكلمة بعد : إذ يقول 

كلمة وجسد إال أهنما : جتسدت من مرمي العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحا واحدا فاملسيح اآلن معنيان 
  مجيعا خملوقان 



بل : أميا أوجب علينا عندك عبادة من خلقنا أو عبادة من مل خيلقنا فقال أريوس : أخربنا : رية فقال بطريق اإلسكند
فعبادة االبن الذي خلقنا وهو ] فإن كان االبن خالقنا كما وصفت وكان االبن خملوقا : [ عبادة من خلقنا فقال 

[ ق كفرا وعبادة االبن املخلوق إميانا خملوق أوجب من عبادة األب الذي ليس مبخلوق بل تصري عبادة األب اخلال
  ] وذلك من أقبح األقوال 

  فاستحسن امللك واحلاضرون مقالته وأمرهم امللك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته 
استحضر البطارقة واألساقفة حىت يكون لنا جممع ونصنع قصة نشرح فيها الدين : فلما انتصر البطريق قال للملك 

حشرهم قسطنطني من سائر اآلفاق فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان ومثانية وأربعون أسقفا ونوضحه للناس ف
وكانوا خمتلفي اآلراء متباينني يف أدياهنم فلما أجتمعوا كثر اللغط بينهم وارتفعت األصوات وعظم االختالف 

  علم فتعجب امللك من شدة اختالفهم فأجرى عليهم األنزال وأمرهم أن يتناظروا حىت ي

الدين الصحيح مع من منهم فطالت املناظرة بينهم فاتفق منهم ثلثمائة ومثانية عشر أسقفا على رأي واحد فناظروا 
بقية األساقفة فظهروا عليهم فعقد امللك هلؤالء الثلثمائة والثمانية عشر جملسا خاصا وجلس يف وسطه وأخذ خامته 

كم على اململكة فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصالح قد سلطت: وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم وقال هلم 
أظهر دين النصرانية وذب عنه ودفعوا إليه األمانة اليت اتفقوا على : أمتكم فباركوا عليه وقلدوه سيفه وقالوا له 

واحد األب مالك نؤمن باهللا ال: وضعها فال يكون عندهم نصراين من مل يقر هبا وال يتم هلم قربان إال هبا وهي هذه 
كل شيء صانع ما يرى وما ال يرى وبالرب الواحد يسوع املسيح ابن اهللا الواحد بكر اخلالئق كلها الذي ولد من 

أبيه قبل العوامل كلها وليس مبصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوامل وخلق كل شيء 
نزل من السماء وجتسد من روح القدس وصار إنسانا ومحل به مث الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خالصنا 

ولد من مرمي البتول وأمل وشج وقتل وصلب ودفن وقام يف اليوم الثالث وصعد إىل السماء وجلس عن ميني أبيه وهو 
مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بني األموات واألحياء ونؤمن بروح القدس الواحد روح احلق الذي خيرج من 

بيه روح حمبته ومبعمودية واحدة لغفران اخلطايا وجبماعة واحدة قديسية جاثليقية وبقيامة أبداننا واحلياة الدائمة إىل أ
أبد اآلبدين فهذا العقد الذي أمجع عليه امللكية والنسطورية واليعقوبية وهذه األمانة اليت ألفها أولئك البتاركة 

  نية واألساقفة والعلماء وجعلوها شعار النصرا
  وكان رؤساء هذا اجملمع بترك االسكندرية وبترك أنطاكية وبترك بيت املقدس 

  افترقوا عليها وعلى لعن ما خالفها ومن خالفها والتربي منه وتكفريه  -ف ٢

مث ذهب أريوس يدعو إىل مقالته وينفر النصارى عن أولئك الثلثمائة والثمانية عشر فجمع مجعا عظيما وصاروا إىل 
إن أولئك النفر تعدوا علي : دس وخالف بكثري من النصارى ألولئك اجملمع فلما اجتمعوا قال أريوس بيت املق

صدق فوثبوا عليه : وظلموين ومل ينصفوين يف احلجاج وحرموين ظلما وعدوانا ووافقه كثري من الذين معه وقالوا 
حلال مث كان هلم جممع ثالث بعد مثان فضربوه حىت كاد أن يقتل لوال ابن أخت امللك خلصه وافترقوا على هذه ا

إن مقالة الناس قد فسدت وغلب عليهم : ومخسني سنة من اجملمع األول اجتمع الوزراء والقواد إىل امللك وقالوا 
أن جيتمعوا ويوضحوا دين النصرانية فكتب امللك إىل سائر بالده : مقالة أريوس فاكتب إىل مجيع البتاركة واألساقفة 

طينية مائة ومخسون أسقفزا وكان مقدموهم بترك االسكندرية وبترك أنطاكية وبترك بيت املقدس فاجتمع بقسطن
أن روح القدس خملوق مصنوع ليس بإله فقال بترك االسكندرية ليس : فنظروا يف مقالة أريوس وكان من مقالته 



إن روح القدس خملوق : ته فإذا قلنا لروح القدس عندنا معىن غري روح اهللا تعاىل وليس روح اهللا تعاىل شيئا غري حيا
إن حياته خملوقة فقد جعلناه غري حي ومن : إن روح اهللا خملوقة فقد قلنا : إن روح اهللا خملوق وإذا قلنا : فقد قلنا 

جعله غري حي فقد كفر ومن كفر وجب عليه اللعن فلعنوا بأمجعهم أريوس وأشياعه وأتباعه والبتاركة الذين قالوا 
  نوا أن روح القدس خالق غري خملوق إله حق وأن طبيعة األب واالبن جوهر واحد وطبيعة مبقالته وبي

واحدة وزادوا يف األمانة اليت وضعها الثلثمائة والثمانية عشر أسقفا ونؤمن بروح القدس الرب احملىي املميت املنبثق 
  من األب الذي مع االبن واألب وهو مسجود وممجد 

  وبروح القدس فقط وكان يف األمانة األوىل 
وبينوا أن األب وروح القدس ثالثة أقانيم وثالث وجوه وثالثة خواص وحدة يف تثليث وتثليث يف وحدة وزادوا 

  ونقصوا يف الشريعة 
وأطلق بترك االسكندرية للرهبان واألساقفة والبتاركة أكل اللحم وكانوا على مذهب ماين ال يرون أكل ذوات 

  األرواح 
  ع وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم ومضوا على تلك األمانة فانفض هذا اجملم

مث كان هلم جممع رابع بعد إحدى ومخسني سنة من هذا اجملمع على نسطورس وكان مذهبه أن مرمي ليست بوالدة 
وأن هذا اإلله على احلقيقة ولكن مثة اثنان اإلله الذي هو موجود من األب واآلخر إنسان الذي هو موجود من مرمي 

اإلنسان الذي نقول إنه املسيح باحملبة متوحد مع ابن اإلله وابن اإلله ليس ابنا على احلقيقة ولكن على سبيل املوهبة 
والكرامة واتفاق األمسني فبلغ ذلك بتاركة سائر البالد فجرت بينهم مراسالت واتفقوا على ختطئته واجتمع منهم 

 نسطورس للمناظرة فامتنع ثالث مرات فأوجبوا عليه الكفر فلعنوه ونفوه مائتا أسقف يف مدينة أقسيس وأرسلوا إىل
  وحرموه وثبتوا أن مرمي ولدت إهلا وأن املسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتني متوحد يف األقنوم 

ع فلما لعنوا نسطورس غضب له يوحنا بترك أنطاكية فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم فقطعم فتقاتلوا ووق
حىت أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة أن مرمي ] تذوس [ احلرب والشر بينهم وتفاقم أمرهم فلم يزل امللك 

القدسية ولدت إهلا وهو ربنا يسوع املسيح الذي هو مع أبيه يف الطبيعة ومع الناس يف الناسوت وأنفذوا لعن 
ودفن هبا ودرست مقالته إىل أن أحياها نسطورس فلما نفي نسطورس سار إىل أرض مصر وأقام بإمخيم سبع سنني 

  ابن صرما مطران نصيبني وبثها يف بالد املشرق فأكثر نصارى العراق واملشرق نسطورية 
  وانفض ذلك اجملمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله 

لعون مث كان وكل جمامعهم كانت جتتمع على الضالل وتفترق على اللعن فال ينفض اجملمع إال وهم ما بني العن وم
إن جسد املسيح ليس هو : أوطيوس يقول : هلم جممع خامس وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له 

مع أجسادنا يف الطبيعة وأن املسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة وهذه مقالة اليعقوبية فرحل 
ىل قسطنطينية فأخرب بتركها باملناظرة وبانقطاعه فأرسل بترك إليه أسقف دولته فناظره فقطعه ودحض حجته مث سار إ

إن املسيح طبيعتان فقد قلنا بقول : إن قلنا : االسكندرية إليه فاستحضره ومجع مجعا عظيما وسأله عن قوله فقال 
د زالت إن املسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد ألنه من طبيعتني كانتا قبل التجسد فلما جتس: نسطورس ولكنا نقول 

  عنه اإلثنينية وصار طبيعة واحدة وأقنوما واحدا 



إن كان املسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القدمية هي الطبيعة احملدثة وإن كان القدمي هو : فقال له بترك القسطنطينة 
هو البارد احملدث فالذي مل يزل هو الذي مل يكن ولو جاز أن يكون القدمي هو احملدث لكان القائم هو القاعد واحلار 

فأىب أن يرجع عن مقالته فلعنوه فاستعدى عليهم امللك وزعم أهنم ظلموه وسأله أن يكتب إىل مجيع البتاركة 
  للمناظرة 

فاستحضر امللك البتاركة واألساقفة من سائر البالد إىل مدينة أفسيس فثبت بطريق االسكندرية مقالة أوطيوس 
ملقدس وسائر البتاركة واألساقفة وكتب إىل بترك رومية وإىل مجاعة وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت ا

  البتاركة واألساقفة فحرمهم ومنعهم من القربان إن مل يقبلوا مقالة أوطيوس 
  ففسدت األمانة وصارت املقالة مقالة أوطيوس وخاصة مبصر واالسكندرية وهو مذهب اليعقوبية 

الصواب مع الالعنني وقائل يقول : ن وملعون وضال ومضل وقائل يقول فافترق هذا اجملمع اخلامس وهم ما بني الع
  احلق مع املالعنني : 

مث كان هلم بعد هذا جممع سادس يف دولة مرقيون فإنه اجتمع إليه األساقفه من سائر البالد فأعلموه ما كان من ظلم 
ين النصرانية فأمر امللك باستحضار ذلك اجملمع وقلة اإلنصاف وأن مقالة أوطيوس قد غلبت على الناس وأفسدت د

سائر األساقفة والبطارقة إىل حضرته فاجتمع عنده ستمائة وثالثون أسقفزا فنظروا يف مقالة أوطيوس وبترك 
األسكندرية اليت قطعا هبا مجيع البتاركة فأفسدوا مقالتهما ولعنومها وأثبتوا أن املسيح إله وإنسان وهو مع اهللا يف 

الناسوت له طبيعتان تامتان فهو تام بالالهوت تام بالناسوت وهو مسيح واحد وثبتوا قول الالهوت ومعنا يف 
الثلثمائة والثمانية عشر أسقفا وقبلوا قوهلم بأن االبن مع اهللا يف املكان وأنه إله حق من إله حق ولعنوا أريوس وقالوا 

  دة وأقانيم ثالثة إن األب وروح القدس واحد بطبيعة واح: إن روح القدس إله وقالوا : 
إن مرمي العذراء ولدت إهلا ربنا يسوع املسيح الذي هو مع اهللا يف الطبيعة : وثبتوا قول أهل اجملمع الثالث وقالوا 

  ومعنا يف الناسوت 
  إن املسيح طبيعتان وأقنوم واحد ولعنوا نسطورس وبترك اإلسكندرية : وقالوا 

 كان هلم بعد هذا جممع سابع يف أيام أنسطاس امللك وذلك أن فانفض هذا اجملمع وهم ما بني العن وملعون مث
إن أصحاب ذلك اجملمع الستمائة والثالثني قد أخطئوا والصواب ما قاله : سورس القسطنطني جاء إىل امللك فقال 

يأخذوا أوطيوس وبترك األسكندرية فال تقبل ممن سوامها واكتب إىل مجيع بالدك أن العنوا الستمائة والثالثني وأن 
الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد فأجابه امللك إىل ذلك فلما بلغ بترك بيت املقدس مجع الرهبان 

فلعنوا أنسطاس امللك وسورس ومن يقول مبقالتهما فبلغ ذلك امللك فغضب وبعث فنفى البترك إىل أيلة وبعث 
  يلعن الستمائة والثالثني  يوحنا بتركا على بيت املقدس ألنه كان قد ضمن للملك أن

إياك أن تقبل عن سورس ولكن اقبل عن الستمائة والثالثني وحنن : فلما قدم إىل بيت املقدس اجتمع الرهبان وقالوا 
معك ففعل وخالف امللك فلما بلغه أرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنة أولئك فإن مل يفعل أنزله عن الكرسي 

يوحنا يف احلبس فصار إليه الرهبان يف احلبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ونفاه فقدم القائد وطرح 
  ذلك فإذا حضر فليقر بلعنة كلمن لعنه الرهبان 

فاجتمع الرهبان وكانوا عشرة آالف راهب فلعنوا أوطسوس ونسطورس وسورس ومن ال يقبل من أولئك الستمائة 
  والثالثني 

وبلغ ذلك امللك فهم بنفي يوحنا فاجتمع الرهبان واألساقفة فكتبوا إىل امللك أهنم ال ففزع رسول امللك من الرهبان 



  يقبلون مقالة سورس ولو أريقت دماؤهم وسألوه أن يكف أذاه عنهم 
  وكتب بترك رومية إىل امللك بقبح فعله وبلعنه فانفض هذا اجملمع على اللعنة أيضا 

ألنه كان يلبس من قطع براذع الدواب يرقع بعضها ببعض وإليه  وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب الرباذعي
  ينسب اليعاقبة فأفسد أمانة القوم 

  مث هلك أنسطاس امللك ووىل بعده قسطنطني فرد كل من نفاه أنسطاس إىل موضعه وكتب إىل بيت املقدس بأمانته 

ني أسقفا وغلبت اليعقوبية على اإلسكندرية فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه وفرحوا به وأثبتوا قول الستمائة والثالث
وقتلوا بتركا هلم يقال له بولس وكان ملكانيا فوىل امللك إسطفانوس فأرسل قائدا ومعه عسكر عظيم إىل 

االسكندرية فدخل الكنيسة يف ثياب البتركة وتقدم وقدس فرموه باحلجارة حىت كادوا يقتلونه فانصرف وتوارى 
ثة أيام أنه أتاه كتاب من امللك وأمر احلرس أن جيمعوا الناس لسماعه فلم يبق أحد عنهم مث أظهر هلم بعد ثال

باإلسكندرية حىت حضر لسماعه وكان قد جعل بينه وبني جنده عالمة إذا هو فعلها وضعوا السيف يف الناس فصعد 
ال مل تأمنوا أن يوجه امللك يا معشر أهل االسكندرية وإن رجعتم إىل احلق وتركتم مقالة اليعاقبة وإ: املنرب وقال 

إليكم من يسفك دماءكم فرموا باحلجارة حىت خاف على نفسه فأظهر العالمة فوضعوا السيوف على من بالكنيسة 
  فقتل خلق ال حيصيهم إال اهللا تعاىل حىت خاض اجلند يف الدماء وظهرت مقالة امللكانية باإلسكندرية 

قف منبج كان يقول بالتناسخ وأنه ليس مثة قيامة وال بعث وكان مث كان هلم بعد ذلك جممع ثامن وذلك أن أس
إن جسد املسيح خيال غري حقيقة فحشرهم امللك إىل : أسقف الرها وأسقف املصيصة وأسقف ثالث يقولون 

إن كان جسده خياال فيجب أن يكون فعله خياال وقوله خياال وكل جسد نعاينه : قسطنطينية فقال هلم بتركها 
  ناس أو فعل أو قول فهو كذلك ألحد من ال

  إن املسيح قد قام من املوتى وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين : وقال له 
ان كل من يف القبور اذا مسعوا قول اهللا سبحانه حييون فأوجب عليهم اللعن : واحتج بنصوص من اإلجنيل كقوله 

  ة البالد وأمر امللك أن يكون هلم جممع يلعنون فيه واستحضر بتارك
فاجتمع عنده مائة وأربعة وستون أسقفا فلعنوا أسقف منبج وأسقف املصيصة وثبتوا أن جسد املسيح حقيقة ال 

خيال وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتني ومشئيتني وفعلني أقنوم واحد وأن الدنيا زائلة وأن القيامة كائنة وأن 
  املسيح يأتى 

  ألموات كما قال الثلثمائة والثمانية عشر األوائل فتفرقوا على ذلك مبجد عظيم فيدين األحياء وا
  مث كان هلم جممع تاسع على عهد معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه تالعنوا فيه 

وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان فجاء إىل قسطا الوايل فوخبه على قبح مذهبه وشناعة كفره فأمر به قسطا 
ه ونزع لسانه وفعل بأحد التلميذين كذلك وضرب اآلخر بالسياط ونفاه فبلغ ذلك ملك فقطعت يداه ورجال

قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجعه إليه من أفاضل األساقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ومن كان ابتدأ هبا ويعلم من 
ك مائة ومثانية ومخسني أسقفا يستحق اللعن فبث إليه مائة وأربعني أسقفا وثلثمائة مشاس فلما وصلوا إليه مجع املل

  وأسقطوا الشمامسة : فصاروا مائتني ومثانية وتسعني 
وكان رئيس هذا اجملمع بترك قسطنطينية وبترك أنطاكية فلعنوا من تقدم من القديسني والبتاركة واحدا واحدا فلما 

الناسوت االبن الوحيد الذي هو نؤمن بأن الواحد من : لعنوهم جلسوا فلخصوا األمانة وزادوا فيها ونقصوا فقالوا 



الكلمة األلية الدائم املستوى مع اآلب اإلله يف اجلوهر الذي هو ربنا يسوع املسيح بطبيعتني تامتني وفعلني ومشيئتني 
يف أقنوم واحد ووجه واحد تامزا بال هوته تاما بناسوته وشهدت أن اإلله االبن يف آخر األيام اختذ من العذراء 

قدسية جسدا إنسانا بنفس ناطقة عقلية وذلك برمحة اهللا تعاىل حمب البشر ومل يلحقه اختالط وال السيدة مرمي ال
فساد وال فرقة وال فصل ولكن هو واحد يعمل مبا يشبه اإلنسان أن يعمله يف طبيعته وما يشبه اإلله أن يعمله يف 

احلقيقة حلما كما يقول اإلجنيل املقدس من  طبيعته الذي هو االبن الوحيد والكلمة األزلية املتجسدة اليت صارت يف
غري أن ينتقل من جمده األزيل وليست مبتغرية لكنها بفعلني ومشيئتني وطبيعتني إهلي وإنسى الذي هبما يكمل قول 

احلق وكل واحدة من الطبيعتني تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتني غري متضادتني وال متصارعتني ولكن مع املشيئة 
  يئة اإلهلية القادرة على كل شيء اإلنسية املش

هذه أمانة هذا اجملمع فوضعوها ولعنوا من لعنوه وبني اجملمع اخلامس الذي اجتمع فيه الستمائة والثالثون وبني هذا 
  اجملمع مائة سنة 

  : مث كان هلم جممع عاشر 

م كان على الباطل فجمع وذلك ملا مات امللك وويل ابنه بعده فاجتمع أهل اجملمع السادس وزعموا أن اجتماعه
امللك مائة وثالثني أسقفا فثبتوا قول أهل اجملامع اخلمسة ولعنوا من لعنهم وخالفهم وانصرفوا بني العن وملعون 

فهذه عشرة جمامع كبار من جمامعهم مشهورة اشتملت على أكثر من أربعة عشر ألفا من البتاركة واألساقفة 
ذه حال املتقدمني مع قرب زماهنم من أيام املسيح ووجود أخباره فيهم والرهبان كلهم ما بني العن وملعون فه

والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا واهتمامهم بأمر دينهم واحتفاهلم به كما ترى 
إهله هواه  وهم حيارى تائهون ضالون مضلون ال يثبت هلم قدم وال يستقر هلم قول يف إهلهم بل كل منهم قد اختذ
قد ضلوا : وصرح بالكفر والتربي ممن اتبع سواه قد تفرقت هبم يف نبيهم وإهلهم األقاويل وهم كما قال اهللا تعاىل 

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم يف رهبم ] من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل 
جبواب واخلادم جبواب فما ظنك مبن يف عصرنا هذا وهم خنالة  ونبيهم ألجابك الرجل جبواب وامرأته جبواب وابنه

  املاضني وزبالة الغابرين ونفاية املتحريين وقد طال عليهم األمد وبعد عهدهم باملسيح ودينه 
وهؤالء هم الذين أوجبوا ألعداء الرسل من الفالسفة واملالحدة أن يتمسكوا مبا هم عليه فإهنم شرحوا هلم دينهم 

ه املسيح على هذا الوجه وال ريب أن هذا دين ال يقبله عاقل فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا مبا هم الذي جاء ب
عليه وساءت ظنوهنم بالرسل والكتب ورأوا أن ما هم عليه من اآلراء أقرب إىل املعقول من هذا الدين وقال هلم 

من هذين الظنني الفاسدين إساءة الظن  إن هذا هو احلق الذي جاء به املسيح فتركب: هؤالء احليارى الضالل 
  بالرسل وإحسان الظن مبا هم عليه 

أما النصارى فإن كان حماربوهم من أهل امللل : وهلذا قال بعض ملوك اهلند وقد ذكرت له امللل الثالث فقال 
ؤالء القوم من حياربوهنم حبكم شرعي فإين أرى ذلك حبكم عقلي وإن كنا ال نرى حبكم عقولنا قتاال ولكن أستثين ه

  بني مجيع العوامل 

ألهنم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وحلوا ببيت االستحاالت وحادوا عن املسلك الذي انتهجه غريهم من 
أهل الشرائع فشذوا عن مجيع مناهج العامل الصاحلة العقلية والشرعية واعتقدوا كل مستحيل ممكنا وبنوا على ذلك 

ىل صالح نوع من أنواع العامل إال أهنا تصري العاقل إذا تشرع هبا أخرق والرشيد سفيها شريعة ال تؤدى ألبتة إ



اإلساءة إىل اخلالق والنيل منه ووصفه بضد : واحملسن مسيئا ألن من كان أصل عقيدته اليت جرى نشوءه عليها 
ل وضعف العقل وقلة احلياء صفاته احلسىن فأخلق به أن يستسهل اإلساءة إىل املخلوق مع ما بلغنا عنهم من اجله

  وخساسة اهلمة فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضالهلم غيض من فيض وكانوا إذ ذاك أقرب عهدا بالنبوة 
هذا ملا ظهر حممد بتهامة : وقال أفالطون رئيس سدنة اهلياكل مبصر وليس بأفالطون تلميذ سقراط إذ ذاك أقدم من 

ه رأينا أن نقصد اصطمر البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه فلما اجتمعنا على ورأينا أمره يعلو على األمم اجملاورة ل
اخلروج من مصر رأينا أن نصري إىل قراطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه فلما دخلنا عليه ورأى مجعنا أيقن أن اهلياكل 

كفوا عن البكاء فتصربنا جهدنا قد خلت منا فغشى عليه حينا غشية ظننا أنه فارق احلياة فيها فبكينا فأومأ إلينا أن 
هذا ما كنت أهناكم عنه وأحذركم منه إنكم قوم غريمت فغري بكم أطعتم جهاال من : حىت هدأ وفتح عينيه وقال 

ملوككم فخلطوا عليكم يف األدعية فقصدمت البشر من التعظيم مبا هو للخالق وحده فكنتم يف ذلك كمن أعطى 
  لم بالكاتب القلم مدحة الكاتب وإمنا حركة الق

  ومن املعلوم أن هذه األمة ارتكبت حمذورين عظيمني ال يرضى هبما ذو عقل وال معرفة 
: الغلو يف املخلوق حىت جعلوه شريك اخلالق وجزءا منه وإهلا آخر معه وأنفوا أن يكون عبدا له والثاين : أحدمها 

ن قوهلم علوا كبريا نزل من العرش عن كرسي تنقص اخلالق وسبه ورميه بالعظائم حيث زعموا أنه سبحانه وتعاىل ع
عظمته ودخل يف فرج امرأة وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بني البول والدم والنجو وقد علته أطباق املشيمة 

والرحم والبطن مث خرج من حيث دخل رضيعا صغريا ميص الثدي ولف يف القمط وأودع السرير يبكي وجيوع 
  ويعطش 

ى األيدي والعواتق مث صار إىل أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا يف وجهه ويبول ويتغوط وحيمل عل
وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بني لصني وألبسوه إكليال من الشوك ومسروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم اآلالم هذا 

  هو اإلله احلق الذي بيده أتقنت العوامل وهو املعبود املسجود له 
  سبة هللا سبحانه ما سبه هبا أحد من البشر قبلهم وال بعدهم ولعمر اهللا إن هذه م

تكاد السموات يتفطرن : كما قال تعاىل فيما حيكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه املسيح عن هذا الباطل الذي 
ذلك  شتمىن ابن آدم وما ينبغى له ذلك وكذبين ابن آدم وما ينبغي له: منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدزا فقال 

اختذ اهللا ولدا وأنا األحد الصمد الذي مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفوا أحد وأما تكذيبه إياى : أما شتمه إياى فقوله 
لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه يف : فقوله 

د سبوا اهللا عز و جل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر ولعمر اهللا إن عباد أهينوهم وال تظلموهم فلق: هذه األمة 
األصنام مع أهنم أعداء اهللا عز و جل على احلقيقة وأعداء رسله عليهم السالم وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفوا 

به هذه األمة رب العاملني  آهلتهم اليت يعبدوهنا من دون اهللا تعاىل وهي من احلجارة واحلديد واخلشب مبثل ما وصفت
وإله السموات واألرضني وكان اهللا تعاىل يف قلوهبم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك أو مبا يقاربه وإمنا شرك القوم 

أهنم عبدوا من دونه آهلة خملوقة مربوبة حمدثة وزعموا أهنا تقرهبم إليه مل جيعلوا شيئا من آهلتهم كفوا له وال نظريا : 
أن : ينالوا من الرب تعاىل ما نالت منه هذه األمة وعذرهم يف ذلك أقبح من قوهلم فإن أصل معتقدهم  وال ولدا ومل

أرواح األنبياء عليهم السالم كانت يف اجلحيم يف سجن إبليس من عهد آدم إىل زمن املسيح فكان إبراهيم وموسى 
  ونوح 



لسالم وأكله من الشجرة وكان كلما مات واحد وصاحل وهود معذبني مسجونني يف النار بسبب خطيئة آدم عليه ا
من بين آدم أخذه إبليس وسجنه يف النار بذنب أبيه مث إن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد رمحتهم وخالصهم من العذاب 
حتيل على إبليس حبيلة فنزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن مرمي حىت ولد وكرب وصار رجال فمكن أعداءه اليهود 

 صلبوه وتوجوه بالشوك على رأسه فخلص أنبياءه ورسله وفداهم بنفسه ودمه فهرق دمه يف مرضاة من نفسه حىت
مجيع ولد آدم إذ كان ذنبه باقيا يف أعناق مجيعهم فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه وتسمريه وصفعه إال من 

عذب حىت يقر بذلك وأن إهله صلب بأن إالله جيل عن ذلك فهو يف سجن إبليس م: أنكر صلبه أو شك فيه أو قال 
وصفع ومسر فنسبوا اإلله احلق سبحانه إىل ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله مبملوكه وعبده وإىل ما يأنف عباد 

األصنام أن ينسب إليه أوثاهنم وكذبوا اهللا عز و جل يف كونه تاب على آدم عليه السالم وغفر له خطيئته ونسبوه 
ث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه يف اجلحيم بسبب خطيئة أبيهم ونسبوه إىل غاية السفه إىل أقبح الظلم حي

حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حىت قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه ونسبوه إىل غاية العجز حيث 
أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا  عجزوه أن خيلصهم بقدرته من غري هذه احليلة ونسبوه إىل غاية النقص حيث سلط

به ما فعلوا وباجلملة فال نعلم أمة من األمم سبت رهبا ومعبودها وإهلها مبا سبت به هذه األمة كما قال عمر رضي 
إهنم سبوا اهللا مسبة ما سبه إياها أحد من البشر وكان بعض أئمة االسالم إذا رأى صليبيا أغمض عينيه : اهللا عنه 

إن جهاد هؤالء : تطيع أن أمأل عيين ممن سب إهله ومعبوده بأقبح السب وهلذا قال عقالء امللوك ال أس: عنه وقال 
  واجب شرعا وعقال فإهنم عار على بين آدم مفسدون للعقول والشرائع 
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طان: كتاب  لشي ا لهفان من مصائد  ل ثة ا غا   إ
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

  وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكني بشيء من شريعة املسيح وال دينه ألبته 
ه السالم مل يصل إىل املشرق فأول ذلك أمر القبلة فإهنم ابتدعوا الصالة إىل مطلع الشمس مع علمهم أن املسيح علي

أصال بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد املسيح بنحو ثلثمائة سنة وإال فاملسيح إمنا كان يصلي إىل قبلة بيت 
املقدس وهي قبلة األنبياء قبله وإليها كان يصلي النيب صلى اهللا عليه وسلم مدة مقامه مبكة وبعد هجرته مثانية عشر 

  عاىل إىل قبلة أبيه إبراهيم شهرا مث نقله اهللا ت
أن طوائف منهم وهم الروم وغريهم ال يرون االستنجاء باملاء فيبول أحدهم ويتغوط ويقوم بأثر البول : ومن ذلك 

والغائط إىل صالته بتلك الرائحة الكريهة فيستقبل املشرق ويصلب على وجهه وحيدث من يليه بأنواع احلديث 
سبا وشتما وخيربه بسعر اخلمر وحلم اخلنزير وما شاكل ذلك وال يضر ذلك يف كذبا كان أو فجورا أو غيبة أو 

  الصالة وال يبطلها وإن دعته احلاجة إىل البول يف الصالة بال وهو يصلي صالته 
وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العاملني هبذه العبادة قبيح جدا وصاحبها إىل استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إىل 

ثواب ومن العجيب أهنم يقرؤن يف التوراة ملعون من تعلق بالصليب وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون الرضا وال
عليه ولو كان هلم أدىن عقل لكان األوىل هبم أن حيرقوا الصليب حيث وجدوه ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة فإنه 

  قد صلب عليه إهلهم ومعبودهم بزعمهم وأهني عليه وفضح وخزي 
  جب بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لوال أن القوم أضل من األنعام فيا للع

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه يف دين املسيح بعده بزمان وال ذكر له يف اإلجنيل البتة وإمنا ذكر يف التوراة باللعن 
  ملن تعلق به فاختذته هذه األمة معبودا يسجدون له 

يث ال حينث وال يكذب حلف بالصليب ويكذب إذا حلف باهللا وال يكذب إذا وإذا اجتهد أحدهم يف اليمني حب
حلف بالصليب ولو كان هلذه األمة أدىن مسكة من عقل لكان ينبغي هلم أن يلعنوا الصليب من أجل معبودهم 

إن األرض لعنت من أجل آدم حني أخطأ وكما لعنت األرض حني قتل قابيل : وإهلهم حني صلب عليه كما قالوا 
  إن اللعنة تنزل على األرض إذا كان أمراؤها الصبيان : أخاه وكما يف اإلجنيل 

فلو عقلوا لكان ينبغي هلم أن ال حيملوا صليبا وال ميسوه بأيديهم وال يذكروه بألسنتهم وإذا ذكر هلم سدوا 
م املسيح عدو عاقل خري من صديق أمحق ألهنم حبمقهم قصدوا تعظي: مسامعهم عن ذكره ولقد صدق القائل 

فاجتهدوا يف ذمه وتنقصه واإلزراء به والطعن عليه وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفري الناس عنهم 
وإغراءهم هبم فنفروا األمم عن النصرانية وعن املسيح ودينه أعظم تنفري وعلموا أن الدين ال يقوم بذلك فوضع هلم 

واع الشعبذة ما استمالوا به اجلهال وربطوهم به وهم يستجيزون ذلك رهباهنم وأساقفتهم من احلبل واملخاريق وأن
يشد دين النصرانية وكأهنم إمنا عظموا الصليب ملا رأوه قد ثبت لصلب إهلهم ومل ينشق ومل : ويستحسنونه ويقولون 

ما مل يتغري يتطاير ومل يتكسر من هيبته ملا محل عليه وقد ذكروا أن الشمس اسودت وتغري حال السماء واألرض فل
إن تعظيمنا للصليب جار جمرى : الصليب ومل يتطاير استحق عندهم التعظيم وأن يعبد ولقد قال بعض عقالئهم 

تعظيم قبور األنبياء فإنه كان قرب املسيح وهو عليه مث ملا دفن صار قربه يف األرض وليس وراء هذا احلمق واجلهل 



بل من أعظم الشرك وقد لعن إمام احلنفاء وخامت األنبياء صلى اهللا  محق فإن السجود لقبور األنبياء وعبادهتا شرك
عليه وسلم اليهود والنصارى حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وأصل الشرك وعبادة األوثان من العكوف على 

  القبور واختاذها مساجد 
الصليب من حيث هو يذكر : م فأنتم تعظمون كل صليب ال ختصون التعظيم بذلك الصليب بعينه فإن قلت: مث يقال 

  بالصليب الذي صلب عليه إهلنا 

وكذلك احلفر تذكر حبفرته فعظموا كل حفرة واسجدوا هلا ألهنا كحفرته أيضا بل أوىل ألن خشبة الصلب مل : قلنا 
  يستقر عليها استقراره يف احلفرة 

ملسهم إياه وإمساكهم له مث انقلوا ذلك اليد اليت مسته أوىل أن تعظم من الصليب فعظموا أيدي اليهود : مث يقال 
  التعظيم إىل سائر األيدي 

منع من ذلك مانع العداوة فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختاره ولو مل يرض به مل يصلوا إليه منه : فإن قلتم 
نبياء فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وحتمدوهم إذ فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خالص مجيع األ

واملؤمنني والقديسني من اجلحيم ومن سجن إبليس فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم وعلى سائر النبيني من 
أن هذه األمة مجعت بني الشرك وعيب اإلله وتنقصه وتنقص : لدن آدم عليه السالم إىل زمن املسيح واملقصود 

ء مما كان عليه املسيح ال يف صالهتم وال يف صيامهم وال يف نبيعهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية فلم يتمسكوا بشي
أعيادهم بل هم يف ذلك أتباع كل ناعق مستجيبون لكل ممخرق ومبطل أدخلوا يف الشريعة ما ليس منها وتركوا ما 

  أتت به 
اريني وإذا شئت أن ترى التغيري يف دينهم فانظر إىل صيامهم الذي وضعوه مللوكهم وعظمائهم فلهم صيام للحو

وصيام ملاري مرمي وصيام ملاري جرجس وصيام للميالد وتركهم أكل اللحم يف صيامهم مما أدخلوه يف دين املسيح 
أن : وإال فهم يعلمون أن املسيح عليه السالم كان يأكل اللحم ومل مينعهم منه ال يف صوم وال فطر وأصل ذلك 

رانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا فشرعوا ألنفسهم املانوية كانوا ال يأكلون ذا روح فلما دخلوا يف النص
صياما فصاموا للميالد واحلواريني وماري مرمي وتركوا يف هذا الصوم أكل اللحم حمافظة على ما اعتادوه من مذهب 

ماين فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية فصارت سنة متعارفة بينهم مث تبعهم على ذلك 
  مللكانية ا

  فصل مث إنك إذا كشفت عن حاهلم وجدت أئمة دينهم ورهباهنم قد نصبوا

حبائل احليل ليقتنصوا هبا عقول العوام ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إىل استمالتهم وانقيادهم واستدرار أمواهلم 
  وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر 

ور وحمله بيت املقدس فيجتمعون من سائر النواحي يف ذلك ما يعتمدونه يف العيد الذي يسمونه عيد الن: فمن ذلك 
اليوم ويأتون إىل بيت فيه قنديل معلق ال نار فيه فيتلوا أحبارهم اإلجنيل ويرفعون أصواهتم ويبتهلون يف الدعاء 

فبيناهم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل فيشرق ويضىء ويشتعل فيضجون ضجة 
  دة ويصلبون على وجوههم ويأخذون يف البكاء والشهيق واح

كنت ببيت املقدس وكان واليها إذ ذاك رجال يقال له سقمان فلما منا خرب هذا العيد إليه : قال أبو بكر الطرطوشي 



يل  أنا نازل إليكم يف يوم هذا العيد ألكشف عن حقيقة ما تقولون فإن كان حقا ومل يتضح: أنفذ إىل بتاركتهم وقال 
وجه احليلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم وإن كان خمرقة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهونه فصعب 

  ذلك عليهم جدا وسألوه أن ال يفعل فأىب وجل فحملوا له ماال عظيما فأخذه وأعرض عنهم 
خيطا دقيقا من حناس وهو مث اجتمعت بأيب حممد بن األقدم باإلسكندرية فحدثين أهنم يأخذون : قال الطرطوشي 

الشريط وجيعلونه يف وسط قبة البيت إىل رأس الفتيلة اليت يف القنديل ويدهنونه بدهن اللبان والبيت مظلم حبيث ال 
يدرك الناظرون اخليط النحاس وقد عظموا ذلك البيت فال ميكنون كل أحد من دخوله ويف رأس القبة رجل فإذا 

النحاس شيئا من نار النفط فتجرى النار مع دهن اللبان إىل آخر اخليط  قدسوا ودعوا ألقى على ذلك اخليط
  النحاس فتلقى الفتيلة فيتعلق هبا 

فلو نصح أحد منهم نفسه وفتش على جناته لتتبع هذا القدر وطلب اخليط النحاس وفتش رأس القبة لريى القبة 
بس وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ومل لريى الرجل والنفط ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك املمخرق املل

  يكن ظهوره من الفتيلة 

أنه قد كان بأرض الروم يف زمان املتوكل كنيسة إذا كان يوم عيدها حيج الناس إليها وجيتمعون : ومن حيلهم أيضا 
اليوم مال عند صنم فيها فيشاهدون ثدي ذلك الصنم يف ذلك اليوم خيرج منه اللنب وكان جيتمع للسادن يف ذلك 

عظيم فبحث امللك عنها فانكشف له أمرها فوجد القيم قد ثقب من وراء احلائط ثقبا إىل ثدى الصنم وجعل فيها 
أنبوبة من رصاص وأصلحها باجلبس ليخفى أمرها فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللنب فيجرى إىل الثدي 

المة من اهللا تعاىل لقبول قرباهنم وتعظيمهم له فلما انكشف له فيقطر منه فيعتقد اجلهال أن هذا سر يف الصنم وأنه ع
إن هذه الصور مقام األصنام فمن سجد للصورة : ذلك أمر بضرب عنق السادن وحمو الصور من الكنائس وقال 

  فهو كمن سجد لألصنام 
انة على الكفر وتعظيم ولقد كان من الواجب على ملوك اإلسالم أن مينعوا هؤالء من هذا وأمثاله ملا فيه من اإلع

شعائره فاملساعد على ذلك واملعني عليه شريك للفاعل لكن ملا هان عليهم دين اإلسالم وكان السحت الذي 
  يأخذونه منهم أحب إليهم من اهللا عز و جل ورسوله عليه الصالة و السالم أقروهم على ذلك ومكنوهم منه 

  عث اهللا عز و جل أن دين األمة الصليبية بعد أن ب: فصل واملقصود 
بل قبله بنحو ثالمثائة سنة مبين على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله العاملني ورميه   حممدا صلى اهللا عليه وسلم

  بالعظائم فكل نصراين ال يأخذ حبظه من هذه البلية فليس بنصراين على احلقيقة 
  الواحد ثالثة والثالثة واحد أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب اجملامع املتالعنني على أن 

فيا عجباكيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه أفترى مل يكن يف هذه األمة من يرجع إىل عقله 
وفطرته ويعلم أن هذا عني احملال وإن ضربوا له األمثال واستخرجوا له األشباه فال يذكرون مثاال وال شبها إال وفيه 

  بيان خطئهم وضالهلم 

كتشبيه بعضهم احتاد الالهوت بالناسوت وامتزاجه به باحتاد النار واحلديد ومتثيل غريهم ذلك باختالط املاء باللنب 
وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختالطه بأعضاء البدن إىل غري ذلك من األمثال واملقاييس اليت تتضمن امتزاج 

اهللا عز و جل عن إفكهم وكذهبم ومل يقنعهم هذا القول يف رب  حقيقتني واختالطهما حىت صارا حقيقة أخرى تعاىل
السموات واألرض حىت اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليال مقهورا وهو حيمل خشبته اليت 



صلبوه عليها واليهود يبصقون يف وجهه ويضربونه مث صلبوه وطعنوه باحلربة حىت مات وتركوه مصلوبا حىت التصق 
  شعره جبلده ملا يبس دمه حبرارة الشمس مث دفن وأقام حتت التراب ثالثة أيام 

  مث قام بال هوتيته من قربه 
  هذا قول مجيعهم ليس فيهم من ينكر منه شيئا 

كيف كان حال هذا العامل األعلى واألسفل يف هذه األيام الثالثة ومن كان يدبر أمر السموات ! فيا للعقول 
لف الرب سبحانه وتعاىل يف هذه املدة ومن الذي كان ميسك السماء أن تقع على األرض واألرض ومن الذي خ

  وهو مدفون يف قربه 
هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إىل نصرها له كما خذله ! ويا عجبا 

وإمنا هو كغريه من آحاد الناس وكيف يصح  أبوه وقومه فإن كانت قد فارقته وجترد منها فليس هو حينئذ املسيح
مفارقتها له بعد أن احتدت به وما زجت حلمه ودمه وأين ذهب االحتاد واالمتزاج وإن كانت مل تفارقه وقتلت 

أي قرب يسع إله السموات ! وصلبت ودفنت معه فكيف وصل املخلوق إىل قتل اإلله وصلبه ودفنه ويا عجبا 
  السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللا عما يشركون  واألرض هذا هو امللك القدوس

  احلمد هللا مث احلمد هللا تعاىل الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 
  يا ذا اجلالل واإلكرام كما هديتنا لإلسالم أسألك أن ال تنزعه عنا حىت تتوفانا على اإلسالم 

  أماتوه فما هذا اإلله ... نريد جوابه ممن وعاه إذا مات اإللكه بصنع قوم ... سؤال أعباد املسيح لنا 

  فبشراهم إذا نالوا رضاه ... وهل أرضاه ما نالوه منه 
  فقوهتم إذا أوهت قواه ... وإن سخط الذي فعلوه فيه 

  مسيع يستجيب ملن دعاه ... وهل بقي الوجود بال إله 
  ثوى حتت التراب وقد عاله  ...وهل خلت الطباق السبع ملا 

  يدبعرها وقد مسرت يداه ... وهل خلت العوامل من إله 
  بنصرهم وقد مسعوا بكاه ... وكيف ختلت األمالك عنه 

  احلق شد على قفاه ... وكيف أطاقت اخلشبات محل اإلله 
  خيالطه ويلحقه أذاه ... وكيف دنا احلديد إليه حىت 
  حيث قد صفعوا قفاه وطالت ... وكيف متكنت أيدي عداه 
  أم احمليي له ربك سواه ... وهل عاد املسيح إىل حياة 

  وأعجب منه بطن قد حواه ... ويا عجبا لقرب ضم ربا 
  لدى الظلمات من حيض غذاه ... أقام هناك تسعا من شهور 
  ضعيفا فاحتا للثدى فاه ... وشق الفرج مولودا صغريا 

  هل هذا إلكه بالزم ذاك ... ويأكل مث يشرب مث يأيت 
  سيسأل كلهم عما افتراه ... تعاىل اهللا عن إفك النصارى 

  يعظم أو يقبح من رماه ... أعباد الصليب أليع معىن 
  وإحراق له وملن بغاه ... وهل تقضى العقول بغري كسر 

  وقد شدت لتسمري يداه ... إذا ركب اإللكه عليه كرها 



  إذ تراه فدسه ال تبسه ... فذاك املركب امللعون حقا 
  وتعبده فإنك من عداه ... يهان عليه رب اخللق طرا 
  حوى رب العباد وقد عاله ... فإن عظمته من أجل أن قد 
  له شكال تذكرنا سناه ... وقد فقد الصليب فإن رأينا 

  بدايته وهذا منتهاه ... لضم القرب ربك يف حشاه فيا عبد املسيح أفق فهذا ... فهال للقبور سجدت طرا 

  فقد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تالعب هبذه األمة الضالة كل التالعب فصل

  ودعاهم فأجابوه واستخفهم فأطاعوه فتالعب هبم يف شأن املعبود سبحانه وتعاىل 
  وتالعب هبم يف أمر املسيح 

  وتالعب هبم يف شأن الصليب وعبادته 
سة من كنائسهم ختلو عن صورة مرمي واملسيح وتالعب هبم يف تصوير الصور يف الكنائس وعبادهتا فال جتد كني

وجرجس وبطرس وغريهم من القديسني عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعوهنا من دون اهللا تعاىل 
بأن اهللا تعاىل أمر موسى عليه : حىت لقد كتب بطريق االسكندرية إىل ملك الروم كتابا حيتج فيه للسجود للصور 

ة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن داود ملا عمل اهليكل عمل صورة الساروس من السالم أن يصور يف قب
وإمنا مثال هذا مثال امللك يكتب إىل بعض عماله كتابا فيأخذه العامل : ذهب ونصبها داخل اهليكل مث قال يف كتابه 

كذلك السجود للصور تعظيم  ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له ال تعظيما للقرطاس واملداد بل تعظيما للملك
  السم ذلك املصور ال لألصباغ واأللوان 

  وهبذا املثال بعينه عبدت األصنام 
: وما ذكره هذا املشرك عن موسى وسليمان عليهما السالم لو صح مل يكن فيه دليل على السجود للصور وغايته 

من : اها فأين هذا مما يفعله هؤالء املشركون أنه نقش خطيئته يف كفه كيال ينس: أن يكون مبثابة ما يذكر عن داود 
التذلل واخلضوع والسجود بني يدي تلك الصور وإمنا املثال املطابق ملا يفعله هؤالء املشركون مثال خادم من خدام 

  امللك دخل على رجل فوثب الرجل من جملسه وسجد له وعبده وفعل به ما ال يصلح أن يفعل إال مع امللك 

: ه ويستحمقه يف فعله إذ قد فعل مع عبد امللك ما كان ينبغي له أن خيص به امللك دون عبيده وكل عاقل يستجهل
من اإلكرام واخلضوع والتذلل ومعلوم أن هذا إىل مقت امللك له وسقوطه من عينه أقرب منه إىل إكرام له ورفع 

  منزلته 
هو غاية ما يتوصل به العبد إىل رضا  كذلك حال من سجد ملخلوق أو لصورة خملوق ألنه عمد إىل السجود الذي

الرب وال يصلح إال له ففعله لصورة عبد من عبيده وسوى بني اهللا وبني عبده يف ذلك وليس وراء هذا يف القبح 
  والظلم شيء 

إن الشرك لظلم عظيم وقد فطر اهللا سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد امللك وخدمه : وهلذا قال تعاىل 
اإلجالل واخلضوع والذل الذي يعامل به امللك فكيف حال من فعل ذلك بأعداء امللك فإن الشيطان بالتعظيم و

عدو اهللا واملشرك إمنا يشرك به ال بويل اهللا ورسوله بل رسول اهللا وأولياؤه بريئون ممن أشرك هبم معادون هلم أشد 
بينهم وبني اهللا يف العبادة والتعظيم والسجود الناس مقتا هلم فهم يف نفس األمر إمنا أشركوا بأعداء اهللا وسووا 



والذل وهلذا كان بطالن الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة والعلم بقبحه أظهر من العلم 
ذكر تالعب الشيطان هبذه األمة يف أصول دينهم وفروعه كتالعبه هبم يف صيامهم : بقبح سائر القبائح واملقصود 

أهنم زادوا مجعة يف بدء الصوم الكبري : مهم ال أصل له يف شرع املسيح بل هو خمتلق مبتدع فمن ذلك فإن أكثر صو
يصوموهنا هلرقل خملص بيت املقدس وذلك أن الفرس ملا ملكوا بيت املقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس 

  أعاهنم اليهود على ذلك وكانوا أكثر قتال وفتكا يف النصارى من الفرس 
ما سار هرقل إليه استقبله اليهود باهلدايا وسألوه أن يكتب هلم عهدا ففعل فلما دخل بيت املقدس شكا إليه من فل

  فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه هبم 

كيف أقتلهم وقد كتبت هلم عهدا باألمان وأنتم تعلمون ما : تقتلهم قال : وما تريدون مين قالوا : فقال هلم هرقل 
  اقض العهد جيب على ن
إنك حني أعطيتهم األمان مل تدر ما فعلوا من قتل النصارى وهدم الكنائس وقتلهم قربان إىل اهللا تعاىل : فقالوا له 

وحنن نتحمل عنك هذا الذنب ونكفره عنك ونسأل املسيح أن ال يؤاخذك به وجنعل لك مجعة كاملة يف بدء الصوم 
  لنصرانية ونكتب به إىل مجيع اآلفاق غفرانا ملا سألناك نصومها لك ونترك فيها أكل اللحم ما دامت ا

  فأجاهبم وقتل من اليهود حول بيت املقدس وجبل اخلليل ماال حيصى كثرة 
فصريوا أول مجعة من الصوم الذي يترك فيه امللكية أكل اللحم يصوموهنا هلرقل امللك غفرانا لنقضه العهد وقتل 

  اليهود وكتبوا بذلك إىل اآلفاق 
  بيت املقدس وأهل مصر يصوموهنا وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيه ويصومون األربعاء واجلمعة  وأهل

وكذلك ملا أرادوا نقل الصوم إىل فصل الربيع املعتدل وتغيري شريعة املسيح زادوا فيه عشرة أيام عوضا وكفارة 
عيد : ة حمدثة بآرائهم واستحساهنم فمن ذلك فكلها موضوعة خمتلق: تالعبه يف أعيادهم : لنقلهم له ومن ذلك 

أنه كان باالسكندرية صنم وكان مجيع من مبصر واإلسكندرية يعيدون له عيدا عظيما ويذحبون له : ميكائيل وسببه 
  الذبائح فويل بتركة االسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكسره 

نم ال ينفع وال يضر فلو جعلتم هذا العيد مليكائيل ويبطل الذبائح فامتنعوا عليه فاحتال عليهم وقال إن هذا الص
ملك اهللا تعاىل وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكم عند اهللا وكان خريا لكم من هذا الصنم فأجابوه إىل ذلك 
فكسر الصنم وصريه صلبانا ومسى الكنيسة كنيسة ميكائيل ومساها قيسارية مث احترقت الكنيسة وخربت وصريوا 

  ذبائح مليكائيل فنقلهم من كفر إىل كفر ومن شرك إىل شرك العيد وال
إنك إمنا انتقلت : فكانوا يف ذلك كمجوسي أسلم فصار رافضيا فدخل الناس عليه يهنئونه فدخل عليه رجل وقال 

  من زاوية من النار إىل زاوية أخرى 
بعد املسيح بزمن كثري وكان الذي ومن ذلك عيد الصليب وهو مما اختلقوه وابتدعوه فإن ظهور الصليب إمنا كان 

أظهره زورا وكذبا أخربهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إهلم ورهبم فانظر إىل هذا السند 
وهذا اخلرب فاختذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدا ومسوه عيد الصليب ولو أهنم فعلوا كما فعل أشباههم من 

  احلسني رضي اهللا عنه مأمتا وحزنا لكان أقرب إىل العقول الرافضة حيث اختذوا وقت قتل 
أنه ملا صلب املسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن رفع من القرب إىل السماء وكان : وكان من حديث الصليب 

إن هذا املوضع ال خيفى وسيكون له : التالميذ كل يوم يصريون إىل القرب إىل موضع الصلب ويصلون فقالت اليهود 



وإذا رأى الناس القرب خاليا آمنوا به فطرحوا عليه التراب والزبل حىت صار مزبلة عظيمة فلما كان يف أيام  نبأ
قسطنطني امللك جاءت زوجته إىل بيت املقدس تطلب الصليب فجمعت من اليهود والسكان ببيت املقدس وجبل 

حدهم يهوذا فسألتهم أن يدلوها على اخلليل مائة رجل واختارت منهم عشرة واختارت من العشرة ثالثة اسم أ
  ال علم لنا باملوضع : املوضع فامتنعوا وقالوا 

إن أباه عرفه : فطرحتهم يف احلبس يف جب ال ماء فيه فأقاموا سبعة أيام ال يطعمون وال يسقون فقال يهوذا لصاحبيه 
به بالسياط فأقر وخرج إىل باملوضع الذي تطلب فصاح اإلثنان فأخرجومها فخرباها مبا قال يهوذا فأمرت بضر

اللهم إن كان يف هذا املوضع فاجعله أن يتزلزل وخيرج : املوضع الذي فيه املقربة وكان مزبلة عظيمة فصلى وقال 
منه دخان فتزلزل املوضع وخرج منه دخان فأمرت امللكة بكنس املوضع من التراب فظهرت املقربة وأصابوا ثالثة 

أن نعلم صليب سيدنا املسيح وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس منه  كيف لنا: صلبان فقالت امللكة 
فوضع الصليب األول عليه مث الثاين مث الثالث فقام عند الثالث واستراح من علته فعلمت أنه صليب املسيح فجعلته 

  يف غالف من ذهب ومحلته إىل قسطنطني 
  مثائة ومثانية وعشرون سنة ثال: وكان من ميالد املسيح إىل ظهور هذا الصليب 

  هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراين يف تارخيه 
  : أهنم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد املسيح هبذه املدة : واملقصود 

  وبعد فسند هذه احلكاية من بني يهودي ونصراين مع انقطاعها وظهور الكذب فيها 
أن ذلك الصليب الذي شفي العليل كان أوىل أن ال : ا وبيان اختالقها ملن له عقل من وجوه كثرية ويكفي يف كذهب

أنه إذا بقي حتت التراب خشب ثلثمائة ومثانية وعشرون سنة فإنه ينخر : مييت اإلله الرب احمليي املميت ومنها 
: قاء قيل هلم إنه ملا مس جسم املسيح حصل له الثبات والقوه والب: ويبلى لدون هذه املدة فإن قال عباد الصليب 

ملا مست صليبه مسها البقاء والثبات وجهل القوم : فما بال الصليبني الباقيني مل يتفتتا واشتبها به فلعلهم يقولون 
ومحقهم أعظم من ذلك والرب سبحانه ملا جتلى للجبل تدكدك اجلبل وساخ يف األرض ومل يثبت لتجليه فكيف تثبت 

  اخلشبة لركوبه عليها يف تلك احلال 
إن هذه األمة عار على بين آدم أن يكونوا منهم فإن كانت هذه احلكاية صحيحة فما أقرهبا من : لقد صدق القائل و

  حيل اليهود اليت ختلصوا هبا من 

احلبس واهلالك وحيل بين آدم تصل إىل أكثر من ذلك بكثري وال سيما ملا علم اليهود أن ملكة دين النصرانية قاصدة 
ا تعاقبهم حىت يدلوها على موضع القتل والصلب وعلموا أهنم إن مل يفعلوا مل يتخلصوا من إىل بيت املقدس وأهن

  عقوبتها 
إن املسيح ملا قتل غار دمه ولو وقع منه قطرة على األرض ليبست ومل تنبت فيا : أن عباد الصليب يقولون : ومنها 
لب أهذا كله من بركتها وفرحها به وهو مشدود كيف حيىي امليت ويربأ العليل باخلشبة اليت شهر عليها وص! عجبا 

  عليها يبكي ويستغيث 
ولقد كان األليق أن يتفتت الصليب ويضمحل هليبة من صلب عليه وعظمته وخلسفت األرض باحلاضرين عند صلبه 

  واملتمالئني عليه بل تتفطر السموات وتنشق األرض وختر اجلبال هدا 
كون املصلوب الناسوت وحده أو مع الالهوت فإن كان املصلوب هو ال خيلو أن ي: مث يقال لعباد الصليب 



الناسوت وحده فقد فارقته الكلمة وبطل احتادها به وكان املصلوب جسدا من األجساد ليس بإله وال فيه شىء من 
له وموته إن الصلب وقع على الالهوت والناسوت معا فقد أقررمت بصلب اإلله وقت: اإلهلية والربوبية ألبتة وإن قلتم 

وقدرة اخللق على أذاه وهذا أبطل الباطل وأحمل احملال فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقال وشرعا وأما 
صالة كثري منهم بالنجاسة واجلنابة واملسيح برىء من هذه الصالة : تالعبه هبم يف صالهتم فمن وجوه أحدها 

صالهتم إىل مشرق الشمس : وشأنه أجل من ذلك ومنها  وسبحان اهللا أن يتقرب إليه مبثل هذه الصالة فقدره أعلى
  وهم يعلمون أن املسيح مل يصل إىل املشرق أصال وإمنا كان يصلي إىل قبلة بيت املقدس 

تصليبهم على وجوههم عند الدخول يف الصالة واملسيح برىء من ذلك فصالة مفتاحها النجاسة وحترميها : ومنها 
  رق وشعارها الشرك كيف خيفى على العاقل أهنا ال تأيت هبا شريعة من الشرائع ألبتة التصليب على الوجه وقبلتها الش

إن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة شدوه باحليل والصور يف : وملا علمت الرهبان واملطارنة واألساقفة 
يروج على السفهاء وضعفاء العقول  احليطان بالذهب والالزورد والزجنفر وباألرغل وباألعياد احملدثة وحنو ذلك مما

والبصائر وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة والغلظة واملكر والكذب والبهت وما عليه كثري من املسلمني من 
الظلم والفواحش والفجور والبدعة والغلو يف املخلوق حىت يتخذه إهلا من دون اهللا واعتقاد كثري من اجلهال أن 

وصاحليهم فتركب من هذا وأمثاله متسك القوم مبا هم فيه ورؤيتهم أنه خري من كثري مما هؤالء من خواصاملسلمني 
  عليه املنتسبون إىل اإلسالم من البدع والفجور والشرك والفواحش 

ما الذين صحبوا املسيح بأفضل : وهلذا ملا رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارا وطوعا وقالوا 
قد دعونا حنن وغرينا كثريا من أهل الكتاب إىل اإلسالم فأخربوا أن املانع هلم ما يرون عليه املنتسبني من هؤالء ول

من البدع والظلم والفجور واملكر واالحتيال ونسبة ذلك إىل الشرع وملن جاء به : إىل اإلسالم ممن يعظمهم اجلهال 
وحسيبهم فهذه إشارة يسرية جدا إىل تالعب الشيطان  فساء ظنهم بالشرع ومبن جاء به فاهللا طليب قطاع طريق اهللا

  بعباد الصليب تدل على ما بعدها واهللا اهلادي املوفق 

  فصل يف ذكر تالعبه باألمة الغضبية وهم اليهود قال اهللا تعاىل يف حقهم

  بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل 

قل هل : من عباده فباءوا بغضب على غضب وقال تعاىل  اهللا بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء يشاء
أنبعئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك 

شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم مبا 
ا يكتمون وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لوال ينهاهم كانو

  الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 
يف العذاب هم ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم و: وقال تعاىل 

  خالدون 
  وقد أمرنا اهللا سبحانه أن نسأله يف صلواتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون فأول تالعب الشيطان : وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
د بإجنائهم من فرعون وإغراقه وإغراق قومه فلما جاوزوا البحر رأوا قوما هبذه األمة يف حياة نبيها وقرب العه



يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة فقال هلم موسى عليه السالم إنكم قوم جتهلون : يعكفون على أصنام هلم فقالوا 
املشركني أمامهم مبرأى إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فأي جهل فوق هذا والعهد قريب وإهالك 

من عيوهنم فطلبوا من موسى عليه السالم أن جيعل هلم إهلا فطلبوا من خملوق أن جيعل هلم إلكها خملوقا وكيف يكون 
  اإلله جمعوال فإن اإلله هو اجلاعل لكل ما سواه واجملعول مربوب مصنوع فيستحيل أن يكون إهلا 

فكل من اختذ إهلا غري اهللا فقد اختذ إهلا جمعوال وقد ثبت عن النيب صلى اهللا وما أكثر اخللف هلؤالء يف اختاذ إله جمعول 
أنه كان يف بعض غزواته فمروا بشجرة يعلق عليها املشركون أسلحتهم وشاراهتم وثياهبم يسموهنا ذات   عليه وسلم

أكرب قلتم كما قال قوم اهللا : يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال : أنواط فقال بعضهم 
  اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة مث قال لتركنب سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة : موسى ملوسى 

  فصل ومن تالعبه هبم عبادهتم العجل من دون اهللا تعاىل وقد شاهدوا ما

نعه ويصوغه ويصليه النار حل باملشركني من العقوبة واألخذة الرابية ونبيهم حي مل ميت هذا وقد شاهدوا صانعه يص
أهنم مل يكتفوا بكونه إهلهم حىت : ويدقه باملطرقة ويسطو عليه باملربد ويقلبه بيديه ظهرا لبطن ومن عجيب أمرهم 

جعلوه إله موسى فنسبوا موسى عليه السالم إىل الشرك وعبادة غري اهللا تعاىل بل عبادة أبلد احليوانات وأقلها دفعا 
  املثل يف البالدة والذل فجعلوه إله كليم الرمحن  عن نفسه حبيث يضرب به

  فنسي : مث مل يكتفوا بذلك حىت جعلوا موسى عليه السالم ضاال خمطئا فقالوا 
  أي ضل وأخطأ الطريق : قال ابن عباس 

  ويف رواية عنه أي إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ومل يعلم مكانه 
أي ترك موسى إهله ههنا وذهب يطلبه وقال قتادة : وقال السدى  وعنه أيضا نسى أن يذكر لكم أن هذا إهله وإهلكم

  أي إن موسى إمنا يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه يف طريق آخر : 
أن قوله فنسى من كالم السامريع وعباد العجل معه وعن ابن عباس رواية أخرى أن هذا : هذا هو القول املشهور 

القول األول والسياق : أى ترك ما كان عليه من اإلميان والصحيح  أنه نسى: من إخبار اهللا تعاىل عن السامري 
أخطأ الرب فإنه ملا جعله إله : يقولونه ] فنسى موساهم : [ يدل عليه ومل يذكر البخاري يف التفسري غريه فقال 

عنه  إذا كان هذه إله موسى فألي شيء ذهب: موسى استحضر سؤاال من بين إسرائيل يوردونه عليه فيقولون له 
ملوعد إهله فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله فنسى وهذا من أقبح تالعب الشيطان هبم فانظر إىل هؤالء 
كيف اختذوا إهلا مصنوعا مصنوغا من جوهر أرضى إمنا يكون حتت التراب حمتاجا إىل سبك بالنار وتصفية وختليص 

مرة بعد مرة قد حنت باملبارد وأحدث الصانع صورته وشكله على خلبثه منه مدقوقا مبطارق احلديد مقلبا يف النار 
  صورة احليوان املعروف بالبالدة والذل والضيم وجعلوه إله موسى ونسبوه إىل الضالل حيث ذهب يطلب إهلا غريه 

  وكان سبب اختاذهم العجل ما حدثين به عبدالكرمي بن اهليثم : قال حممد بن جرير 
ار الرمادي حدثنا سيفان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا قال حدثىن إبراهيم بن بش

فلما هجم ] ذنوب [ ملا هجم فرعون على البحر هو وأصحابه وكان فرعون على فرس أدهم : تعاىل عنهما قال 
ا رآها احلصان فلم] وديق [ فرعون على البحر هاب احلصان أن يقتحم يف البحر فمثل له جربيل على فرس أنثى 

  وعرف السامري : تقحم خلفها قال 



ألن أمه حني خافت أن يذبح خلفته يف غار وأطبقت عليه وكان جربيل يأتيه فيغذوه بأصابعه فيجد يف [ جربيل 
فقبض ] بعض أصابعه لبنا ويف األخرى عسال ويف األخرى مسنا فلم يزل يغذوه حىت نشأ فلما عاينه يف البحر عرفه 

  أخذ قبضة من حتت احلافر : فرسه قال  قبضة من أثر
  وكان ابن مسعود يقرؤها فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول : قال سفيان 

كن كذا : إنك ال تلقيها على شيء فتقول : وألقي يف روع السامري : قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس 
جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق اهللا آل وكذا إال كان فلم تزل القبضة معه يف يده حىت جاوز البحر فلما 

وكان مع بين إسرائيل : اخلفين يف قومي وأصلح ومضي موسى ملوعد ربه قال : فرعون قال موسى ألخيه هارون 
حلىك من حلى آل فرعون قد استعاروه فكأهنم تأمثوا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكله فلما مجعوه قال السامري 

كن عجال جسدا له خوار : فقذفها فيه وقال ] وأومأ ابن إسحاق بيده هكذا [ ت يف يده هكذا بالقبضة اليت كان
فقال هذا إهلكم وإله : فصار عجال جسدا له خوار فكان يدخل الريح من دبره وخيرج من فيه يسمع له صوت 

فاتبعوين وأطيعوا أمري قالوا  يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن: موسى فعكفوا على العجل يعبدونه فقال هارون 
  لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى 

ملا أمر اهللا موسى أن خيرج ببين إسرائيل من أرض مصر أمر موسى بين إسرائيل أن خيرجوا وأمرهم : وقال السدي 
ل فرعون أتى جربيل أن يستعريوا احللي من القبط فلما جنى اهللا موسى ومن معه من بين إسرائيل من البحر وأغرق آ

إن هلذا : إنه فرس احلياة فقال حني رآه : إىل موسى ليذهب به إىل اهللا فأقبل على فرس فرآه السامري فأنكره ويقال 
لشأنا فأخذ من تربة حافر الفرس فانطلق موسى عليه السالم واستخلف هارون على بين إسرائيل وواعدهم ثالثني 

يا بين إسرائيل إن الغنيمة ال حتل لكم وإن حلي القبط إمنا هو غنيمة : هلم هارون  ليلة فأمتها اهللا تعاىل بعشر فقال
  فامجعوها مجيعا 

فجمعوا ذلك احللي يف ] وإال كان شيئا مل تأكلوه [ واحفروا هلا حفرة فادفنوها فإن جاء موسى فأحلها أخذمتوها 
وعدت بنو إسرائيل [ لي عجال جسدا له خوار تلك احلفرة وجاء السامرى بتلك القبضة فقذفها فأخرج اهللا من احل

: فلما رأوه قال هلم السامرى ] موعد موسى فعدوا الليلة يوما واليوم يوما فلما كان متام العشرين أخرج هلم العجل 
ترك موسى إهله ههنا وذهب يطلبه فعكفوا عليه يعبدونه وكان خيور وميشي : هذا إهلكم وإله موسى فنسى يقول 

إمنا ابتليتم بالعجل وإن ربكم الرمحن فأقام هارون ومن معه من : يا بين إسرائيل إمنا فتنتم به يقول : ارون فقال هلم ه
هم : ما أعجلك عن قومك يا موسى قال : بين إسرائيل ال يقاتلوهنم وانطلق موسى إىل اهللا يكلمه فلما كلمه قال له 

وأضلهم السامرى فأخربه خربهم [ فتنا قومك من بعدك فإنا قد : أوالء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى قال 
  يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل : قال موسى 

يا رب أنت إذا أضللتهم وقال ابن إسحق عن حكيم بن جبري عن : أنا قال : فالروح من نفخها فيه قال الرب تعاىل 
وكان من قوم يعبدون البقر ] من أهل باجرما [ مري كان السا: سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

: فكان حيب عبادة البقر يف نفسه وكان قد أظهر اإلسالم يف بين إسرائيل فلما ذهب موسى إىل ربه قال هلم هرون 
ا اقذفو: أنتم قد محلتم أوزارا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليا فتطهروا منها فإهنا جنس وأوقد هلم نارا فقال 

ما كان معكم من ذلك فيها فجعلوا يأتون مبا كان معهم من تلك األمتعة واحللى فيقذفون به فيها حىت إذا انكسر 
يا نيب اهللا ألقى : احللي فيها ورأى السامرى أثر فرس جربيل فأخذ ترابا من أثر حافره مث أقبل إىل النار فقال هلرون 



كن عجال جسدا له : ء به غريه من احللى واألمتعة فقذفه فيها فقال ما يف يدي وال يظن هارون إال أنه كبعض ما جا
هذا إهلكم وإله موسى فعكفوا عليه وأحبوه حبا مل حيبوا شيئا مثله قط يقول اهللا عز : خوار فكان البالء والفتنة فقال 

ال وال ميلك هلم ضرا فنسى أي ترك ما كان عليه من اإلسالم يعين السامرى أفال يرون أن ال يرجع إليهم قو: و جل 
فلما رأى هارون ما ] وكان اسم السامرى موسى بن ظفر وقع يف أرض مصر فدخل يف بين إسرائيل [ وال نفعا 

يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع : وقعوا فيه قال 
من املسلمني ممن مل يفتنت وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل وختوف هارون إلينا موسى فأقام هرون فيمن معه 

  فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل وكان له هائبا مطيعا : إن سار مبن معه من املسلمني أن يقول له موسى 
  : فقال تعاىل مذكرا لبين إسرائيل هبذه القصة اليت جرت ألسالفهم مع نبيهم 

موسى أربعني ليلة مث اختذمت العجل من بعده يعين من بعد ذهابه إىل ربه وليس املراد من بعد موته وأنتم وإذ واعدنا 
  ظاملون أي بعبادة غري اهللا تعاىل ألن الشرك أظلم الظلم ألن املشرك وضع العبادة يف غري موضعها 

ى األلواح عن رأسه وفيها كالم اهللا فلما قدم موسى عليه السالم ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه وألق
الذي كتبه له وأخذ برأس أخيه وحليته ومل يعتب اهللا عليه يف ذلك ألنه محله عليه الغضب هللا وكان اهللا عز و جل قد 

  أعلمه بفتنة قومه ولكن ملا رأى احلال مشاهدة حدث له غضب آخر فإنه ليس اخلرب كاملعاينة 
  ما : ة يف حياة نبيهم أيضا فصل ومن تالعب الشيطان هبذه األم
: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة أي عيانا قال ابن جرير : قصه اهللا تعاىل يف كتابه حيث يقول 

ذكرهم اهللا تعاىل بذلك اختالف آبائهم وسوء استقامة أسالفهم ألنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات اهللا ما يثلج 
ن بالتصديق معها النفوس وذلك مع تتابع احلجج عليهم وسبوغ النعم من اهللا تعاىل لديهم بأقلها الصدور وتطمئ

ال : وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن جيعل هلم إهلا غري اهللا ومرة يعبدون العجل من دون اهللا ومرة يقولون 
ك فقاتال إنا هاهنا قاعدون اذهب أنت ورب: نصدقك حىت نرى اهللا جهرة وأخرى يقولون له إذا دعوا إىل القتال 

  قولوا حطة : ومرة يقال هلم 

حبة يف شعرية ويدخلون من قبل أستاههم ومرة يعرض عليهم : وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم فيقولون 
ا العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك حىت نتق اهللا تعاىل عليهم اجلبل كأنه ظلة إىل غري ذلك من أفعاهلم اليت آذوا هب

نبيهم اليت يكثر إحصاؤها فأعلم ربنا تبارك وتعاىل الذين خاطبهم هبذه اآليات من يهود بين إسرائيل الذين كانوا 
   على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم لن يعدوا أن يكونوا يف تكذيبهم حممدا صلى اهللا عليه وسلم

هم به ومعرفتهم حبقيقة أمره كأسالفهم وآبائهم الذين قص وجحودهم نبوته وتركهم اإلقرار به ومبا جاء به مع علم
  اهللا علينا قصصهم 

ملا رجع موسى إىل قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال ألخيه وللسامرى ما قال : وقال حممد بن إسحق 
 عز و جل فتوبوا إىل انطلقوا إىل اهللا: وحرق العجل وذراه يف اليم اختار موسى منهم سبعني رجال اخلري فاخلري وقال 

اهللا مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم فصوموا وتطهروا وطهروا نياتكم فخرج هبم إىل 
طور سيناء مليقات وقته له ربه وكان ال يأتيه إال بإذن منه فقال له السبعون فيما ذكر يل حني صنعوا ما أمرهم به 

أفعل فلما دنا موسى من اجلبل وقع : اطلب لنا إىل ربك أن نسمع كالم ربنا فقال  يا موسى: وخرجوا للقاء اهللا 
ادنوا وكان موسى عليه السالم إذا كلمه : عليه الغمام حىت تغشى اجلبل كله ودنا موسى فأدخل فيه وقال للقوم 



اب ودنا القوم حىت إذا ربه وقع على جبهته نور ساطع ال يستطيع أحد من بين آدم ان ينظر إليه فضرب دونه باحلج
افعل وال تفعل فلما فرغ اهللا من : دخلوا يف الغمام وقعوا سجودا فسمعوه تعاىل وهو يكلم نبيه موسى يأمره وينهاه 

لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذهتم : أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا ملوسى عليه السالم 
  رب لو شئت أهلكتهم : موسى عليه السالم يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول الصاعقة فماتوا مجيعا وقام 

  من قبل وإياي أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا 
  لو شئت أهلكتهم من قبل فقد ذكر فيه وجوه : فما مقصود موسى بقوله : فإن قيل 

  ائيل إذا أتيتتهم وقد أهلكت خيارهم يا رب ماذا أقول لبين إسر: ملا ماتوا قام موسى يبكي ويقول : فقال السدي 
اخترت منهم سبعني رجال اخلري فاخلري أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي : وقال حممد بن إسحق 

  يصدقوين به أو يأمنوين عليه بعد هذا 
   لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك وال يتهموين: وعلى هذا فاملعىن 

وهؤالء كلهم حاموا : لو شئت أهلكتهم من قبل أن تبتليهم مبا أوجب عليهم الرجفة قلت : املعىن : وقال الزجاج 
أن هذا استعطاف من موسى عليه السالم لربه وتوسل : حول املقصود والذي يظهر واهللا اعلم مبراده ومراد نبيه 
إهنم قد تقدم منهم ما يقتضي : وا عليهم يقول موسى إليه بعفوه عنهم من قبل حني عبد قومهم العجل ومل ينكر

  هالكهم ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ومل هتلكهم فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل 
وهذا كما يقول من واخذه سيده جبرم لو شئت واخذتين من قبل هذا مبا هو أعظم من هذا اجلرم ولكن وسعين 

  عفوك أوال فليسعين اليوم 
  أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا : اهللا مث قال نيب 

  هذا استفهام على معىن اجلحد أي لست تفعل ذلك : فقال ابن اإلنباري وغريه 
  أهتلكنا مبا فعل : ظن موسى أهنم أهلكوا باختاذ قومهم العجل فقال : عبدة العجل قال الفراء : والسفهاء هنا 

إن هي إال فتنتك وهذا من متام االستعطاف أي ما : هرة مث قال السفهاء منا وإمنا كان إهالكهم بقوهلم أرنا اهللا ج
هي إال ابتالؤك واختبارك لعبادك فأنت ابتليتهم وامتحنتهم فاألمر كله لك وبيدك ال يكشفه إال أنت كما مل ميتحن 

  به وخيترب به إال أنت فنحن عائذون بك منك والجئون منك إليك 

  يده هلمفصل ومن تالعب الشيطان هبذه األمة وك

أهنم قيل هلم وهم مع نبيهم والوحي ينزل عليه من اهللا تعاىل أدخلوا هذه القرية قال قتادة وابن زيد والسدي وابن 
هي قرية بيت املقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا أي هنيئا واسعا وادخلوا الباب سجدا قال : جرير وغريهم 

بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال والسجود مبعىن هو باب من أبواب بيت املقدس وكذلك قال : السدعي 
  الركوع وأصل السجود االحنناء ملن تعظمه فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد قاله ابن جرير وغريه 

وعلى هذا فاحنناء املتالقني عند السالم أحدمها لصاحبه من السجود احملرم وفيه هني صريح عن النيب صلى : قلت 
    اهللا عليه وسلم

  قولوا حطة أي حط عنا خطايانا هذا قول احلسن وقتادة وعطاء : مث قيل هلم 
ال إله إال اهللا وكأن أصحاب هذا القول اعتربوا الكلمة اليت حتط هبا اخلطايا وهي : أي قولوا : وقال عكرمة وغريه 



  كلمة التوحيد 
  أمروا باالستغفار : وقال سعيد بن جبريعن ابن عباس 

فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد واالستغفار وضمن هلم بذلك مغفرة خطاياهم فتالعب : وعلى القولني 
  الشيطان هبم فبدلوا قوال غري الذي قيل هلم وفعال غري الذي أمروا به 

قال : فروى البخاري يف صحيحه ومسلم أيضا من حديث مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا : قيل لبين إسرائيل   هللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا

حبة يف شعرة فبدلوا القول والفعل معا فأنزل اهللا عليهم رجزا من : فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا 
  هو الطاعون : هو الغضب وقال ابن زيد : السماء قال أبو العالية 

  ذا فالطاعون بالرصد ملن بدل دين اهللا قوال وعمال وعلى ه

  فصل ومن تالعب الشيطان هبم

أهنم كانوا يف الربية قد ظلل عليه الغمام وأنزل عليهم املن والسلوى فملو ذلك وذكروا عيش الثوم والبصل 
م باألغذية النافعة والعدس والبقل والقثاء فسألوه موسى عليه السالم وهذا من سوء اختيارهم ألنفسهم وقلة بصره

أتستبدلون الذي هو أدىن : املالئمة واستبدال األغذية الضارة القليلة التغذية منها وهلذا قال هلم موسى عليه السالم 
  بالذي هو خري اهبطوا مصرا أي مصرا من األمصار فإن لكم ما سألتم 

ورة األنتان واألقذار سقفهم الذي يظلهم فكانوا يف أفسح األمكنة وأوسعها وأطيبها هواء وأبعدها عن األذى وجما
  املن : السلوى وشراهبم : الغمام وطعامهم : من الشمس 
: كان طعام بين إسرائيل يف التيه واحدا وشراهبم واحدا كان شراهبم عسال ينزل من السماء يقال له : قال ابن زيد 

   يكن هلم خبز وال غريه السلوى يأكلون الطري ويشربون العسل مل: املن وطعامهم طري يقال له 
  ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غريمها من األغذية واألشربة 

وكانوا مع ذلك يتفجر هلم من احلجر اثنا عشر عينا من املاء فطلبوا االستبدال مبا هو دون ذلك بكثري فذموا على 
لسنة بالبدعة وخدمة اخلالق خبدمة ذلك فكيف مبن استبدل الضالل باهلدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد وا

  املخلوق والعيش الطيب يف املساكن الطيبة يف جوار اهللا تعاىل حبظه من العيش النكد الفاين يف هذه الدار 

  فصل ومن تالعبه هبم

أهنم ملا عرضت عليهم التوراة مل يقبلوها وقد شاهدوا من اآليات ما شاهدوه حىت أمر اهللا سبحانه جربيل فقلع جبال 
: إن مل تقبلوها ألقيناه عليكم فقبلوه كرها قال اهللا تعاىل : من أصله على قدرهم مث رفعه فوق رؤوسهم وقيل هلم 

وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قال عبداهللا 
إن هذه األلواح فيها كتاب اهللا : ربه باأللواح قال لبين إسرائيل ملا رجع موسى من عند : بن وهب قال ابن زيد 

ومن يأخذ بقولك أنت ال واهللا حىت نرى اهللا جهرة حىت يطلع : وأمره الذي أمركم به وهنيه الذي هناكم عنه فقالوا 
 فخذوه فجاءت هذا كتايب: هذا كتايب فخذوه فما له ال يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول : اهللا إلينا فيقول 



: مث أحياهم اهللا تعاىل بعد موهتم فقال هلم موسى : غضبة من اهللا تعاىل فجاءهتم صاعقة فصعقتهم فماتوا أمجعون قال 
: ال قال : خذوا كتاب اهللا قالوا : متنا مث حيينا فقال : أي شيء أصابكم قالوا : ال فقال : خذوا كتاب اهللا فقالوا 

خذوا الكتاب وإال طرحناه : نعم الطور قال : أتعرفون هذا قالوا : جلبل فوقهم فقيل هلم فبعث اهللا مالئكته فنتقت ا
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فأبوا أن : ملا قال اهللا تعاىل هلم : فأخذوه بامليثاق وقال السدى : عليكم قال 

ا سجدا على شق ونظروا بالشق يسجدوا فأمر اهللا اجلبل أن يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطو
  اآلخر فكشفه عنهم مث تولوا من بعد هذه اآليات وأعرضوا 

ومل يعملوا مبا يف كتاب اهللا ونبذوه وراء ظهورهم فقال تعاىل مذكرا هلؤالء مبا جرى من أسالفهم وإذ أخذنا ميثاقكم 
 توليتم من بعد ذلك فلوال فضل اهللا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون مث

  عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرين 
  فصل ومن تالعبه هبم 

أن اهللا سبحانه أجناهم من فرعون وسلطانه وظلمه وفرق هبم البحر وأراهم اآليات والعجائب ونصرهم وآواهم 
  وأعزهم وآتاهم ما مل يؤت أحدا من العاملني 

كتب اهللا هلم ويف ضمن هذا بشارهتم بأهنم منصورون ومفتوح هلم وأن تلك القرية  مث أمرهم أن يدخلوا القرية اليت
  اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون : هلم فأبوا طاعته وامتثال أمره وقابلوا هذا األمر والبشارة بقوهلم 

هللا عليهم وبشارهتم بوعد تلطف نيب اهللا تعاىل موسى عليه السالم هبم وحسن خطابه هلم وتذكريهم بنعم ا: وتأمل 
انقلبوا : بأن القرية مكتوبة هلم وهنيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم وأهنم إن عصوا أمره ومل ميتثلوا : اهللا هلم 

  خاسرين 
فجمع هلم بني األمر والنهى والبشارة والنذارة والترغيب والترهيب والتذكري بالنعم السالفة فقابلوه أقبح املقابلة 

يا موسى إن فيها قوما جبارين فلم يوقروا رسول اهللا وكليمه حىت نادوه بامسه ومل : رضوا أمر اهللا تعاىل بقوهلم فعا
إن فيها قوما جبارين ونسوا قدرة جبار السموات واألرض الذي يذل اجلبابرة ألهل : يا نىب اهللا وقالوا : يقولوا 

م بيد اهللا أعظم من خوفهم من اجلبار األعلى سبحانه وكانوا طاعته وكان خوفهم من أولئك اجلبارين الذين نواصيه
  أشد رهبة يف صدورهم منه 

إنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فأكدوا معصيتهم بأنواع من : مث صرحوا باملعصية واالمتناع من الطاعة فقالوا 
  التأكيد 

  متهيد عذر العصيان بقوهلم إن فيها قوما جبارين : أحدها 
صرحيهم بأهنم غري مطيعني وصدروا اجلملة حبرف التأكيد وهو إن مث حققوا النفي بأداة لن الدالة على نفي ت: والثاين 

  املستقبل أي ال ندخلها اآلن وال يف املستقبل 
مث علقوا دخوهلا بشرط خروج اجلبارين منها فقال هلم رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما بطاعته واالنقياد إىل 

من الذين خيافوهنم من اجلبارين أسلما واتبعا : ن الذين خيافون اهللا هذا قول األكثرين وهو الصحيح وقيل أمره م
موسى عليه السالم ادخلوا عليهم الباب أي باب القرية فاهجموا عليهم فإهنم قد ملئوا منكم رعبا فإذا دخلتموه 

  و التوكل فإنكم غالبون مث ارشداهم إىل ما حيقق النصر والغلبة هلم وه
يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون : فكان جواب القوم أن قالوا 



فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره مبثل هذه املقابلة ويواجه رسوله مبثل هذا اخلطاب وهو حيلم عنهم وال 
أن رددهم يف برية التيه أربعني عاما يظلل : أقصى ما عاقبهم به يعاجلهم بالعقوبة بل وسعهم حلمه وكرمه وكان 

  عليهم الغمام من احلر وينزل عليهم املن والسلوى 
لقد شهدت من املقداد بن األسود مشهدا ألن أكون : عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال : ويف الصحيحني 

ال نقول لك كما قال : سلم وهو يدعو على املشركني فقال صاحبه أحب إيل مما عدل به أتى النيب صلى اهللا عليه و
اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون ولكنا نقاتل عن ميينك ومشالك وبني يديك ومن : قوم موسى ملوسى 

  خلفك فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسر به 

ين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني قال فإهنا رب إ: فلما قابلوا نيب اهللا هبذه املقابلة قال 
  حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض فال تأس على القوم الفاسقني 

  فصل ومن تالعبه هبم يف حياة نبيهم أيضا

  ذبح بقرة وضربه ببعضها ما قصه اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حىت أمروا ب
  : ويف هذه القصة أنواع من العرب 

    أن اإلخبار هبا من أعالم نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منها 
  الداللة على نبوة موسى وأنه رسول رب العاملني : ومنها 
  وقيام املوتى من قبورهم  من معاد األبدان: الداللة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أوهلم إىل خامتهم : ومنها 
إثبات الفاعل املختار وأنه عامل بكل شيء قادر على كل شىء عدل ال جيوز عليه الظلم واجلور حكيم ال : ومنها 

  جيوز عليه العبث 
إقامة أنواع اآليات والرباهني واحلجج على عباده بالطرق املتنوعات زيادة يف هداية املهتدي وإعذارا وإنذارا : ومنها 
  ال للض

إنه ال ينبغي مقابلة أمر اهللا تعاىل بالتعنت وكثرة األسئلة بل يبادر إىل اإلمتثال فإهنم ملا أمروا أن يذحبوا بقرة : ومنها 
كان الواجب عليهم أن يبادروا إىل اإلمتثال بذبح أي بقرة اتفقت فإن األمر بذلك ال إمجال فيه وال إشكال بل هو 

مسكينا وصم يوما وحنو ذلك ولذلك غلط من احتج باآلية على جواز تأخري البيان اعتق رقبة وأطعم : مبنزلة قوله 
  عن وقت اخلطاب فإن اآلية غنية عن البيان املنفصل مبينة بنفسها ولكن ملا تعنتوا وشددوا شدد عليهم 

ضوا بقرة من البقر لو أن القوم حني أمروا أن يذحبوا بقرة استعر: قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أيب العالية 
  فذحبوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم 

أنه ال جيوز مقابلة أمر اهللا الذي ال يعلم املأمور به وجه احلكمة فيه باإلنكار وذلك نوع من الكفر فإن القوم : ومنها 
ر بقوهلم أتتخذنا هزوا فلما مل يعلموا وجه احلكمة إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قابلوا هذا األم: ملا قال هلم نبيهم 

أتتخذنا هزوا وهذا من غاية جهلهم باهللا ورسوله فإنه أخربهم عن أمر اهللا : يف ارتباط هذا األمر مبا سألوه عنه قالوا 
: ال هلم هلم بذلك ومل يكن هو اآلمر به ولو كان هو اآلمر به مل جيز ملن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك فلما ق

أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني وتيقنوا أن اهللا سبحانه أمره بذلك أخذوا يف التعنت بسؤاهلم عن عينها ولوهنا فلما 



أخربوا عن ذلك رجعوا إىل السؤال مرة ثالثة عن عينها فلما تعينت هلم ومل يبق إشكال توقفوا يف االمتثال ومل 
  يكادوا يفعلون 

أنك مل تأت باحلق قبل ذلك يف أمر : هم قوهلم لنبيهم اآلن جئت باحلق فإن أرادوا بذلك مث من أقبح جهلهم وظلم
أنك اآلن بيت لنا البيان التام يف تعيني البقرة املأمور بذحبها فذلك جهل : البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر وإن أرادوا 

إمجال يف األمر وال يف الفعل وال يف املذبوح  ظاهر فإن البيان قد حصل بقوله إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة فإنه ال
  فقد جاء رسول اهللا باحلق من أول مرة 

اآلن جئت : وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقوهلم ملوسى : قال حممد بن جرير 
قبل ذلك وأن ذلك كفر  باحلق وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى عليه السالم أتاهم باحلق يف أمر البقرة

وليس األمر كما قال عندنا ألهنم قد أذعنوا بالطاعة بذحبها وإن كان قوهلم الذي قالوا ملوسى جهال : منهم قال 
  منهم وهفوة من هفواهتم 

  اإلخبار عن قساوة قلوب هذه األمة وغلظها وعدم متكن : فصل ومنها 
إن القوم بعد أن أحي اهللا تعاىل امليت : ابن عباس يقول  كان: اإلميان فيها قال عبد الصمد بن معقل عن وهب 

واهللا ما قتلناه بعد أن رأوا اآليات واحلق قال اهللا تعاىل مث قست قلوبكم من بعد : فأخربهم بقاتله أنكروا قتله وقالوا 
  ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة 

تل قصده مرياث املقتول ودفع القتل عن نفسه مقابلة الظامل الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا فإن القا: ومنها 
  ففضحه اهللا تعاىل وهتكه وحرمه مرياث املقتول 

أن بين إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتني من بني سائر الدواب ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا باألمر بذبح البقرة : ومنها 
  والبقر من أبلد احليوان حىت ليضرب به املثل 

صة كانت بعد قصة العجل ففي األمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من احليوان الذي أن هذه الق: والظاهر 
ال ميتنع من الذبح واحلرث والسقي ال يصلح أن يكون إهلا معبودا من دون اهللا تعاىل وأنه إمنا يصلح للذبح واحلرث 

  والسقى والعمل 

  فصل ومن تالعبه هبذه األمة أيضا

  نا من قصة أصحاب السبت حىت مسخهم قردة ملا حتيلوا على استحالل حمارم اهللا تعاىل ما قصه اهللا تعاىل علي
  ومعلوم أهنم كانوا يعصون اهللا تعاىل بأكل احلرام واستباحة الفروج واحلرام 

 والدم احلرام وذلك أعظم إمثا من جمرد العمل يوم السبت ولكن ملا استحلوا حمارم اهللا تعاىل بأدىن احليل وتالعبوا
بدينه وخادعوه خمادعة الصبيان ومسخوا دينه باالحتيال مسخهم اهللا تعاىل قردة وكان اهللا تعاىل قد أباح هلم الصيد 

يف كل أيام األسبوع إال يوما واحدا فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حىت تعدوا إىل الصيد فيه وساعد القدر بأن 
ا عليهم يوم السبت وهكذا يفعل اهللا سبحانه مبن تعرض عوقبوا بإمساك احليتان عنهم يف غري يوم السبت وإرساهل

حملارمه فإنه يرسلها عليه بالقدر تزدلف إليه بأيها يبدأ فانظر ما فعل احلرص وما أوجب من احلرمان بالكلية ومن 
  من طلبه كله فاته كله : ههنا قيل 



  فصل ومن تالعب الشيطان هبم أيضا أهنم ملا حرمت عليهم الشحوم

باعوها وأكلوا مثنها وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن اهللا تعاىل دينه فان مثنها بدل منها فتحرميها حترمي  أذابوها مث
  لبدهلا واملعاوضة عنها كما أن حترمي اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير يتناول حترمي أعياهنا وأبداهلا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك ولعنته إختاذ قبور أنبيائهم مساجد وقد لعنهم : ومن تالعبه هبم أيضا 
  تتناول فعلهم 

أهنم كانوا يقتلون األنبياء الذين ال تنال اهلداية إال على أيديهم ويتخذون أحبارهم ورهباهنم : ومن تالعبه هبم أيضا 
هل ذلك التحرمي : أربابا من دون اهللا تعاىل حيرمون عليهم وحيلون هلم فيأخذون بتحرميهم وحتليلهم وال يلتفتون 

  والتحليل من عند اهللا تعاىل أم ال 
اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من : فسألته عن قوله   أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عدي بن حامت 

 حرموا عليهم احلالل وأحلوا هلم احلرام فأطاعوهم فكانت تلك: يا رسول اهللا ما عبدوهم فقال : دون اهللا فقلت 
  عبادهتم إياهم رواه الترمذي وغريه 

أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه ويتخذ من مل تضمن له عصمته ندا : وهذا من أعظم تالعب الشيطان باالنسان 
ما كان منهم يف شأن زكريا وحيىي عليهما السالم وقتلهم هلما حىت سلط : هللا حيرم عليه وحيلل له ومن تالعبه هبم 

  نصر وسنجاريب وجنودمها فنالوا منهم ما نالوه اهللا عليهم خبت

مث كان منهم يف شأن املسيح ورميه وأمه بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول اهللا تعاىل إليهم فكفروا به بغيا وعنادا 
وراموا قتله وصلبه فصانه اهللا تعاىل من ذلك ورفعه إليه وطهره منهم فأوقعوا القتل والصلب على شبهه وهم يظنون 

فانتقم اهللا تعاىل منهم ودمر عليهم أعظم تدمري وألزمهم كلهم حكم   رسول اهللا عيسى صلى اهللا عليه وسلم أنه
    الكفر بتكذيبهم باملسيح كما ألزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم

ن قطعهم اهللا تعاىل يف األرض أمما ومزقهم ومل يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم باملسيح وكفرهم به يف سفال ونقص إىل أ
كل ممزق وسلبهم عزهم وملكهم فلم يقم هلم بعد ذلك ملك إىل أن بعث اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

فكفروا به وكذبوه فأمت عليهم غضبه ودمرهم غاية التدمري وألزمهم ذال وصغارا ال يرفع عنهم إىل أن ينزل أخوه 
بئسما اشتروا به أنفسهم : فيستأصل شأفتهم ويطهر األرض منهم ومن عباد الصليب قال تعاىل  املسيح من السماء

أن يكفروا مبا أنزل اهللا بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين 
  عذاب مهني 

  مبحمد صلوات اهللا وسالمه عليهما  بسبب كفرهم: بسبب كفرهم باملسيح والغضب الثاين : فالغضب األول 

  فصل ومن تالعب الشيطان هبذه األمة أن ألقى إليهم أن الرب تعاىل

  حمجور عليه يف نسخ الشرائع فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء 

وحيكم ما يريد وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسا هلم يف جحد نبوة رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقرروا 
  ك بأن النسخ يستلزم البداء وهو على اهللا تعاىل حمال ذل



كل الطعام كان حال لبىن إسرائيل إال ما : وقد أكذهبم اهللا تعاىل يف نص التوراة كما أكذهبم يف القرآن قال اهللا تعاىل 
رى على اهللا حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني فمن افت

  الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني 
فتضمنت هذه اآليات بيان كذهبم صرحيا يف إبطال النسخ فإنه سبحانه وتعاىل أخرب أن الطعام كله كان حالال لبين 

  ى نفسه منه إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل عل
ومعلوم أن بين إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم اسرائيل وملته وأن الذي كان هلم حالال إمنا هو بإحالل اهللا تعاىل له 
على لسان إسرائيل واألنبياء بعده إىل حني نزول التوراة مث جاءت التوراة بتحرمي كثري من املآكل عليهم اليت كانت 

  النسخ  حالال لبين إسرائيل وهذا حمض
قل : من قبل أن تنزل التوراة أي كانت حالال هلم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك مث قال تعاىل : وقوله تعاىل 

فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني هل جتدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوارة عليكم أم 
م اإلبل وألباهنا خاصة وإذا كان إمنا حرم هذا وحده وكان ما سواه جتدون فيها حترمي ما خصه بالتحرمي وهي حلو

حالال له ولبنيه وقد حرمت التوراة كثريا منه ظهر كذبكم وافتراؤكم يف إنكار نسخ الشرائع واحلجر على اهللا تعاىل 
  يف نسخها 

  فتأمل هذا املوضع الشريف الذي حام حوله أكثر املفسرين وما وردوه 
  تجاج كثري من أهل الكالم عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثرية وهذا أوىل من اح

من املناكح والذبائح واألفعال واألقوال وذلك نسخ حلكم الرباءة األصلية فإن هذه املناظرة ضعيفة جدا فإن القوم مل 
أباحه اهللا تعاىل فيجعله  ينكروا رفع الرباءة األصلية بالتحرمي واإلجياب إذ هذا شأن كل الشرائع وإمنا أنكروا حترمي ما

  حراما أو حتليل ما كان حرمه فيجعله مباحا وأما رفع الرباءة واالستصحاب فلم ينكره أحد من أهل امللل 
هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم ال فهم ال ينكرون أن يكون قبل التوراة : مث يقال هلذه األمة الغضبية 

  شريعة 
  وراة شيئا من أحكام تلك الشرائع املتقدمة أم ال فهل رفعت الت: فيقال هلم 
  مل ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب : فإن قالوا 

  قد رفعت بعض الشرائع املتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا : والبهت وإن قالوا 

أليس يف : نعم قلنا : م فإن قالوا هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى عليه السال: وأيضا فيقال لألمة الغضبية 
التوراة أن من مس عظم ميت أو وطيء قربا أو حضر حضر ميتا عند موته فإنه يصري من النجاسة حبال ال خمرج له 

  فهل أنتم اليوم على ذلك : منها إال برماد البقرة اليت كان اإلمام اهلاروين حيرقها فال ميكنهم إنكار ذلك فيقال هلم 
مل جعلتم أن من مس العظم والقرب وامليت طاهرا يصلح للصالة والذي يف : ال نقدر عليه فيقال هلم : فإن قالوا 

  كتابكم خالفه 
  ألنا عدمنا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة وعدمنا اإلمام املطهر املستغفر : فإن قالوا 
  فهل أغناكم عدمه عن فعله أو مل يغنكم : فيقال هلم 
  عدمه عن فعله أغنانا : فإن قالوا 
  قد تبدل احلكم الشرعي من الوجوب إىل إسقاطه ملصلحة التعذر : قيل هلم 



وكذلك يتبدل احلكم الشرعي بنسخه ملصلحة النسخ فإنكم إن بنيتم على اعتبار املصاحل واملفاسد يف : فيقال 
تزويج األخ  األحكام فال ريب أن الشيء يكون مصلحة يف وقت دون وقت ويف شريعة دون أخرى كما كان

  باألخت مصلحة يف شريعة آدم عليه السالم 
مث صار مفسدة يف سائر الشرائع وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة يف شريعة إبراهيم عليه السالم ومن 

  قبله ويف سائر الشرائع مث صار مفسدة يف شريعة موسى عليه السالم وأمثال ذلك كثرية 
   األحكام ومنعتم تعليلها هبا فاألمر حينئذ أظهر وإن منعتم مراعاة املصاحل يف

ال : فإنه سبحانه حيلل ما يشاء وحيرم ما يشاء والتحليل والتحرمي تبع جملرد مشيئته ال يسأل عما يفعل وإن قلتم 
نستغين يف الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسالفنا فقد أقررمت بأنكم األجناس أبدا وال سبيل لكم إىل 

  ول الطهارة حص

  نعم األمر كذلك : فإن قالوا 
فإذا كنتم أجناسا على مقتضى أصولكم فما بالكم تعتزلون احلائض بعد انقطاع احليض وارتفاعه سبعة أيام : قيل هلم 

  اعتزاال خترجون فيه إىل حد لو أن أحدكم ملس ثوبه ثوب املرأة جنستموه مع ثوبه 
  ذلك من أحكام التوراة : فإن قلتم 

ليس يف التوراة أن ذلك يراد به الطهارة فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والنجاسة اليت أنتم عليها : لكم  قيل
  ال ترتفع بالغسل فهي إذا أشد من جناسة احليض 

مث إنكم ترون أن احلائض طاهر إذا كانت من غري ملتكم وال تنحسون من ملسها وال الثوب الذي تلمسه فتخصيص 
  طائفتكم ليس يف التوراة هذا األمر ب

  التوراة قد حظرت أمورا كانت مباحة من : فصل قالت األمة الغضبية 
هو ما أوجب إباحة حمظور ألن حترمي الشيء إمنا هو : قبل ومل تأت بإباحة حمظور والنسخ الذي ننكره ومننع منه 

ه من املفسدة فإذا جاءت شريعة بتحرميه كان ذلك من مؤكداهتا ومقرراهتا فإذا جاء من أباحه علمنا ألجل ما في
  أنه غري نيب خبالف حترمي ما كان مباحا فإنا نكون متعبدين بتحرميه : بإباحة املفسدة 

  دة وشريعتكم جاءت بإباحة كثري مما حرمته التوراة مع أنه إمنا حرم ملا فيه من املفس: قالوا 
  فهذه النكتة هي اليت تعتمد عليها األمة الغضبية ويتلقاها خالف منهم عن سالف 

واملتكلمون مل يشفوهم يف جواهبا وإمنا أطالوا معهم الكالم يف رفع الرباءة األصلية بالشرائع ويف نسخ اإلباحة 
  بالتحرمي 

هو تغيري ملا كان عليه احلكم : احة بالتحرمي ولعمر اهللا إنه مبا يبطل شبهتهم ألن رفع الرباءة األصلية ورفع اإلب
االستصحايب أو الشرعي حبكم آخر ملصلحة اقتضت تغيريه وال فرق يف اقتضاء املصلحة بني تغيري اإلباحة بالتحرمي 

  أو تغيري التحرمي باإلباحة 

الشريعة تابع لعدم والشبهة اليت عرضت هلم يف أحد املوضعني هي بعينها يف املوضع اآلخر فإن إباحة الشيء يف 
مفسدته إذ لو كانت فيه مفسدة راجحة مل تأت الشريعة باباحته فإذا حرمته الشريعة األخرى وجب قطعا أن يكون 

حترميه فيها هو املصلحة كما كان إباحته يف الشريعة األوىل هو املصلحة فإن تضمن إباحة الشحوم احملرمة يف الشريعة 
  تضمن حترمي املباح يف الشريعة األوىل حترمي املصاحل وكالمها باطل قطعا  األوىل إباحة املفاسد وحاشا هللا



فإذا جاز أن تأيت شريعة التوراة بتحرمي ما كان إبراهيم ومن تقدمه يستبيحه فجائز أن تأيت شريعة أخرى بتحليل 
  بعض ما كان يف التوراة حمظورا 

هي بعينها رد   ضبية نبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلموهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي اليت ردت هبا األمة الغ
: كما قال أسالفهم للمسيح    هبا أسالفهم نبوة املسيح وتوارثوها كافرا عن كافر وقالوا حملمد صلى اهللا عليه وسلم

  ال نقر بنبوة من غري شريعة التوراة 
ع من تقدمه فإن قدح ذلك يف املسيح وحممد فكيف أقررمت ملوسى بالنبوة وقد جاء بتغيري بعض شرائ: فيقال هلم 

  عليهما الصالة والسالم قدح يف موسى فال تقدحون يف نبوهتما بقادح 

إال ومثله يف نبوة موسى سواء كما أنكم ال تثبتون نبوة موسى بربهان إال وأضعافه شاهد على نبوة حممد صلى اهللا 
ا وحممد ليس برسول أو يكون املسيح رسوال وحممد صلى فمن أبني احملال أن يكون موسى رسوال صادق  عليه وسلم

  اهللا عليه وسلم ليس برسول 
ال خيلو احملرم إما أن يكون حترميه لعينه وذاته حبيث متنع إباحته يف زمان من األزمنة وإما : ويقال لألمة الغضبية أيضا 

  وحال دون حال  أن يكون حترميه ملا تضمنه من املفسدة يف زمان دون زمان ومكان دون مكان
فإن كان األول لزم أن يكون ما حرمته التوراة حمرما على مجيع األنبياء يف كل زمان ومكان من عهد نوح إىل خامت 

  األنبياء عليهم السالم 
وإن كان الثاين ثبت أن التحرمي واإلباحة تابعان للمصاحل وإمنا خيتلفان باختالف الزمان واملكان واحلال فيكون 

حد حراما يف ملة دون ملة ويف وقت دون وقت ويف مكان دون مكان ويف حال دون حال وهذا معلوم الشيء الوا
  باالضطرار من الشرائع وال يليق حبكمة أحكم احلاكمني غري ذلك 

  أال ترى أن حترمي السبت لو كان لعينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر النبيني 
واملناكح وغريها لو كان حراما لعينه وذاته لوجب حترميه على كل نيب ويف  وكذلك ما حرمته التوراة من املطاعم

  كل شريعة 
وإذا كان الرب تعاىل ال حجر عليه بل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ويبتلي عباده مبا يشاء وحيكم وال حيكم عليه 

خرى عنه أو حيرم حمرما على أمة ويبيحه فما الذي حييل عليه ومينعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة مث ينهى أمة أ
  ألمة أخرى 

بل أي شيء مينعه سبحانه أن يفعل ذلك يف الشريعة الواحدة يف وقتني خمتلفني حبسب املصلحة وقد بني ذلك سبحانه 
اهللا له وتعاىل بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شىء قدير أمل تعلم أن 

  [ ] ملك السموات واألرض 
فأخرب سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه يف مملكته وخلقه ال مينعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء كما أنه 

  ميحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء ويثبت 

أن يعارض : الكفر وأظلم الظلم فهكذا أحكامه الدينية األمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء فمن أكفر 
بكونه أتى بإباحة بعض ما كان حمرما على من قبله : الرسول الذي جاء بالبينات واهلدى وتدفع نبوته وجتحد رسالته 

  أو حترمي بعض ما كان مباحا هلم وباهللا التوفيق يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
أن ينسخ ما يشاء من شرائعه وقد تركوا شريعة موسى عليه  ومن العجب أن هذه االمة الغضبية حتجر على اهللا تعاىل



  السالم يف أكثر ما هم عليه ومتسكوا مبا شرعه هلم أحبارهم وعلماؤهم 
اللهم اضرب ببوق عظيم لفيفنا واقبضنا مجيعا من أربعة أقطار : أهنم يقولون يف صالهتم ما ترمجته هكذا : فمن ذلك 

  ات قوم إسرائيل األرض إىل قدسك سبحانك يا جامع شت
أردد حكامنا كاألولني ومسراتنا كاالبتداء وابن أو رشليم قرية قدسك يف أيامنا : ويقولون كل يوم ما ترمجته هكذا 

  وأعزنا بابتنائها سبحانك ياباين يورشليم 
فقوها فهذا قوهلم يف صالهتم مع علمهم بأن موسى وهارون عليهما السالم مل يقوال شيئا من ذلك ولكنها فصول ل

  بعد زوال دولتهم 
وكذلك صيامهم كصوم إحراق بيت املقدس وصوم أحصا وصوم كدليا اليت جعلوها فرضا مل يصمها موسى وال 
يوشع بن نون وكذلك صوم صلب هامان ليس شيء من ذلك يف التوراة وإمنا وضعوها ألسباب اقتضت وضعها 

  عندهم 
األمر الذي أنا موصيكم به شيئا وال تنقصوا منه شيئا وقد تضمنت هذا مع أن يف التوراة ما ترمجته ال تزيدوا على 

التوراة أوامر كثرية جدا هم جممعون على تعطيلها وإلغائها فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة أو 
  بنقل صحيح عن موسى عليه السالم أو باجتهاد 

النسخ مث من العجب أن أكرب تلك األوامر اليت هم علمائهم وعلى التقادير الثالث فقد بطلت شبهتهم يف إنكار 
جممعون على عدم القول والعمل هبا إمنا يستندون فيها إىل أقوال علمائهم وأمرائهم وقد اتفقوا على تعطيل الرجم 

  للزاين وهو نص التوراة وتعطيل أحكام كثرية منصوصة يف التوراة ومن تالعب الشيطان هبم 
  ذا أحلوا هلم الشيء صار حالال وإذا حرموه صار حراما وإن كان نص التوراة خبالفه أهنم يزعمون أن الفقهاء إ

وهذا جتويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة فحجروا على الرب تعاىل وتقدس أن ينسخ ما يريد من 
مث رضي أن  شريعته وجوزوا ذلك ألحبارهم وعلمائهم كما تكرب إبليس أن يسجد ألدم ورأى أن ذلك يغض منه

  يكون قوادا لكل عاص وفاسق 
  وكما أىب عباد األصنام أن يكون النيب املرسل إليهم بشرا مث رضوا أن يكون إهلهم ومعبودهم حجرا 

وكما نزهت النصارى بتاركتهم عن الولد والصاحبة ومل يتحاشوا من نسبة ذلك إىل اهللا سبحانه وتعاىل وكما نزهت 
سبحانه أن يكون مستويا على عرشه لئال يلزم احلصر مث جعلوه سبحانه يف اآلبار الفرعونية من اجلهمية الرب 

  واحلانات وأجواف احليوانات 

  فصل ومن تالعب الشيطان هبم ما شددوه على أنفسهم يف باب الذبائح

وهم  وغريها مما ليس له أصل عن موسى عليه السالم وال هو يف التوراة وإمنا هو من أوضاع احلاخاميم وآرائهم
  فقهاؤهم 

ولقد كان هلذه األمة يف قدمي الزمان بالشأم والعراق واملدائن مدارس وفقهاء كثريون وذلك يف زمن دولة البابليني 
  والفرس ودولة اليونان والروم حىت اجتمع فقهاؤهم يف بعض تلك الدول على تأليف املشنا والتلمود 

  امنائة ورقة فأما املشنا فهو الكتاب األصغر ومبلغ حجمه حنو مث
وأما التلمود فهو الكتاب األكرب ومبلغه حنو نصف محل بغل لكربه ومل يكن الفقهاء الذين ألفوه يف عصر واحد وإمنا 



ألفوه جيال بعد جيل فلما نظر املتأخرون منهم إىل هذا التأليف وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه وأن يف الزيادات 
ا التأليف علموا أهنم إن مل يقطعوا ذلك ومينعوا من الزيادة فيه أدى إىل اخللل الذي ال املتأخرة ما يناقض أوائل هذ

ميكن سده قطعوا الزيادة فيه ومنعوا منها وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه وإضافة شيء آخر إليه وحرموا من 
  يضيف إليه شيئا آخر فوقف على ذلك املقدار 

ذين الكتابني مؤاكلة األجانب وهم من كان على غري ملتهم فحرموا عليهم وكانت أئمتهم قد حرموا عليهم يف ه
األكل من ذبيحة من مل يكن على دينهم ألن علماءهم علموا أن دينهم ال يبقى يف هذه اجللوة مع كوهنم حتت الذل 

كحتهم ومل والعبودية إال أن يصدوهم عن خمالطة من هو على غري ملتهم فحرموا عليهم األكل من ذبائحهم ومنا
  ميكن تقرير ذلك إال حبجة يبتدعوهنا من أنفسهم ويكذبون هبا على اهللا تعاىل ألن التوراة إمنا حرمت عليهم 

مناكحة غريهم من األمم لئال يوافقوا األزواج يف عبادة األصنام والشرك وحرم عليهم يف التوراة أكل ذبائح األمم 
مسي عليها اسم غري اهللا تعاىل فأما الذبائح اليت مل تذبح قربانا لألصنام فلم اليت يذحبوهنا قربانا إىل األصنام ألنه قد 

تنطق التوراة بتحرميها وإمنا نطقت بإباحة األكل من أيدي غريهم من األمم وموسى عليه السالم إمنا هناهم عن 
  مناكحة عباد األصنام وأكل ما يذحبوهنا على امسها 

  املسلمني وهم ال يذحبون لألصنام وال يذكرون امسها عليها فما بال هؤالء ال يأكلون من ذبائح 
فلما نظر أئمتهم إىل أن التوراة غري ناطقة بتحرمي مآكل األمم عليهم إال عباد األصنام وأن التوراة قد صرحت بأن 

اعها إىل حترمي مواكلتهم وخمالطتهم خوف استدارج املخالطة إىل املناكحة وأن مناكحتهم إمنا منع منها خوف استتب
االنتقال إىل أدياهنم وعبادة أوثاهنم ووجدوا مجيع هذا واضحا يف التوراة اختلقوا كتابا يف علم الذباحة ووضعوا فيه 

  من التشديد واآلصار واألغالل ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل واملشقة 
واء من ثقب منها أم ال فإن خرج منها وذلك أهنم أمروهم أن ينفخوا الرئة حىت ميلؤها هواء ويتأملوها هل خيرج اهل

اهلواء حرموها وإن كان بعض أطراف الرئة الصقا ببعض مل يأكلوه وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده يف 
بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه فإن وجد القلب ملتصقا إىل الظهر أو أحد اجلانبني ولو كان االلتصاق بعرق دقيق 

  أكلوه ومسوه طريفا يعنون بذلك أنه تنجس وأكله حرام كالشعرة حرموه ومل ي

  وهذه التسمية هي أصل بالئهم 
هي الفريسة اليت يفترسها األسد أو الذئب أو غريها من : وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل الطريفا والطريفا 

  وما أكل السبع : السباع وهو الذي عرب عنه القرآن بقوله تعاىل 
  وحلما يف الصحراء فريسة ال تأكلوه وللكلب ألقوه : أنه قال يف التوراة  :والدليل على ذلك 

وأصل لفظ طريفا طوارف وقد جاءت هذه اللفظة يف التوراة يف قصة يوسف عليه السالم ملا جاء إخوته على 
يسة إمنا وحلما يف الصحراء فريسة ال تأكلوا والفر: قميصه بدم كذب وزعموا أن الذئب افترسه وقال يف الترواة 

أهنم كانوا ذوي أخبية يسكنون الرب ألهنم مكثوا يترددون : توجد غالبا يف الصحراء وكان سبب نزول هذا عليهم 
أن : يف التيه أربعني سنة وكانوا ال جيدون طعاما إال املن والسلوى وهو طائر صغري يشبه السمان وفيه من اخلاصية 

قساوة فإن هذا الطائر ميوت إذا مسع صوت الرعد كما أن اخلطاف أكل حلمه يلني القلب ويذهب باخلنزوانه وال
يقتله الربد فأهلمه اهللا سبحانه وتعاىل أن يسكن جزائر البحر اليت ال يكون هبا مطر وال رعد إىل انقضاء أوان املطر 



ن اغتذاؤهم به والرعد فيخرج من اجلزائر وينتشر يف األرض فجلب اهللا تعاىل إليهم هذا الطائر لينتفعوا به ويكو
  كالدواء لغلظ قلوهبم وقسوهتا 

أن مشاخيهم تعدوا يف تفسري الطريفا عن موضوعها وما أريد هبا وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم : واملقصود 
ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فهو دحيا ومعىن هذه : هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلب وقالوا 

  أنه حرام : طاهر وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو طريفا وتفسريها  اللفظة أنه
ومعىن نص التوراة وحلما فريسة يف الصحراء ال تأكلوه وللكلب ألقوه أي إنكم إذا ذحبتم ذبيحة ومل توجد : قالوا 

  فيها هذه الشروط فال تأكلوها بل تبيعوهنا على من ليس من أهل ملتكم 
ه أي ملن ليس من أهل ملتكم فأطعموه وبيعوه وهم أحق هبذا اللقب وأشبه الناس وفسروا قوله للكلب ألقو

  ] فرقتا اليهود [ بالكالب 
عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا املشنا والتلمود هم فقهاء اليهود : مث إن هذه األمة الغضبية فرقتان إحدامها 

اقات وتنطع ودعاوى كاذبة يزعمون أهنم كانوا إذا وهم قوم كذابون على اهللا وعلى موسى النيب وهم أصحاب مح
احلق يف هذه املسألة مع : اختلفوا يف شيء من تلك املسائل يوحى اهللا تعاىل إليهم بصوت يسمعه مجهورهم يقول 

الفقيه فالن ويسمون هذا الصوت بث قول فلما نظرت اليهود القراءون وهم أصحاب عانان وبنيامني إىل هذه 
عة وهذا االفتراء الفاحش والكذب البارد وانفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول مبقاالهتم احملاالت الشني

وكذبوهم يف كل ما افتروا به على اهللا وزعموا أنه ال جيوز قبول شيء من أقواهلم حيث ادعوا النبوة وأن اهللا تعاىل 
  كان يوحي إليهم كما يوحي إىل األنبياء 

 ألفها احلاخاميم وهم فقهاؤهم ونسبوها إىل التوراة وإىل موسى فإن القرائني أطرحوها كلها وأما تلك الترهات اليت
  وألقوها ومل حيرموا شيئا من الذبائح اليت يتولون ذباحتها البته ومل حيرموا سوى حلم اجلدي بلنب أمه فقط 

ظاهر فقط وأما الفرقة الثانية فهم مراعاة لنص التوراة ال تنضج اجلدي بلنب أمه وليسوا بأصحاب قياس بل أصحاب 
الربانون وهم أصحاب القياس وهم أكثر عددا من القرائني وفيهم احلاخاميم املفترون على اهللا تعاىل الكذب الذين 

  زعموا أن اهللا تعاىل كان خياطب مجيعهم يف كل مسألة مسأهلبالصوت الذي يسمونه بث قول 
ن األمم ألن حاخاميمهم أومهوهم أن املأكوالت إمنا حتل للناس إن وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغريهم م

استعملوا فيها هذا العلم الذي نسبوه إىل موسى عليه السالم وإىل اهللا تعاىل وأن سائر األمم ال يعرفون هذا وأهنم إمنا 
لته كما ينظر إىل شرفهم اهللا تعاىل هبذا وأمثال ذلك من الترهات فصار أحدهم ينظر إىل من ليس على مذهبه وم

  احليوان اهليم وينظر مآكل األمم وذبائحهم كما ينظر إىل العذرة 
وهذا من كيد الشيطان هلم ولعبه هبم فإن احلاخاميم قصدوا بذلك املبالغة يف خمالفتهم األمم واإلزراء عليهم 

  ونسبتهم إىل قلة العلم وأهنم اختصوا دون األمم هبذه اآلصار واألغالل والتشديدات 
  هذا هو العامل الرباين : وكلما كان احلاخاميم فيهم أكثر تكلفا وأشد إصرا وأكثر حترميا قالوا 

أهنم مبددون يف شرق األرض وغرهبا فما من مجاعة منهم يف بلدة إال إذا قدم : ومما دعاهم إىل التضييق والتشديد 
م واملبالغة يف االحتياط فإن كان من املتفقهة عليهم رجل من أهل دينهم من بالد بعيدة يظهر هلم اخلشونة يف دينه

فهو يسرع يف إنكار أشياء عليهم ويومههم التنزه عما هم عليهم وينسبهم إىل قلة الدين وينسب ما ينكره عليهم إىل 
  مشاخيه وإىل أهل بلده 



م وال سيما إن ويكون يف أكثر تلك األشياء كاذبا وقصده بذلك إما الرياسة عليهم وإما حتصيل بعض مآربه منه
  أراد املقام عندهم 

فتراه أول ما ينزل هبم ال يأكل من أطعمتهم وال من ذبائحهم ويتأمل سكني ذاحبهم وينكر عليهم بعض أمره ويقول 
أنا ال آكل إال من ذبيحة يدي فتراهم معه يف عذاب ال يزال ينكر عليهم املباح ويومههم حترميه بأشياء خيترعها : 

  ذلك حىت ال يشكون يف 
فإن قدم عليهم قادم آخر فخاف املقيم أن ينقض عليه القادم تلقاه وأكرمه وسعى يف موافقته وتصديقه فيستحسن 

لقد عظم اهللا تعاىل ثواب فالن إذ قوى ناموس الدين يف قلوب هذه اجلماعة وشد سياج : مافعله األول ويقول هلم 
  له ما يؤكد أمره الشرع عندهم وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره والدعاء 

وإن كان القادم الثاين منكرا ملا جاء به األول من التشديد والتضييق مل يقع عندهم مبوقع وينسبونه إما إىل اجلهل 
  وإما إىل رقة الدين ألهنم يعتقدون أن تضييق املعيشة وحترمي احلالل هو املبالغة يف الدين 

  عليهم هذا إن كان القادم من فقهائهم  وهم أبدا يعتقدون الصواب واحلق مع من يشدد ويضيق
فأما إن كانوا من عبادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذي يعتمد والسنن اليت حيدثها 

ويلحقها بالفرائض فتراهم مسلمني له منقادين وهو حيتلب درهم وجيتلب درمههم حىت إذا بلغه أن يهوديا جلس 
بت أو اشترى لبنا من مسلم ثلبه وسبه يف جممع اليهود وأباح عرضه ونسبه إىل قلة على قارعة الطريق يوم الس

  الدين 

  فصل ومن تالعب الشيطان هبذه األمة الغضبية أهنم إذا رأوا األمر أو

هذا كان علينا : النهي مما أمروا به أو هنوا عنه شاقا عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه احليل فإن أعيتهم احليل قالوا 
  ملا كان لنا امللك والرياسة 

أهنم إذا أقام أخوان يف موضع واحد ومات أحدمها ومل يعقب ولدا فال خترج امرأة امليت إىل رجل أجنيب : فمن ذلك 
بل ولد محيها ينكحها وأول ولد ممن ينكحها ينسب إىل أخيه الدارج فإن أىب أن ينكحها خرجت مشتكية منه إىل 

ابن محي أن يستبقى امسا ألخيه يف إسرائيل ومل يرد نكاحي فيحضره احلاكم هناك قد أىب : مشيخة قومه تقول 
ما أردت نكاحها فتتناول املرأة نعله فتخرجها من رجله ومتسكها بيدها وتبصق يف وجهه : ويكلفه أن يقف ويقول 

نعل وينبز بنوه ببين باملخلوع ال: كذا فليصنع بالرجل الذي ال يبين بيت أخيه ويدعى فيما بعد : وتنادي عليه 
  خملوع النعل 

هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون يف التوراة وفيه حكمة ملجئة للرجل إىل نكاح زوجة أخيه الدارج فإنه إذا 
علم أن ذلك يناله إن مل ينكحها آثر نكاحها عليه فإن كان مبغضا هلا زهدا يف نكاحها أو كانت هي زاهدة يف 

الفقهاء حيلة يتخلص هبا منها وتتخلص منه فيلزموهنا احلضور عند احلاكم مبحضر من  نكاحه مبغضة له استخرج له
أىب ابن محى أن يقيم ألخيه امسا يف إسرائيل مل يرد نكاحي فيلزموهنا بالكذب عليه ألنه : مشاخيهم ويلقنوهنا أن تقول 

ما أرت نكاحها ولعل : يقوم ويقول  أراد نكاحها وكرهته وإذا لقنوها هذه األلفاظ قالتها فيأمرونه بالكذب وأن
ذلك سؤله وأمنيته فيأمرونه بأن يكذب ومل يكفهم أن كذبوا عليه وألزموه أن يكذب حىت سلطوها على اإلخراق به 

  والبصاق يف وجهه ويسمون هذه املسألة البياما واجلالوس 
  ه كفاية وقد تقدم من التنبيه على حيلهم يف استباحتهم حمارم اهللا تعاىل بعض ما في



  فالقوم بيت احليل واملكر واخلبث 
وقد كانوا يتنوعون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنواع احليل والكيد واملكر عليه وعلى أصحابه ويرد 

  اهللا سبحانه وتعاىل ذلك كله عليهم 
  فتحيلوا عليه وأرادوا قتله مرارا واهللا تعاىل ينجيه من كيدهم 

ا فوق سطح وأخذوا رحا أرادوا طرحها عليه وهو جالس يف ظلحائط فأتاه الوحي فقام فتحيلوا عليه وصعدو
  منصرفا وأخذ يف حرهبم وإجالئهم 

  ومكروا به وظاهروا عليه أعدائه من املشركني فظفره اهللا تعاىل هبم 
  ومكروا به وأخذوا يف مجع العدو له فظفره اهللا تعاىل برئيسهم فقتله 

  ه بالسم فأعلمه اهللا تعاىل به وجناه منه ومكروا به وأرادوا قتل

  ومكروا به فسحروه حىت كان خييل إليه أنه يفعل الشيء ومل يفعله فشفاه اهللا تعاىل وخلصه 
آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره يريدون بذلك تشكيك املسلمني يف نبوته فإهنم إذا اسلموا : ومكروا به يف قوهلم 

قد اتبعوا احلق وظهرت هلم أدلته فيكفرون آخر النهار وجيحدون نبوته : إليهم وقالوا  اول النهار إطمأن املسلمون
  مل نقصد إال احلق واتباعه فلما تبني لنا أنه ليس به رجعنا عن اإلميان به : ويقولون 

  وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم 
له وأتباعه صلى اهللا عليه و سلمورضي ومل يزالوا موضعني جمتهدين يف املكر واخلبث إىل أن أخزاهم اهللا بيد رسو

  عنهم أعظم اخلزي ومزقهم كل ممزق وشتت مشلهم كل مشتت 
  وكانوا يعاهدونه عليه الصالة و السالم ويصاحلونه فإذا خرج حلرب عدوه نقضوا عهده 

والسلطان إىل وملا سلب اهللا تعاىل هذه األمة ملكها وعزها وأذهلا وقطعهم يف األرض انتقلوا من التدبري بالقدرة 
التدبري باملكر والدهاء واخليانة واخلداع وكذلك كل عاجز جبان سلطانه يف مكره وخداعه وهبته وكذبه ولذلك 

إنه من : كان النساء بيت املكر واخلداع والكذب واخليانة كما قال اهللا تعاىل عن شاهد يوسف عليه السالم أنه قال 
  هبذه األمة كيدكن إن كيدكن عظيم ومن تالعب الشيطان 

  أهنم ميثلون أنفسهم بعناقيد الكرم وسائر األمم بالشوك احمليط بأعايل حيطان الكرم 

وهذا من غاية جهلهم وسفههم فإن املعتنني مبصاحل الكرم إمنا جيعلون على أعايل حيطانه الشوك حفظا له وحياطة 
ما يفعل الناس بالشوك ومن تالعبه هبم أهنم وصيانة ولسنا نرى لليهود من سائر األمم إال الضرر والذل والصغار ك

ينتظرون قائما من ولد داود النيب إذا حرك شفتيه بالدعاء مات مجيع األمم وأن هذا املنتظر يزعمهم هو املسيح 
  الذي وعدوا به 

 وهم يف احلقيقة إمنا ينتظرون مسيح الضاللة الدجال فهم أكثر أتباعه وإال فمسيح اهلدى عيسى بن مرمي عليه
  السالم يقتلهم وال يبقي منهم أحدا 

واألمم الثالث تنتظر منتظرا خيرج يف آخر الزمان فإهنم وعدوا به يف كل ملة واملسلمون ينتظرون نزول املسيح 
عيسى بن مرمي من السماء لكسر الصليب وقتل اخلنزير وقتل اعدائه من اليهود وعباده من النصارى وينتظرون 

  النبوة ميأل األرض عدال كما ملئت جورا خروج املهدي من أهل بيت 



  فصل ومن تالعب الشيطان هبذه األمة الغضبية أهنم يف العشر األول من

  أين إهلهم انتبه كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك : مل تقول األمم : الشهر األول من كل سنة يقولون يف صالهتم 
ن الذل والعبودية وانتظار فرج ال يزداد منهم إال بعدا وهؤالء إمنا أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم م

فأوقعهم ذلك يف الكفر والتزندق الذي ال يستحسنه إال أمثاهلم وجترؤا على اهللا سبحانه وتعاىل هبذه املناجاة القبيحة 
سه وألحبابه كأهنم ينخونه بذلك لينتخي هلم وحيمي لنفسه فكأهنم خيربونه سبحانه وتعاىل بأنه قد اختار اخلمول لنف

  وألبناء أنبيائه فينخونه للنباهة واشتهار الصيت 

فترى أحدهم إذا تال هذه الكلمات يف الصالة يقشعر جلده وال يشك أن هذه املناجاة تقع عند اهللا تعاىل مبوقع 
لفعل فمن أهنم ينسبون إىل اهللا سبحانه وتعاىل الندم على ا: عظيم وأهنا تؤثر فيه وحتركه وهتره وتنخيه ومن ذلك 

وندم اهللا سبحانه وتعاىل على خلق البشر الذين يف األرض وشق عليه وعاد : قوهلم يف التوراة اليت بأيديهم : ذلك 
  يف رأيه 

  وذلك عندهم يف قصة قوم نوح 
  وزعموا أن اهللا سبحانه وتعاىل وتقدس ملا رأى فساد قوم نوح وأن شركهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر 

  إنه بكى على الطوفان حىت رمد وعادته املالئكة وأنه عض على أنامله حىت جرى الدم منها : نهم يقول وكثري م
  إن اهللا تعاىل ندم على متليكه شاؤول على بين إسرائيل وأنه قال ذلك لشمويل : وقالوا أيضا 

وقرب عليه قرابني وأن اهللا تعاىل  أن نوحا عليه السالم ملا خرج من السفينة بدأ ببناء مذبح هللا تعاىل: وعندهم أيضا 
لن أعاود لعنة األرض بسبب الناس ألن خاطر البشر مطبوع على : استنشق رائحة القتار فقال اهللا تعاىل يف ذاته 
  الرداءة ولن أهلك مجيع احليوان كما صنعت 

  لكفريات وقد واجهوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه رضي اهللا تعاىل عنهم بأمثال هذه ا
فقال قائل منهم للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا سبحانه وتعاىل خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استراح 

فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا تعاىل تكذيبا هلم ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف 
  ستة أيام وما مسنا من لغوب 

فاصرب على ما يقولون فإن أعداء الرسول صلى اهللا عليه وسلم نسبوه إىل ما ال يليق : تعاىل عقيب ذلك  وتأمل قوله
به وقالوا فيه ما هو منزه عنه فأمره اهللا سبحانه وتعاىل أن يصرب على قوهلم ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعاىل حيث 

  قال أعداؤه فيه ماال يليق 
إن اهللا فقري وحنن أغنياء وهلذا استقرضنا من أموالنا فأنزل اهللا : ضي اهللا عنه وكذلك قال فنحاص أليب بكر ر

لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق : سبحانه وتعاىل 
  [ ] ونقول ذوقوا عذاب احلريق 

وا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويقولون يف العشر وقالوا أيضا يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعن
اهللا إله : يا إهلنا وإله آبائنا املك على مجيع أهل األرض ليقول كل ذي نسمة : األول من الشهر األول من كل سنة 

  إسرائيل قد ملك ومملكته يف الكل متسلطة 



  ك ويف ذلك اليوم يكون اهللا تعاىل واحدا وامسه واحدا وسيكون هللا تعاىل املل: ويقولون يف هذه الصالة أيضا 
  أنه ال يظهر امللك هللا تعاىل إال إذا صارت الدولة لليهود الذين هم صفوته : ويعنون بذلك 

وأمته فأما ما دامت الدولة لغري اليهود فإنه سبحانه وتعاىل خامل الذكر عند األمم مطعون يف ملكه مشكوك يف 
  قدرته 

  ب الشيطان هبمفصل ومن تالع

  أهنم يقولون بالقدح يف األنبياء وأذيتهم 
وقد أذوا موسى عليه السالم يف حياته ونسبوه إىل ما برأه اهللا تعاىل منه وهنى اهللا سبحانه هذه األمة عن االقتداء هبم 

  عند اهللا وجيها  يف ذلك حيث يقول يا أيها الذين ا منوا ال تكونوا كالذين ا ذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان
كانت بنو إسرائيل : وثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

واهللا ما : يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل سوأة بعض وكان موسى عليه السالم يغتسل وحده فقالت بنو إسرائيل 
فجمح : موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر احلجر بثوبه قال  مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه ا در فذهب

واهللا ما مبوسى من بأس : ثويب حجر ثويب حجر حىت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى وقالوا : موسى بأثره يقول 
دبا ستة أو واهللا إن باحلجر لن: فقال احلجر حىت نظر إليه بنو إسرائيل وأخذ ثوبه وطفق باحلجر ضربا قال أبو هريرة 

سبعة من أثر ضرب موسى احلجر وأنزل اهللا تعاىل هذه اال ية يا أيها الذين ا منوا ال تكونوا كالذين ا ذوا موسى 
  فربأه اهللا مما قالوا اآلية 

إن موسى ا در وقالت : حدثنا ابن محيد حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قالت بنو إسرائيل : وقال ابن جرير 
  من شدة تستره هو أبرص : طائفة 

كان موسى حييا ستريا ال يكاد يرى من جلده شيء    وقال ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما يتستر هذا التستر إال من عيب جبلده إما برص وإما أدرة : استحياء منه فا ذاه من ا ذاه من بين إسرائيل وقالوا 

  ربئه مما قالوا وذكر احلديث وإما ا فة وإن اهللا تعاىل أراد أن ي

ال تكونوا : وقال سفيان بن حسني عن احلكم عن ابن جبري عن ابن عباس عن على بن أيب طالب يف قوله تعاىل 
أنت قتلته وكان أشد : صعد موسى وهارون اجلبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل : كالذين آذوا موسى قال 

فأمر اهللا تعاىل املالئكة فحملته حىت مروا به على بين إسرائيل وتكلمت  حبا لنا منك وألني لنا منك وآذوه بذلك
املالئكة مبوته حىت عرف بنو إسرائيل أنه مات فربأه اهللا تعاىل من ذلك فانطلقوا به فدفنوه فلم يطلع على قربه أحد 

  من خلق اهللا تعاىل إال الرخم فجعله اهللا تعاىل أصم أبكم 
  موسى لقومه يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم  وإذ قال: وقال اهللا تعاىل 

وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم فإهنا مجلة يف موضع احلال أي أتؤذونين وأنتم تعلمون أين رسول اهللا : وتأمل قوله 
  إليكم وذلك أبلغ يف العناد 

ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من  يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا: وكذلك املسيح قال 
  بعدي امسه أمحد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني 

  فهذا قليل من كثري من أذاهم ألنبيائهم 



  وأما أذاهم هلم بالقتل والبغي فأشهر من أن يذكر 
  دهم اهللا تعاىل خاسئني ولقد بالغوا يف أذى النيب صلى اهللا عليه و سلم جبهدهم بالقول والفعل حىت ر

  ما نسبوه إىل نص التوراة : ومن قدحهم يف األنبياء 
  أنه ملا أهلك اهللا أمة لوط لفسادها وجنى لوطا بابنتيه فقط ظن ابنتاه أن األرض قد 

إن أبانا شيخ ومل يبق يف األرض إنسان يأتينا كسبيل البشر : خلت ممن يستبقني منه نسال فقالت الصغرى للكربى 
  مي نسقي أبانا مخرا ونضاجعه لنستبقي من أبينا نسال ففعلتا ذلك بزعمهم فهل

فنسبوا لوطا النيب عليه السالم إىل أنه سكر حىت مل يعرف ابنتيه مث وطئهما وأحبلهما وهو ال يعرفهما فولدت 
  إحدامها ولدا أمسته مواب يعين أنه من األب والثانية مست ولدها بين عمو يعين أنه من قبيلها 

  بأنه كان قبل نزول التوراة فلم يكن نكاح األقارب حراما والتوراة تكذهبم : وقد أجاب بعضهم عن هذا 
فإن فيها أن إبراهيم اخلليل خاف يف ذلك العصر أن يقتله املصريون حسدا له على زوجته سارة فأخفى نكاحها 

  بيل هي أخيت علما منه بأنه إذا قال ذلك مل يبق للظنون إليهما س: وقال 
وهذا أظهر دليل على أن حترمي نكاح األخت كان ثابتا يف ذلك الزمان فما ظنك بنكاح البنت الذي مل يشرع وال 

  يف زمن آدم عليه السالم 
  قصة أعجب من هذه : وعندهم أيضا يف التوراة اليت بأيديهم 

يأتيها مستدبرا فغضب اهللا تعاىل من  وهي أن يهوذا بن يعقوب النيب زوج ولده األكرب من امرأة يقال هلا تامار فكان
فعله فأماته فزوجها يهوذا من ولده اآلخر فكان إذا دخل هبا أنزل على األرض علما منه بأنه إن أولدها كان أول 
األوالد مدعوا باسم أخيه ومنسوبا إىل أخيه فكره اهللا تعاىل ذلك من فعله فأماته أيضا فأمرها يهوذا باللحاق ببيت 

ن يكرب ولده شبال ويتم عقله حذرا من أن يصيبه ما أصاب أخويه فأقامت يف بيت أبيها مث ماتت من بعد أبيها إىل أ
ليحرس غنمه فلما أخربت املرأة تامار بإصعاد محوها إىل املنزل ] يقال له متناث [ زوجة يهوذا وصعد إىل منزل 

ر هبا خاهلا زانية فراودها فطالبته باألجرة لبست زي الزواين وجلست يف مستشرف على طريقه لعلمها بشبقه فلما م
  فوعدها جبدى ورهن عندها عصاه وخامته ودخل هبا فعلقت منه فلما أخرب يهوذا أن كنته علقت من الزنا أذن 

صدقت ومين ذلك واعتذر بأنه مل يعرفها : من رب هذين أنا حامل فقال : بإحراقها فبعثت إليه خبامته وعصاه فقالت 
  ومن ولدها داود النيب : ودهتا وال تسليمها إىل ولده وعلقت من هذا الزنا بفارص قالوا ومل يستحل معا

  ففي ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إىل بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه إىل لوط عليه السالم 
نتظر ومن وهذا كله عندهم ويف نص كتاهبم وهم جيعلون هذا نسبا لداود وسليمان عليهما السالم وملسيحهم امل

أهنم جيعلون املسلمني أوالد زنا ويسموهنم ممزيرمي واحدهم ممزير وهو اسم لولد الزنا ألن شرعهم أن : العجب 
الزوج إذا راجع زوجته بعد أن نكحت زوجا غريه فأوالدمها أوالد زنا وزعموا أن ما جاءت به شريعة اإلسالم من 

  عل أوالد املسلمني ممزيرمي بزعمهم ذلك هو من موضوعات عبداهللا بن سالم قصد به أن جي
وكان حممد صلى اهللا عليه وسلم قد رأى أحالما تدل على أنه صاحب دولة فسافر إىل الشام يف جتارة خلدجية : قالوا 

واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحالمه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبداهللا بن سالم فقرأ عليه علوم 
ونسبوا الفصاحة واإلعجاز اللذين يف القرآن إىل عبداهللا بن سالم وأن من مجلة ما دبره عبداهللا  التوراة وفقهها مدة

  أن الزوجة ال حتل للمطلق ثالثا إال بعد أن ينكحها رجل آخر ليجعل أوالد املسلمني ممزيرمي أوالد زنا : بن سالم 



  وال ريب أن مثل هذا البهت يروج على كثري من محريهم 
   تعاىل لكل باطل وهبت محلة كما جعل للحق محلة وليس وراء هذا البهت هبت وقد خلق اهللا

وليس مبستنكر من أمة قدحت يف معبودها وإهلها ونسبته إىل ما ال يليق بعظمته وجالله ونسبت أنبياءه إىل ما ال يليق 
    أن ينسبوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم: هبم ورمتهم بالعظائم 

: ذلك وعداوته هلم ومالمحه فيهم وإجالؤه هلم من ديارهم وأمواهلم وسيب ذراريهم ونسائهم  وجبل وكرم وعظم إىل
  معلوم غري جمهول 

  وقد نسبت هذه األمة الغضبية عيسى ابن مرمي إىل أنه ساحر ولد بغية ونسبت أمه إىل الفجور 
  ونسبت لوطا إىل أنه وطىء ابنتيه وأولدمها وهو سكران من اخلمر 

  مان عليه السالم إىل أنه كان ملكا ساحرا وكان أبوه عندهم ملكا مسيحا ونسبوا سلي
ونسبوا يوسف عليه السالم إىل أنه حل تكة سراويله وتكة سراويل سيدته وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته 

: السالم فقال  وأن احلائط انشق له فرأى أباه يعقوب عليه السالم عاضا على أنامله فلم يقم حىت نزل جربيل عليه
  يا يوسف تكون من الزناة وأنت معدود عند اهللا تعاىل من األنبياء فقام حينئذ 

  ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا ال مدح فيه فإن أفسق الناس لو رأى هذا لوىل هاربا وترك الفاحشة 
أن االنتفاع إمنا حصل هلم  ومنهم من يزعم أن املسيح كان من العلماء وأنه كان يداوى املرضى باألدوية ويومههم

أخربوين عن الشاة من : بدعائهم وأنه داوى مجاعة من املرضى يف يوم السبت فأنكرت عليه اليهود ذلك فقال هلم 
فلم أحللتم السبت لتخليص : بلى قال : الغنم إن وقعت يف بئر أما تنزلون إليها وحتلون السبت لتخليصها قالوا 

  نسان الذي هو أكرب حرمة من الغنم فأفحموا الغنم وال حتلونه لتخليص اإل

أنه مشى مع قوم من تالميذه يف جبل ومل حيضرهم الطعام فأذن هلم يف تناول احلشيش يوم : وحيكون أيضا عنه 
أرأيتم لو أن أحدكم كان وحيدا مع قوم على : السبت فأنكرت عليه اليهود قطع احلشيش يف يوم السبت فقال هلم 

: قطع النبات وإلقائه لدواهبم ال يقصدون بذلك إبطال السبت ألستم جتيزون له قطع النبات قالوا غري ملته وأمروه ب
  فإن هؤالء القوم أمرهتم بقطع النبات ليأكلوه وليتغذوا به ال لقطع السبت : بلى قال 

ظهرانيهم إىل أن  ال يزول امللك من آل يهوذا والراسم من بني: أن عندهم يف التوراة اليت بأيديهم : ومن العجب 
  يأيت املسيح وهم ال يقدرون أن جيحدوا ذلك 

إنكم كنتم أصحاب دولة حىت ظهر املسيح مث انقضى ملككم ومل يبق لكم اليوم ملك وهذا برهان على : فيقال هلم 
  أن املسيح قد أرسل 

دس وانقضت دولتهم ومن حني بعث املسيح وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم على اليهود وبيت املق
  وتفرق مشلهم 

  ما تقولون يف عيسى بن مرمي : فيقال هلم 
  إنه ولد يوسف النجار لغية ال لرشدة وقد كان عرف اسم اهللا األعظم يسخر به كثريا من األشياء : فيقولون 

من اثنني وأربعني  أن اهللا تعاىل كان قد أطلع موسى عليه السالم على االسم املركب: وعند هذه األمة الغضبية أيضا 
فإذا كان موسى قد عمل املعجزات باسم اهللا فلم صدقتم نبوته : حرفا وبه شق البحر وعمل املعجزات فيقال هلم 

  وأقررمت هبا وجحدمت نبوة عيسى وقد عمل املعجزات باالسم األعظم 



حي وعيسى إمنا تعلم من بأن اهللا سبحانه وتعاىل علم موسى ذلك االسم فعلمه بالو: فأجاب بعضهم عن اإللزام 
  حيطان بيت املقدس 

وهذا هو الالئق ببهتهم وكذهبم على اهللا تعاىل وأنبيائه وهو يسد عليهم العلو بنبوة موسى ألن كال الرسولني اشتركا 
كن يف املعجزات واآليات الظاهرة اليت ال يقدر أحد أن يأيت مبثلها فإن كان أحدمها قد تعلمها حبيلة أو بعلم فاآلخر مي

ذلك يف حقه وقد أخربا مجيعا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أجرى ذلك على أيديهما وأنه ليس من صنعهما 
  فتكذيب أحدمها وتصديق اآلخر تفريق بني املتماثلني 

وأيضا فإنه ال دليل هلم على أن موسى تلقى تلك املعجزات عن اهللا تعاىل إال وهو يدل على أن عيسى عليه السالم 
ها أيضا عن اهللا تعاىل فإن أمكن القدح يف معجزات عيسى أمكن القدح يف معجزات موسى عليه السالم وإن تلقا

  كان ذلك باطال فهذا أيضا باطل 
وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولني مع بعد العهد وتشتت مشل أمتيهما يف األرض وانقطاع معجزاهتما فما 

د على األلف والعهد هبا قريب وناقلوها أصدق اخللق وأبرهم ونقلها ثابت الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزي
بالتواتر قرنا بعد قرن وأعظمها معجزة كتاب باق غض طري مل يتغري ومل يتبدل منه شيء بل كأنه منزل اآلن وهو 

  القرآن العظيم وما أخرب به يقع كل وقت على الوجه الذي أخرب به كأنه كان يشاهده عيانا 

  ال ميكن ألبتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السالم إن ملفصل و

وال ميكن نصرانيا أن يقر بنبوة املسيح إال بعد إقراره بنبوة حممد صلى اهللا   يؤمن بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم
    عليه وسلم

  : أن يقال هلاتني األمتني : وبيان ذلك 
آياهتما وبراهني نبوهتما فكيف يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا دعوة أنتم مل تشاهدوا هذين الرسولني وال شاهدمت 

سابقة وكلمة قائمة وآيات باهرة ويصدق من ليس مثله وال قريبا منه يف ذلك ألنه مل ير أحد النبيني وال شاهد 
كفر بنيب معجزاته فإذا كذب بنبوة أحدمها لزمه التكذيب بنبوهتما وإن صدق بأحدمها لزمه التصديق بنبوهتما فمن 

إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا : واحد فقد كفر باألنبياء كلهم ومل ينفعه إميانه به قال اهللا تعاىل 
بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا 

نوا باهللا ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آم
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كلك آمن باهللا ومالئكته وكتبه : وكان اهللا غفورا رحيما وقال تعاىل 

: رة يقول هل رأيت موسى وعاينت معجزاته فبالضرو: ورسله ال نفرق بني أحد من رسله فنقول للمغضوب عليه 
  أيب عرفين ذلك وأخربىن به : أن يقول : أحدمها : بأي شيء عرفت نبوته وصدقه فله جوابان : ال فنقول له 

التواتر وشهادات األمم حقق ذلك عندي كما حققت شهادهتم وجود البالد النائية والبحار : أن يقول : والثاين 
إن شهادة أيب وإخباره إياى بنبوة موسى هي : اب األول وقال فإن اختار اجلو! واألهنار املعروفة وإن مل أشاهدها 

  سبب تصديقى بنبوته 
ومل كان أبوك عندك صادقا يف ذلك معصوما عن الكذب وأنت ترى الكفار يعلمهم آباؤهم ما هو كفر : قلنا له 

مذهبك عن أبيك عندك فإذا كنت ترى األديان الباطلة واملذاهب الفاسدة قد أخذها أرباهبا عن آبائهم كأخذك 



  وأنت تعلم أن الذي هم عليه ضالل فلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك خوفا أن تكون هذه حاله 
  إن الذي أخذته عن أيب أصح من الذي أخذه الناس عن آبائهم كفاه معارضة غريه له مبثل قوله : فإن قال 
أنا أعرف حال : آبائهم بنظري ذلك فإن قال أيب أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل عارضه سائر الناس يف : فإن قال 

: فما يؤمنك أن يكون غري أبيك أصدق من أبيك وأفضل وأعرف وبكل حال : أيب وال أعرف حال غريه قيل له 
  فإن كان تقليد أبيه حجة صحيحة كان تقليد غريه ألبيه كذلك وإن كان ذلك باطال كان تقليده ألبيه باطال 

إمنا علمت نبوة موسى بالتواتر قرنا بعد قرن فإهنم أخربوا : تار اجلواب الثاين وقال فإن رجع عن هذا اجلواب واخ
  بظهوره ومبعجزاته وآياته وبراهني نبوته اليت تضطرين إىل تصديقه 

  ال ينفعك هذا اجلواب ألنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبوة عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم : فيقال له 
تواتر ظهور موسى ومعجزاته وآياته ومل يتواتر ذلك يف املسيح وحممد عليهما الصالة والسالم قيل لك  :فإن قلت 

هذا هو الالئق ببهت األمة الغضبية فإن األمم مجيعهم قد عرفوا أهنم قوم هبت وإال فمن املعلوم أن الناقلني ملعجزات 
ملعجزات اليت شاهدها أوائلهم ال تنقص عن املسيح وحممد صلى اهللا عليه وسلم أضعاف أضعافكم بكثري وا

  املعجزات اليت أتى هبا موسى عليه السالم وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيال بعد جيل وقرنا بعد قرن وأنت ال تقبل 

  خرب التواتر يف ذلك وترد ه فيلزمك أن ال تقربه يف أمر موسى عليه السالم 
يف عصر   نفى نظريه فقد تناقض وإذا اشتهر النيب صلى اهللا عليه وسلمأن من أثبت شيئا و: ومن املعلوم بالضرورة 

وصحت نبوته يف ذلك العصر باآليات اليت ظهرت عليه ألهل عصره ووصل خربه إىل أهل عصر آخر وجب عليهم 
تصديقه واإلميان به وموسى وحممد واملسيح يف هذا سواء ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر 

هادات بنبوة عيسى وحممد ألن األمة الغضبية قد مزقها اهللا تعاىل كل ممزق وقطعها يف األرض وسلبها ملكها الش
وعزها فال عيش هلا إال حتت قهر سواها من األمم هلا خبالف أمة عيسى عليه السالم فإهنا قد انتشرت يف األرض 

شارق األرض ومغارهبا ومألوا الدنيا سهال وجبال وفيهم امللوك وهلم املمالك وأما احلنفاء فممالكهم قد طبقت م
  ! فكيف يكون نقلهم ملا نقلوه كذبا ونقل األمة الغضبية اخلاملة القليلة الزائلة صدقا 

فثبت أنه ال ميكن يهوديا على وجه األرض أن يصدق بنبوة موسى عليه السالم إال بتصديقه وإقراره بنبوة حممد 
نصرانيا ألبتة اإلميان باملسيح عليه السالم إال بعد اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وال ميكن   صلى اهللا عليه وسلم

     وسلم
  وال ينفع هاتني األمتني شهادة املسلمني بنبوة موسى واملسيح ألهنم آمنوا هبما على يد حممد صلى اهللا عليه وسلم

  وهتما وال آمنا هبما وكان إمياهنم هبما من اإلميان مبحمد ومبا جاء به فلواله ما عرفنا نب
وال سيما فإن أمة الغضب والضالل ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجب اإلميان هبم فلوال القرآن وحممد صلى اهللا 

عليه وسلم ما عرفنا شيئا من آيات األنبياء املتقدمني فمحمد صلى اهللا عليه وسلم وكتابه هو الذي قرر نبوة موسى 
النصارى بل كان نفس ظهوره وجميئه تصديقا لنبوهتما فإهنما أخربا بظهوره وبشرا به قبل ونبوة املسيح ال اليهود وال 

ظهوره فلما بعث كان بعثه تصديقا هلما وهذا أحد املعنيني يف قوله تعاىل ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون بل 
  من : جاء باحلق وصدق املرسلني أي جميئه تصديق هلم من جهتني 

بارهم مبجيئه ومبعثه ومن جهة إخباره مبثل ما أخربوه به ومطابقة ما جاءو به ملا جاؤا به فإن الرسول األول جهة إخ
إذا أتى بأمر ال يعلم إال بالوحي مث جاء نيب آخر مل يقارنه يف الزمان وال يف املكان وال تلقى عنه ما جاء به وأخرب مبثل 



األول واآلخر وكان ذلك مبنزلة رجلني أخرب أحدمها خبرب عن عيان ما أخرب به سواء دل ذلك على صدق الرسولني 
مث جاء آخر من غري بلده وناحيته حبيث يعلم أنه مل جيتمع به وال تلقى عنه وال عمن تلقى عنه فأخرب مبثل ما أخرب به 

ن قبله من األنبياء مزريا أنه مل يأت مكذبا مل: األول سواء فإنه يضطر السامع إىل تصديق األول والثاين واملعىن الثاين 
عليهم كما يفعل امللوك املتغلبون على الناس مبن تقدمهم من امللوك بل جاء مصدقا هلم شاهدا بنبوهتم ولو كان 

  كاذبا متقوال منشئا من عنده سياسة مل يصدق من قبله بل كان يزري هبم ويطعن عليهم كما يفعل أعداء األنبياء 
  هل هي مبدلة : يف التوراة اليت بأيديهم  فصل وقد اختلفت أقوال الناس

  طرفني ووسط : أم التبديل والتحريف وقع يف التأويل دون التنزيل على ثالثة أقوال 
فأفرطت طائفة وزعمت أهنا كلها أو أكثرها مبدلة مغرية ليست التوراة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على موسى عليه السالم 

  ها لبعض وغال بعضهم فجوز االستجمار هبا من البول وتعرض هؤالء لتناقضها وتكذيب بعض
  بل التبديل وقع يف التأويل ال يف التنزيل : وقابلهم طائفة أخرى من أئمة احلديث والفقه والكالم فقالوا 

  وهذا مذهب أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري 

يتأولونه على :  تعاىل ولكنهم حيرفونه يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اهللا: قال يف صحيحه حيرفون 
  غري تأويله 

  وهذا اختيار الرازي يف تفسريه 
وقع النزاع يف هذه املسألة بني بعض الفضالء فاختار هذا املذهب ووهن غريه فأنكر عليه : ومسعت شيخنا يقول 

  فأحضر هلم مخسة عشر نقال به 
مغارهبا وانتشرت جنوبا ومشاال وال يعلم عدد نسخها إال أن التوراة قد طبقت مشارق األرض و: ومن حجة هؤالء 

اهللا تعاىل ومن املمتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيري يف مجيع تلك النسخ حبيث ال يبقى يف األرض نسخة إال 
  مبدلة مغرية والتغيري على منهاج واحد وهذا مما حييله العقل ويشهد ببطالنه 

قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم : ىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم حمتجا على اليهود هبا وقد قال اهللا تعا: قالوا 
وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم ومل ميكنهم تغيريها من التوراة وهلذا ملا قرؤها على النيب صلى اهللا : صادقني قالوا 

ارفع يدك عن آية الرجم فرفعها فإذا هي : سالم عليه وسلم وضع القارىء يده على آية الرجم فقال له عبداهللا بن 
وكذلك صفات النيب صلى اهللا : تلوح حتتها فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونه قالوا 

  عليه وسلم وخمرجه هو يف التوراة بني جدا ومل 

ذا احتج عليهم مبا يف التوراة من نعمته وصفته يقولون وإمنا ذمهم اهللا تعاىل بكتماهنم وكانوا إ: ميكنهم إزالته وتغيريه 
  ليس هو وحنن ننتظره : 

أتى نفر من اليهود فدعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى أبو داود يف سننه عن ابن عمر قال : قالوا 
كم فوضعوا لرسول اهللا صلى اهللا يا أبا القاسم إن رجال منا زىن بامرأة فاح: إىل القف فأتاهم يف بيت املدراس فقالوا 
ائتوين بالتوراة فأيت هبا فنزع الوسادة من حتته ووضع التوراة عليها مث قال : عليه وسلم وسادة فجلس عليها مث قال 

  ائتوين بأعلمكم فأيت بفىت شاب مث ذكر قصة الرجم : آمنت بك ومبن أنزلك مث قال : 
: وقد قال تعاىل : آمنت بك ومبن أنزلك قالوا : الوسادة ومل يقل  فلو كانت مبدلة مغرية مل يضعها على: قالوا 



  ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم والتوراة من كلماته 
واآلثار اليت يف كتمان اليهود صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة ومنعهم أوالدهم وعوامهم : قالوا 

  ليس به فهذا بعض ما احتجت به هذه الفرقة : ها مشهورة ومن اطلع عليها منهم قالوا له االطالع علي
قد زيد فيها وغري ألفاظ يسرية ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه والتبديل يف يسري : وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا 

  ين املسيح منها جدا وممن اختار هذا القول شيخنا يف كتابه اجلواب الصحيح ملن بدل د
  : أن اهللا سبحانه وتعاىل قال إلبراهيم عليه السالم : وهذا كما يف التوراة عندهم : قال 

  وهي باطلة قطعا من عشرة أوجه : إذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحق ف إسحق زيادة منهم يف لفظ التوراة قلت 
ونه مأمورا بذبح بكره وتعيينه بإسحق مجع أن بكره ووحيده هو إمساعيل باتفاق امللل الثالث فاجلمع بني ك: أحدها 

أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إمساعيل عن سارة ويسكنها يف برية : بني النقيضني الثاين 
مكة لئال تغري سارة فأمر بابعاد السرية وولدها عنها حفظا لقلبها ودفعا ألذى الغرية عنها فكيف يأمر اهللا سبحانه 

  عاىل بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السرعية فهذا مما ال تقتضيه احلكمة وت
أن قصة الذبح كانت مبكة قطعا وهلذا جعل اهللا تعاىل ذبح اهلدايا والقرابني مبكة تذكريا لألمة مبا كان من : الثالث 

من وراء إسحاق يعقوب فبشرها أن اهللا سبحانه بشر سارة أم إسحق بإسحق و: قصة أبيهم إبراهيم مع ولده الرابع 
  هبما مجيعا فكيف يأمر بعد ذلك بذبح إسحق وقد بشر أبويه بولد ولده 

أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه هللا تعاىل وإقدام إبراهيم على ذحبه وفرغ من : اخلامس 
اىل له استسالمه ألمره وبذل ولده له وجعل من وبشرناه بإسحق نبيا من الصاحلني فشكر اهللا تع: قصته قال بعدها 
  أن آتاه إسحق فنجى إمساعيل من الذبح وزاده عليه إسحق : إثابته على ذلك 

أن إبراهيم صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليه سأل ربه الولد فأجاب اهللا دعاءه وبشره فلما بلغ معه السعي : السادس 
   ريب سيهدين رب هب يل من الصاحلني فبشرناه بغالم حليم وقال إين ذاهب إىل: أمره بذحبه قال تعاىل 

فهذا دليل على أن هذا الولد إمنا بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولدا وهذا املبشر به هو املأمور بذحبه 
ا كانت قطعا بنص القرآن وأما إسحق فإمنا بشر به من غري دعوة منه بل على كرب السن وكون مثله ال يولد له وإمن

  البشارة به المرأته سارة وهلذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه 
وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما قال سالم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم : قال تعاىل 

مة فضحكت فبشرناها ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط وامرأته قائ
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا 

  أتعجبني من أمر اهللا 
  فتأمل سياق هذه البشارة وتلك جتدمها بشارتني متفاوتتني خمرج إحدامها غري خمرج األخرى 

  ا والبشارة األوىل كانت له والثانية كانت هل
أن إبراهيم عليه السالم مل يقدم بإسحاق إىل : والبشارة األويل هي اليت أمر بذبح من بشر فيها دون الثانية السابع 

مكة البتة ومل يفرق بينه وبني أمه وكيف يأمره اهللا تعاىل أن يذهب بابن امرأته فيذحبه مبوضع ضرهتا يف بلدها ويدع 
  ابن ضرهتا 

ا اختذ ابراهيم خليال واخللة تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقا بربه ليس يف شعبة لغريه فلما أن اهللا تعاىل مل: الثامن 



سأله الولد وهبه امساعيل فتعلق به شعبة من قلبه فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له ليست لغريه من 
ضت هللا وحده فنسخ األمر بالذبح اخللق فامتحنه بذبح ولده فلما أقدم على االمتثال خلصت له تلك اخللة ومتح

  حلصول املقصود وهو العزم وتوطني النفس على االمتثال 
أن هذا إمنا يكون يف أول األوالد ال يف آخرها فلما حصل هذا املقصود من الولد األول مل حيتج يف : ومن املعلوم 

ما أمر بذبح األول فلو كان املأمور بذحبه الولد اآلخر إىل مثله فإنه لو زامحت حمبة الولد اآلخر اخللة ألمر بذحبه ك
  هو الولد اآلخر لكان قد أقره يف األول 

  على مزامحة اخللة به مدة طويلة مث أمره مبا يزيل املزاحم بعد ذلك وهذا خالف مقتضى احلكمة فتأمله 
لسالم رزقه يف عنفوانه أن إبراهيم عليه السالم إمنا رزق إسحاق عليه السالم على الكرب وإمساعيل عليه ا: التاسع 

وقوته والعادة أن القلب أعلق بأول األوالد وهو إليه أميل وله أحب خبالف من يرزقه على الكرب وحمل الولد بعد 
  الكرب كمحل الشهوة للمرأة 

  أنا ابن الذبيحني يعين أباه عبداهللا وجده إمساعيل : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفتخر بقوله : العاشر 

  أن هذه اللفظة مما زادوها يف التوراة : املقصود و
وحنن نذكر السبب املوجب لتغيري ما غري منها واحلق أحق ما اتبع فال نغلو غلو املستهينني هبا املتمسخرين هبا بل 

  معاذ اهللا من ذلك 
  إهنا باقية كما أنزلت من كل وجه كالقرآن : وال نقول 

  : فنقول وباهللا التوفيق 
ود وأحبارهم يعتقدون أن هذه التوراة اليت بأيديهم ليست هي اليت أنزهلا اهللا تعاىل على موسى بن عمران علماء اليه

بعينها ألن موسى عليه السالم صان التوراة عن بين إسرائيل خوفا من اختالفهم من بعده يف تأويلها املؤدي إىل 
  تفرقهم أحزابا وإمنا سلمها إىل عشريته أوالد الوي 

  ك قوله يف التوراة وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إىل بين إسرائيل إىل األئمة من بين الوي ودليل ذل
وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم ألن اإلمامة وخدمة القرابني وبيت املقدس كانت موقوفة عليهم ومل يبذل 

وكتب موسى هذه السورة : يها موسى عليه السالم من التوراة لبين إسرائيل إال نصف سورة وهي اليت قال ف
  وعلمها بين إسرائيل 

إن هذه : قال اهللا تعاىل : وتكون يل هذه السورة شاهدة على بين إسرائيل وفيها : هذا نص التوراة عندهم قال 
  السورة ال تنسى من أفواه أوالدهم 

لسخط يأتيهم بعد ذلك وخترب يعين أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم وأهنم سيخالفون شرائع التوراة وأن ا
  ديارهم ويسبون يف البالد فهذه السورة تكون متداولة يف أفواهم كالشاهد عليهم املوقف هلم على صحة ما قيل هلم 
فلما نصت التوراة أن هذه السورة ال تنسى من أفواه أوالدهم دل ذلك على أن غريها من السور ليس كذلك وأنه 

  جيوز أن ينسى من أفواههم 
ذا يدل على أن موسى عليه السالم مل يعط بين إسرائيل من التوراة إال هذه السورة فأما بقيتها فدفعها إىل أوالد وه

هارون وجعلها فيهم وصاهنا عمن سواهم وهؤالء األئمة اهلارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة وحيفظون أكثرها 



كن حفظ التوراة فرضا عليهم وال سنة بل كان كل واحد قتلهم خبتنصر على دم واحد يوم فتح بيت املقدس ومل ي
من اهلارونيني حيفظ فصال من التوراة فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق مجعهم 

ورفع كتاهبم مجع من حمفوظاته ومن الفصول اليت حيفظها الكهنة ما اجتمعت منه هذه التوراة اليت بأيديهم ولذلك 
  يف تعظيم عزرا هذا غاية املبالغة  بالغوا

  فزعموا أن النور اآلن يظهر على قربه وهو عند بطائح العراق ألنه مجع هلم ما حيفظ دينهم 

  هو ابن اهللا ولذلك نسب اهللا تعاىل ذلك إىل اليهود إىل جنسهم ال إىل كل واحد منهم : وغال بعضهم فيه حىت قال 
قة كتاب عزرا وفيها كثري من التوراة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على موسى عليه الصالة فهذه التوراة اليت بأيديهم يف احلقي

  و السالم مث تداولتها أمة قد مزقها اهللا تعاىل كل ممزق وشتت مشلها فلحقها ثالثة أمور 
  بعض الزيادة والنقصان : أحدها 
  اختالف الترمجة : الثاين 

  اختالف التأويل والتفسري : الثالث 
  نذكر من ذلك أمثلة تبني حقيقة احلال املثال األول وحنن 

  ما تقدم من قوله وحلم فريسة يف الصحراء ال تأكلوه وللكلب ألقوه 
وتقدم بيان حتريفهم هذا النص ومحله على غري حممله املثال الثاين قوله يف التوراة نبيا أقيم هلم من وسط إخوهتم 

هذه بشارة بين من بين إسرائيل وهذا باطل : كنهم أن يبدلوا تنزيله وقالوا مثلك به فليؤمنوا فحرفوا تأويله إذ مل مي
  من وجوه 

لقد من اهللا على املؤمنني   من أنفسهم كما قال يف حق حممد صلى اهللا عليه وسلم: أنه لو أراد ذلك لقال : أحدها 
أن : من إخوتكم الثاين : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم ومل يق: إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم وقال تعاىل 

أنتم عابرون يف ختوم : أن إخوهتم غري بين إسرائيل ففي اجلزء األول من السفر اخلامس قوله : املعهود يف التوراة 
  إخوتكم بين العيص املقيمني يف سيعري إياكم أن تطمعوا يف شيء من أرضهم 

ولدا إسحاق والروم هم بنو العيص واليهود هم بنو فإذا كان بنو العيص إخوة لبين إسرائيل ألن العيص وإسرائيل 
  إسرائيل وهم إخوهتم فكذلك بنو إمساعيل إخوة جلميع ولد إبراهيم 

بنو إسرائيل إخوة بين : أن هذه البشارة لو كانت بشمويل أو غريه من بين إسرائيل مل يصح أن يقال : الثالث 
   العيص هم إخوة بين إسرائيل إسرائيل وإمنا املفهوم من هذا أن بين إمساعيل أو بين

  أنزل عليه توراة مثل توراة موسى : سأقيم هلم نبيا مثلك ويف موضع آخر : أنه قال : الرابع 
ومعلوم أن مشويل وغريه من أنبياء بين إسرائيل مل يكن فيهم مثل موسى ال سيما ويف التوراة ال يقوم يف بين إسرائيل 

ل من أنزل عليه توراة مثل توراة موسى إال حممد واملسيح عليهم الصالة مثل موسى وأيضا فليس يف بين إسرائي
والسالم واملسيح كان من أنفس بين إسرائيل ال من إخوهتم خبالف حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه من إخوهتم بين 

  إمساعيل 
نه إمنا أرسل ليقوي وأيضا فإن يف بعض ألفاظ هذا النص كلكم له تسمعون ومشوئيل مل يأت بزيادة وال بنسخ أل

أيديهم على أهل فلسطني ولريدهم إىل شرع التوراة فلم يأت بشريعة جديدة وال كتاب جديد وإمنا حكمه حكم 



سائر األنبياء من بين إسرائيل فإهنم كانوا يسوسهم األنبياء كلما مات نيب قام فيهم نيب فإن كانت هذه البشارة 
بعثوا فيهم ويكونون كلهم مثل موسى عليه السالم وكلهم قد أنزل عليهم  لشمويل فهي بشارة بسائر األنبياء الذي

  كتاب مثل كتاب موسى عليه السالم 

  املثال الثالث 
  قوله يف التوراة جاء اهللا تعاىل من طور سيناء وأشرق نوره من سيعري واستعلن من جبال فاران ومعه ربوات املقدسني 

ة الذي يسكنه بنو العيص الذين آمنوا بعيسى ويعلمون أن يف هذا اجلبل وهم يعلمون أن جبل سيعري هو جبل السرا
  كان مقام املسيح ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور 

  وأما جبال فاران فهم حيملوهنا على جبال الشأم وهذا من هبتهم وحتريف التأويل 
أن إمساعيل ملا فارق أباه : التوراة فإن جبال فاران هي جبال مكة و فاران اسم من أمساء مكة وقد دل على هذا نص 

  سكن برية فاران وهي جبال مكة ولفظ التوراة أن إمساعيل أقام يف برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر 
فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إمساعيل وإذا كانت التوراة قد أشارت إىل نبوة تنزل على جبال 

  لى ولد إمساعيل ألهنم سكاهنا فاران لزم أهنا تنزل ع
  ومن املعلوم بالضرورة أهنا مل تنزل على غري حممد صلى اهللا عليه وسلم من ولد إمساعيل عليه السالم 

  وهذا من أظهر األمور حبمد اهللا تعاىل 

  فصل ومما يدل على غلظ أفهام هذه األمة الغضبية وقلة فقههم وفساد

أهنم مسعوا يف التوراة يكون مثار أرضك : شعب عادم الرأي فليس فيهم فطانة رأيهم وعقوهلم كما يف التوراة أهنم 
  حتمل إىل بيت اهللا ربك وال ينضج اجلدي بلنب أمه 

أن يستصحبوا معهم إذا حجوا أبكار : أهنم أمروا عقيب افتراض احلج إىل بيت املقدس عليهم : واملراد بذلك 
عليهم قبل ذلك أن تبقى سخولة الغنم والبقر وراء أمها سبعة  أغنامهم وأبكار مستغالت أرضهم ألنه كان فرض

ال ينضج اجلدى بلنب أمه إىل أهنم : أيام ويف اليوم الثامن فصاعدا يصلح أن تكون قربانا فأشار يف هذا النص بقوله 
ت سبعة أيام ال يبالغون يف إطالة مكث باكور أوالد البقر والغنم وراء أمها بل يستصحبون أبكارهم الاليت قد عرب

  منذ ميالدهن معهم إذا حجوا إىل بيت املقدس ليتخذوا منها القرابني 
فتوهم املشايخ البله أن الشرع يريد باإلنضاج إنضاج الطبيخ يف القدر وأهنم هنوا أن يطبخوا حلم اجلدي باللنب ومل 

غوا لفظ اجلدى وألغوا لفظ أمه يكفهم هذا الغلط يف تفسري هذه اللفظة حىت حرموا أكل سائر اللحمان باللنب فأل
  ومحلوا النص ماال حيتمله وإذا أراد أن يأكلوا اللحم واللنب أكلوا كال منهما على حدة واألمر يف هذا وحنوه قريب 

  فصل وال يستبعد اصطالح كافة هذه األمة على احملال واتفاقهم على أنواع

  الضالل 
ليها وأخذها انطمست معامل دينها واندرست آثارها فإن الدولة فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيالء غريها ع

إمنا يكون زواهلا بتتابع الغارات واملصافات وإخراب البالد وإحراقها وال تزال هذه األمور متواترة عليها إىل أن 
  يعود علمها جهال وعزها ذال وكثرهتا قلة 



ا بالذل والصغار كان حظها من اندراس معامل دينها وكلما كانت األمة أقدم واختلفت عليها الدول املتناولة هل
  وآثارها أوفر 

من الكلدانيني : وهذه األمة أوفر األمم حظا من هذا األمر ألهنا من أقدم األمم ولكثرة األمم اليت استولت عليها 
م وبالغ يف والبابليني والفرس واليونان والنصارى وآخر ذلك املسلمون وما من هذه األمم إال من طلب استئصاهل

إحراق بالدهم وكتبهم وقطع آثارهم إال املسلمني فإهنم أعدل األمم فيهم ويف غريهم حفظا لوصية اهللا تعاىل هبم 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن : حيث قال 

: عوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا ويقول غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما فال تتب
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جير منكم شنآن قم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب 

  دينة وال جيش للتقوى وصادف اإلسالم هذه األمة حتت ذمة الفرس وذمة النصارى حبيث مل يبق هلم م
  وأعز ما صادفه اإلسالم من هذه األمة يهود خيرب واملدينة وما جاورها 

وكانوا يقاتلون   فإهنم إمنا قصدوا تلك الناحية ملا كانوا وعدوا به من ظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بل ظهوره ويعدوهنم بأنه ق  املشركني من العرب فيستنصرون عليهم باإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سبقهم إليه من    سيخرج نيب نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث اهللا عز و جل نبيه صلى اهللا عليه وسلم
  كانوا حياربوهنم من العرب فحملهم احلسد والبغي على الكفر به وتكذيبه 
هم من ملوك اإلسرائيليني الذين قتلوا وأشد ما على هذه األمة الغضبية من ذلك ما ناهلم من ملوك العصاة وغري

األنبياء وبالغوا يف تطلبهم وعبدوا األصنام وأحضروا من البالد سدنتها ليعلموا رسومها يف العبادة وبنوا هلا البيع 
  واهلياكل وعكفوا على عبادهتا وتركوا أحكام التوراة أعصارا متصلة 

هم ومن قبل أنفسهم فما الظن باآلفات اليت نالتهم من غري فإذا كان هذا تواتر اآلفات على دينهم من قبل ملوك
  ملوكهم وقتلهم أئمتهم وإحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم 

فإن الفرس كثريا ما منعوهم عن اخلتان وكثريا ما منعوهم من الصالة ملعرفتهم بأن معظم صالة هذه الطائفة دعاء 
  سوى بالدهم اليت [ على األمم بالبوار وعلى العامل باخلراب 

  ] هي أرض كنعان 
مسوها ] زعموا أهنا فصول من صالهتم [ فلما رأت هذه األمة اجلد من الفرس يف منعهم من الصالة اخترعوا أدية 

  احلزانة وصاغوا هلا أحلانا عديدة وصاروا جيتمعون يف أوقات صالهتم على تلحينها وتالوهتا ومسوا القائم هبا احلزان 
أن الصالة بغري حلن واملصلي يتلو الصالة وحده وال جيهر معه غريه واحلزان يشاركه : ا وبني الصالة والفرق بينه

  غريه يف اجلهر باحلزانة ويعاونونه يف األحلان 
  إنا ننعى أحيانا وننوح على أنفسنا فيتركوهنم وذلك : فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم قالت اليهود 

على صالهتم استصحبوا تلك احلزانة ومل يعطلوها فهذه فصول خمتصرة يف كيد الشيطان فلما قام اإلسالم وأقرهم 
وتالعبه هبذه األمة يعرف هبا املسلم احلنيف قدر نعمة اهللا تعاىل عز و جل عليه وما من به عليه من نعمة العلم 

  واإلميان ويهتدي هبا من أراد اهللا تعاىل هدايته من طاليب احلق من هذه األمة 
ن اهللا التوفيق واإلرشاد إىل سواء الطريق واحلمد هللا رب العاملني اللهم صل وسلم على مجيع األنبياء واملرسلني وم

  خصوصا من بينهم حممدا وآله بفضل الصالة والتسليم 



اللهم صل وسلم على سيدنا حممد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم على سيدنا حممد كلما غفل عن ذكره 
ا اهللا هلدايته وحشرنا يف زمرته حتت لوائه وأوردنا حوضه الذي ال يظمأ من شرب منه وأوفر نصيبنا الغافلون وهدان

  من شفاعته إنه جواد كرمي 
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