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التوكوو  علوو  او و اووالن الوودين لووه وال ووكر لووه حمبووة او ووسوووله و أصوووا اإلنووان ودواعوود الوودين م وو   -1

والصرب عل  حكمه واخلوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. ادتضو  ذلوك بعون مون أوجوح او حقوه 
 مواا ييع وا واجبوة علو  ييوع اخللو من أه  اإلنوان واسوتكتب ا وكو  منوا ع والن. فوهدواا هوذ  ا ع

 10/5. باتفاق أئمة الدين املهمووين يف ا ص 
الظوا  لنفهووها العاصووي بوور مووهموو أو فعوو  حمظووو. واملقتصوودا املوولدا الواجبوا. والتوواور احملرمووا.. ف -2

والهاب  باخلريا.ا املتقرب مبوا يقودو عليوه مون فعو  واجوح ومهوتحح والتواور للمحورم واملكورو . و ن  
ني وحيووح واو حيووح التووواب كووان كوو  موون املقتصوود والهوواب  دوود يكووون لووه ذ وووب  حوو  عنووها  مووا بتوبووة

و ما مبصائح مكفرة و ما بغوري ذلوك. وكو  مون الصونفني املقتصودين  ،و ما حبهنا. ماحية ،املتط رين
   اوووف علووي م و  هووم والهووابقني موون أوليوواء او الووذين ذكوورهم يف كتابووه بقولووها اأ   ن أوليوواء او

ولكون ذلوك ينقهوما     ،تقوونالذين آمنووا وكوا وا يتقوونح فحود أوليواء اوا هوم امللمنوون امل * حيز ون
و ن كوووان الهوووابقون هوووم أعلووو  دوجوووا. كا  بيوووواء  ،اوووان وهوووم الهووووابقونو عوووام وهوووم املقتصووودون، 

 10/6 والصديقني.
وأمووا الظووا  لنفهووه موون أهوو  اإلنووانا فمعووه موون و يووة او بقوودو  نا ووه وتقوووا  كمووا معووه موون ضوود ذلووك  -3

نا. املقتضوووية لل وووواب والهوووييا. املقتضوووية  ذ ال وووال الواحووود دووود اتموووع فيوووه ا هووو ،بقووودو ف ووووو 
وهوووذا دووووا ييوووع أصوووحاب وسووووا او صووول  او عليوووه وآلوووه  ،للعقووواب حوووأ نكووون أن ي ووواب ويعادوووح

وسلم وأئمة اإلسالم وأه  الهنة واجلماعة الذين يقولونا   ه   خيلد يف الناو من يف دلبوه م قواا ذوة 
 10/7 من  نان.

 ن البدعووة    ؛ ن البدعووة أحووح     بلوويمل موون املعصووية اووا وغووري دوواا أئمووة اإلسووالم كهووفيان ال وو -4
يتاب من ا واملعصوية يتواب من وا. ومعوهل دوو م  ن البدعوة   يتواب من واا أن املبتودع الوذا يتاوذ دينوا 

 ن أوا  ؛  ي رعه او و  وسوله دد زين له سوء عملوه فورآ  حهونا ف وو   يتووب موا دام يورا  حهونا
بهن فعله سيئ ليتوب منه. أو به ه تورر حهونا موهمووا بوه أمور  اواب أو اسوتحباب ليتووب  التوبة العلم

ويفعلووه. فمووا دام يوورى فعلووه حهوونا وهووو سوويئ يف  فوومل ا موور فل ووه   يتوووب. ولكوون التوبووة منووه  كنووة 
ووادعوة بووهن ي ديووه او ويرشوود  حووأ يتبووني لووه ا وو  كموا هوودى سووبحا ه وتعووا  موون هوودى موون الكفوواو 

 10/9. البدع والضالا نافقني وطوائف من أه وامل
فمون عموو  مبوا علووم أووعوه او علووم موا   يعلووم كمووا دواا تعووا ا اوالوذين اهتوودوا زادهوم هوودى وآتوواهم  -5

 10/10. تقواهمح
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من أعرض عن اتباع ا   الذا يعلمه تبعا  وا  فلن ذلك يووعه اجل   والضالا حأ يعم  دلبه عون  -6
 10/10. ا ا افلما زاغوا أزاغ او دلوهبم واو   ي دا القوم الفاسقنيحا   الواضح كما داا تع

ودوواا تعووا ا اوأدهووموا بوواو ج وود أنووا م لووين جوواء م آيووة ليوولمنن هبووا دوو    ووا ا يووا. عنوود او ومووا  -7
و قلح أفيد م وأبصواوهم كموا   يلمنووا بوه أوا مورة و وذوهم يف *   عركم أ ا  ذا جاء.   يلمنوني
غيا م يعم ونح وهذا استف ام  في و  كاوا أا وما يدويكم أ ا  ذا جاء.   يلمنون و  ا  قلوح ط

جزمووا به ووا  ذا  أفيوود م وأبصوواوهم كمووا   يلمنوووا بووه أوا موورة علوو  دووراءة موون دوورأ   ووا بالكهوور تكووون
دووواا مووون جووواء.   يلمنوووون و قلوووح أفيووود م وأبصووواوهم كموووا   يلمنووووا بوووه أوا مووورة؛ و وووذا دووواا مووون 

 الهلف كهعيد بن جبوريا  ن مون عوواب ا هونة ا هونة بعودها و ن مون عقوبوة الهويية الهويية بعودها.
10/10 

كوان بعون امل وايخ  ذا أمور بعون متبعيوه بالتوبوة وأحوح أن   ينفور  و  ي وعح دلبوه أمور  بالصوودق.  -8
اا دووو  ملووون   و وووذا كوووان يك ووور يف كوووالم م وووايخ الووودين وأئمتوووه ذكووور الصووودق واإلاوووالن حوووأ يقولوووو 

يصوودقا   يتبعووي. ويقولووونا الصوودق سوويف او يف ا وض ومووا وضووع علوو  شوويء    دطعووه ويقوووا 
والصودق واإلاوالن  وا  يوسف بن أسباط وغري ا ما صدق او عبود    صونع لوه وأم واا هوذا ك وري.

والفواوق بوني  ،ف املظ ورين لسسوالم ينقهومون    مولمن ومنوا فلن ،يف ا قيقة حتقي  اإلنان واإلسالم
فووولن أسووواا النفووواق الوووذا يبوووهل عليوووه هوووو الكوووذب؛ و وووذا  ذا ذكووور او  ،املووولمن واملنووواف  هوووو الصووودق

حقيقوووة اإلنوووان  عتوووه بالصووودق كموووا يف دولوووه تعوووا  ادالوووا ا عوووراب آمنوووا دووو    تلمنووووا ولكووون دولووووا 
ابوا وجاهودوا بوهموا م وأ فهو م يف أسلمناح    دولها ا  ا امللمنون الذين آمنوا باو ووسوله مث   يرت

 10/11 .سبي  او أوليك هم الصاددونح
فوذكر تعوا  أ وه أ وزا الكتواب وامليوزان وأ وه أ ووزا ا ديود  جو  القيوام بالقهوم؛ ولويعلم او مون ينصوور   -9

و ووذا كووان دووووام الوودين بكتوواب ي ووودا وسوويف ينصوور وكفوو  بربوووك هاديووا و صووريا. والكتووواب  ،ووسووله
اشوكا يف اإل وزاا فوال ننوع أن يكوون أحود ا  وزا مون حيو    ينوزا ا اور. حيو   وزا وا ديد و ن 

الكتوواب موون او كمووا دوواا تعووا ا اتنزيوو  الكتوواب موون او العزيووز ا كوويمح ودوواا تعووا ا االوور كتوواب 
أحكما آياته مث فصلا من لدن حكيم ابريح وداا تعا ا او  ك لتلق  القورآن مون لودن حكويم 

 10/13 ديد أ زا من اجلباا اليت ال  في ا.عليمح وا 
 10/13. وأما املنافقون فوصف م سبحا ه بالكذب يف آيا. متعددة -10
وك  من الكرب وال ورر  ،ومن استهلم و ولغري  فقد أشرر ،فمن   يهتهلم و فقد استكرب -11

 10/14. ضد اإلسالم واإلسالم ضد ال رر والكرب. ويهتعم   زما ومتعديا
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باطنوة كمحبوة او واإلاوالن لوه والتوكو  عليوه والرضوا عنوه ولوو ذلوك كل وا موهموو ا عماا ال -12
 10/16 .مودا يف حاا أحدهبا يف ح  اخلاصة والعامة   يكون ترك ا حم

وأما ا زن فلم يهمر او به و  وسوله ب  دد    عنه يف مواضوع و ن تعلو  بوهمر الودين كقولوه  -13
تم ا علووون  ن كنووتم موولمننيح ودولووها او  حتووزن علووي م و  تووك يف تعووا ا او   نوووا و  حتز وووا وأ وو

ضوووي   وووا نكووورونح ودولوووها ا ذ يقووووا لصووواحبه   حتوووزن  ن او معنووواح ودولوووها او  حيز وووك دوووو مح 
ودولووها الكووي   تهسوووا علووو  مووا فوواتكم و  تفرحووووا مبووا آتوواكمح وأم وواا ذلوووك ك ووري. وذلووك   وووه   

 عوم   يوهمث صواحبه  ذا  ،وموا   فائودة فيوه   يوهمر او بوه ،فال فائدة فيه الح منفعة و  يدفع مضرة
 10/16.   يقون حبز ه حمرم كما حيزن عل  املصائح

ودود يقووون بووا زن مووا ي وواب صوواحبه عليووه وحيمود عليووه فيكووون حممووودا موون تلووك اجل ووة   موون  -14
موما ف وذا ي واب علو  موا يف دلبوه ج ة ا زن كا زين عل  مصيبة يف دينه وعل  مصائح املهلمني ع

ولكوون ا ووزن علوو  ذلووك  ذا أفضوو     توورر مووهموو موون  ،موون حووح اخلووري وبغوون ال وور وتوابووع ذلووك
الصرب واجل اد وجلح منفعوة ودفوع مضورة  وي عنوه و   كوان حهوح صواحبه وفوع اإلمث عنوه مون ج وة 

ووسوله بوه كوان موذموما عليوه ا زن وأما  ن أفض     ضعف القلح واشتغاله به عن فع  ما أمر او 
موون تلووك اجل ووة و ن كووان حممووودا موون ج ووة أاوورى. وأمووا احملبووة و والتوكوو  عليووه واإلاووالن لووه ولووو 
ذلووك ف ووذ  كل ووا اووري حموون وهووي حهوونة حمبوبووة يف حوو  كوو  أحوود موون النبيووني والصووديقني وال وو داء 

غلوم يف ذلوك  ن أواد اورو   ن هذ  املقاما. تكوون للعاموة دون اخلاصوة فقود  اوالصا ني ومن داا
 10/17 اخلاصة عن اا فلن هذ    خير  عن ا ملمن دم و  ا خير  عن ا كافر أو مناف .

ويووووع علووووم القوووورآن يف  ،دوووواا موووون دوووواا موووون الهوووولفا  ن او يووووع الكتووووح املنزلووووة يف القوووورآن -15
ر  عبود و يوار ويوع علوم فاحتوة الكتواب يف دولوها ا يوا ،ويع علم املفص  يف فاحتة الكتواب ،املفص 

 10/18. وهاتان الكلمتان  ا اجلامعتان اللتان للرب والعبد . هتعنيح
يقووا او عوز وجو ا يوا اووى الطرباين يف كتاب الدعاء عن النيب صل  او عليه وسولم دوااا  -16

ابوون آدم   ووا هووي أوبووع واحوودة ك وواحوودة لووك وواحوودة بيووي وبينووك وواحوودة بينووك وبووني القووي. فهمووا 
تعبوودين   ت وورر ئ شووييا وأمووا الوويت هووي لووك فعملووك أجازيووك بووه أحووو  مووا تكووون  ليووه وأمووا الوويت ك ف

الوويت بيووي وبينووك فمنووك الوودعاء وعلووي اإلجابووة وأمووا الوويت بينووك وبووني القووي فووه. للنوواا مووا حتووح أن 
 10/20. يهتوا  ليكح
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الغايوة املقصوودة فلن العبد ابتداء حيح ويريد ما يرا  مالئما له واو تعا  حيح ويرض  ما هو  -17
يف وضا  وحيح الوسيلة تبعا لذلك و   فك  مهموو به فمنفعته عائدة عل  العبود وكو  ذلوك حيبوه او 

 10/20. ويرضا 
فالذا ظن أن التوك  من املقاما. العامة ظن أن التوك    يطلح به    حظوظ الود يا وهوو  -18

 10/20 غلم ب  التوك  يف ا موو الدينية أعظم.
هوووو تووورر الرغبوووة فيموووا   ينفوووع يف الوووداو ا اووورة وهوووو فضووووا املبوووا  الووويت    ا وووروعالزهووود املو  -19

هووو تورر مووا دوود يضوور يف الووداو ا اوورة وهووو توورر  اكمووا أن الووووع امل ووروع  ،يهوتعان هبووا علوو  طاعووة او
 فهموا موا ينفوع يف الوداو ،احملرما. وال ب ا. اليت   يهتلزم ترك ا ترر ما فعلوه أوجوح من وا كالواجبوا.
 10/21. ا ارة بنفهه أو يعني عل  ما ينفع يف الداو ا ارة فالزهد فيه ليمل من الدين

 10/21. ا شتغاا بفضوا املباحا. هو ضد الزهد امل روع -20
 ن املطلوووب  ن كووان مقوودوا فووال حاجووة  ليووه  امووا دالووه بعضوو م يف الوودعاء أ ووه   حاجووة  ليووه -21

موون أفهوود ا دووواا شوورعا وعقووال. وكووذلك دوووا موون  وهووذا القوووا ،مقوودوا   ينفووع الوودعاء و ن   يكوون
دااا التوك  والدعاء   الح به منفعة و  يدفع به مضرة و  ا هوو عبوادة حمضوة. و ن حقيقوة التوكو  

وكوذلك دوووا  ،مبنزلوة حقيقوة التفووين احملوون وهوذا و ن كوان دالوه طائفووة مون امل وايخ ف وو غلووم أيضوا
. ف ووذ  ا دووواا ومووا أشووب  ا امع ووا أصوو  واحوودا وهووو أن موون دووااا  ن الوودعاء   ووا هووو عبووادة حمضووة

تكوون مون العبود؛  أيضوا هل ء ظنوا أن كون ا موو مقدوة مقضية ننع أن تتودف عل  أسباب مقودوة
و  يعلموووا أن او سووبحا ه يقوودو ا موووو ويقضووي ا با سووباب الوويت جعل ووا معلقووة هبووا موون أفعوواا العبوواد 

 10/2. دو م يوجح تعطي  ا عماا بالكليةوغري أفعا م و ذا كان طرد 
 الكتوابو  اإلذنو  اإلوادةو  ا مورو  واو سبحا ه دد بني يف كتابه يف ك  واحدةا من الكلما.  -22
التحرمي ولو ذلك موا هوو ديوي موافو  حملبوة او ووضوا  وأمور  ال ورعي وموا هوو كووين و  القضاءو  ا كمو 

 10/24 مواف  مل ييته الكو ية.
 10/24. ر الدييا ا ن او يهمر بالعدا واإلحهان و يتاء ذا القرىبحداا يف ا م -23
 10/24. وداا يف الكوينا ا  ا أمر   ذا أواد شييا أن يقوا له كن فيكونح -24
 10/24. وداا يف اإلوادة الدينيةا ايريد او بكم اليهر و  يريد بكم العهرح -25
 10/25. ولكن او يفع  ما يريدح وداا يف اإلوادة الكو يةا اولو شاء او ما ادتتلوا -26
وداا تعوا  يف اإلذن الودييا اموا دطعوتم مون لينوة أو تركتموهوا دائموة علو  أصوو ا فبولذن او  -27

ودوواا  .ولياووزا الفاسووقنيح ودوواا تعووا  يف الكوووينا اومووا هووم بضوواوين بووه موون أحوود    بوولذن اوح
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ح أا أموووور. ودوووواا تعووووا  يف الكوووووينا تعووووا  يف القضوووواء الوووودييا اودضوووو  وبووووك أ  تعبوووودوا     يووووا 
ودواا تعوا  يف ا كوم الودييا اأحلوا لكوم هبيموة ا  عوام     .افقضاهن سبع مسواوا. يف يوومنيح

موا يتلو  علويكم غوري حملوي الصويد وأ وتم حورم  ن او حيكوم موا يريودح ودواا تعوا ا اذلكوم حكوم او 
ن أبر  ا وض حأ يهذن ك أئ أو حيكوم حيكم بينكمح وداا تعا  يف الكوين عن ابن يعقوبا افل

 10/25. او ك وهو اري ا اكمنيح
وداا تعا  يف التحرمي الودييا احرموا علويكم امليتوة والودم و وم اخلنزيورح احرموا علويكم  -28

أم اتكم وبناتكمح ا ية. وداا تعا  يف التحرمي الكوينا افل وا حمرموة علوي م أوبعوني سونة يتي وون يف 
 10/26. ا وضح

ودوواا تعووا  يف الكلمووا. الدينيووة او ذ ابتلوو   بووراهيم وبووه بكلمووا. فووه  نح ودوواا تعووا  يف  -29
 10/26. الكو يةا او ا كلمة وبك ا ههل عل  بي  سرائي  مبا صربواح

أ ه صل  او عليه وسلم بني أن العوادح اليت ال   ا النواا مون سوعادة وشوقاوة ييهورون  وا  -30
كموووا أن سوووائر املالودوووا. كوووذلك؛ ف وووو سوووبحا ه خيلووو  الولووود   ،ا    ذلوووكبا عموواا الووويت يصوووريون هبووو

فلوو  ،وسائر ا يوان يف ا وحام مبا يقدو  من اجتمواع ا بووين علو  النكوا  واجتمواع املواءين يف الورحم
دضووي ك بولوود وجوود و     يوجوود و  حاجووة  فوولن كووان دوود ،أ ووا أتوكوو  و  أطووه زوجوويت ادوواا اإل هووان

مح  خبالف ما  ذا وطئ وعزا املاء فلن عزا املاء   ننوع ا عقواد الولود  ذا شواء او  ذ    وطء كان أ
 10/26 دد يهب  املاء بغري ااتياو .

كموا الو  آدم ومون   ،أن او سبحا ه دادو عل  ما دد فعله من الو  اإل هوان مون غوري أبووين -31
كموووا الووو    ،أم فقووومالووو  حوووواء مووون ضووولع آدم القصوووري ومووون القوووه مووون ، كموووا القوووه مووون أب فقوووم

 10/27 املهيح ابن مرمي عليه الهالم لكن ال  ذلك بهسباب أارى غري معتادة.
يف البوواطن حيوو  اووح القووود يف  ودوود تكلووم الفق وواء علوو  وجوووب القووود علوو  موون يقتوو  غووري  -32

 10/29. ذلك
 10/31. اعة او ذ النافع له هو ط ،فلن ا رن عل  ما ينفع العبد هو طاعة او وعبادته -33
 10/31 وك  ما يهتعان به عل  الطاعة ف و طاعة و ن كان من جنمل املبا . -34
دوووم ينظوورون    جا ووح ا موور والن ووي والعبووادة والطاعووة شوواهدين إل يووة الوورب سووبحا ه الووذا  -35

أمووووروا أن يعبوووودو  و  ينظوووورون    جا ووووح القضوووواء والقوووودو والتوكوووو  وا سووووتعا ة وهووووو حوووواا ك ووووري موووون 
مووع حهوون دصوودهم وتعظوويم م  رمووا. او ول ووعائر  يغلووح علووي م الضووعف املتفق ووة واملتعبوودة؛ ف ووم 
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والع ووز واخلوووذ ن؛  ن ا سووتعا ة بووواو والتوكوو  عليوووه والل ووه  ليوووه والوودعاء لوووه هووي الووويت تقوووا العبووود 
 10/32 وتيهر عليه ا موو.

 10/33 داا بعن الهلفا من سر  أن يكون أدوى الناا فليتوك  عل  او. -36
 10/33   حوا و  دوة    باو. اعرش   ا أطادوا مح  العرش بقو مووا أن محلة ال -37
دهم عانا ي و دون وبوبيوة ا و  وافتقواوهم  ليوه ويهوتعينون بوه لكون علو  أهووائ م وأذواد وم و  -38

غوري  واظرين    حقيقوة أمور  و يوه ووضوا  وغضوبه وحمبتوه وهوذا حواا ك وري مون املتفقورة واملتصووفة و وذا  
عل  ا حواا اليت يتصرفون هبا يف الوجود و  يقصدون موا يرضوي الورب وحيبوه وك وريا  ما يعملون ك ريا

موا يغلطوون فيظنوون أن معصويته هوي مرضواته فيعوودون    تعطيو  ا مور والن وي ويهومون هوذا حقيقووة 
ويظنوون أن هوذ  ا قيقوة القدويوة اوح ا سوسواا مع ووا دون مراعواة ا قيقوة ا مريوة الدينيوة الويت هووي 

وا مرضاة الرب وحمبته وأمر  و يه ظاهرا وباطنا. وهل ء ك ريا ما يهولبون أحووا م ودود يعوودون    حت
ومون   يقوف عنود  ، ن العادبوة للتقووى ؛ وع من املعاصي والفهوق ب  ك ري من م يرتود عون اإلسوالم

بدعوة يظنو وا شورعة  أمر او و يه فليمل من املتقني ف م يقعون يف بعن ما ودع امل ركون فيه تواوة يف
وتووواوة يف ا حت ووووا  بالقووودو علوووو  ا مووور؛ واو تعووووا  ملوووا ذكوووور موووا ذم بووووه امل وووركني يف سووووووة ا  عووووام 

 10/33. وا عراف ذكر ما ابتدعو  من الدين وجعلو  شرعة
وحموو ا سووباب أن تكووون  ،ا لتفووا.    ا سوباب شوورر يف التوحيوود ادواا طائفووة مون العلموواء -39

و  ووا التوكوو  املووهموو بووه مووا  ،واإلعووراض عوون ا سووباب بالكليووة دوود  يف ال وورع ،لعقوو أسووبابا  قوول يف ا
 10/35 اجتمع فيه مقتض  التوحيد والعق  وال رع.

 10/35. ة أه  الطري  فقد غلم غلطا شديدامن ظن التوك  من مقاما. عام -40
ن يف و ن كووا ،موون كووان توكلووه علوو  او ودعووا   لووه هووو يف حصوووا مباحووا. ف ووو موون العامووة -41

كمووا أن موون دعووا  وتوكوو  عليووه يف حصوووا حمرمووا.   ،حصوووا مهووتحبا. وواجبووا. ف ووو موون اخلاصووة
بووو  اووواو  عووون حقيقوووة اإلنوووان  ،ومووون أعووورض عووون التوكووو  ف وووو عوووان و ووسووووله ،ف وووو ظوووا  لنفهوووه

 10/36. فكيف يكون هذا املقام للااصة
فع املضرة أاورى. فوا و  يف ودد ذكر او هذ  الكلمة حهيب او يف جلح املنفعة تاوة ويف د -42

دولووه تعووا  اولووو أ ووم وضوووا مووا آتوواهم او ووسوووله ودووالوا حهووبنا او سوويلتينا او موون فضووله ووسووولهح 
فاا وهم فزادهم  نا ا ودوالوا  ال ا ية يف دولها االذين داا  م الناا  ن الناا دد يعوا لكمو  ا ية.

 10/36. حهبنا او و عم الوكي ح
 10/37. والرضا بعد ودوعه ،وك  دب  ودوعهوالتوك  يكتنفان املقدوو فالتوالرضا  -43
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مووا يكووون دبوو  القضوواء ف ووو عووزم علوو  الرضووا   حقيقووة الرضووا؛ و ووذا كووان طائفووة موون امل ووايخ  -44
 10/37. يعزمون عل  الرضا دب  ودوع البالء؛ فلذا ودع ا فهاا عزائم م

موا   يوجبوه ال واوع عليوه بالع ود والنوذو كر  للمرء أن يتعرض للبالء بهن يوجح علو   فهوه  -45
 10/38 ولو ذلك أو يطلح و ية أو يقدم عل  بلد فيه طاعون.

لوفواء؛  أن اإل هان   ينبغي له أن يهع  فيما يوجح عليه أشياء وحيورم عليوه أشوياء فيباو  با -46
 10/38 كما يفع  ك ري  ن يعاهد او ع ودا عل  أموو وغالح هل ء يبتلون بنقن الع ود.

كووان الصوورب واجبووا باتفوواق املهوولمني علوو  أداء الواجبووا. وتوورر احملظووووا.. ويوودا  يف ذلووك  -47
الصرب عل  املصائح عن أن ازع في وا والصورب عون اتبواع أهوواء النفووا فيموا  و  او عنوه. ودود ذكور 

الصووورب او الصووورب يف كتابوووه يف أك ووور مووون تهوووعني موضوووعا ودر وووه بالصوووالة يف دولوووه تعوووا  اواسوووتعينوا ب
 10/39. والصالة و  ا لكبرية    عل  اخلاشعنيح

وجع  اإلمامة يف الدين موووعة عون الصورب واليقوني بقولوها اوجعلنوا مون م أئموة ي ودون بهمر وا  -48
والعم  بوه   بود فيوه مون الصورب  ،ملا صربوا وكا وا بآياتنا يودنونح فلن الدين كله علم با   وعم  به

علويكم بوالعلم فولن طلبوه و  اصرب كما داا معاذ بن جب  وضوي او عنوهب  وطلح علمه حيتا     ال
عبادة ومعرفته ا وية والبحو  عنوه ج واد وتعليموه ملون   يعلموه صوددة؛ ومذاكرتوه تهوبيح. بوه يعورف 
او ويعبد وبه ن د او ويوحد يرفع او بالعلم أدواما اعل وم للنواا دوادة وأئموة ي تودون هبوم وينت وون 

 10/39. جل اد و  بد يف اجل اد من الصربم. ف ع  البح  عن العلم من ا   وأي 
 10/40. و  يناا الرشاد    بالصرب ،لعلمفال يناا ا دى    با -49
وأما الرضا فقد تنازع العلماء وامل ايخ من أصوحاب اإلموام أمحود وغوريهم يف الرضوا بالقضواءا  -50

ون موون أعموواا املقتصوودين وعلوو  ال وواين هوو  هووو واجووح أو مهووتححل علوو  دووولنيا فعلوو  ا وا يكوو
 10/40 يكون من أعماا املقربني.

   ااب ذلك وهذا يف الرضا مبا يفعلوه الورب بعبود  مون  ،  ائ يف القرآن    مد  الراضني -51
 10/41. املصائح كاملرض والفقر والزلزاا

 10/41. وأما الرضا مبا أمر او به فهصله واجح وهو من اإلنان -52
ا باملن يا. من الكفر والفهوق والعصيان فهك ر العلماء يقولون   ي ورع الرضوا هبوا  وأما الرض -53

 10/42. فلن او سبحا ه   يرضاها و  حيب ا و ن كان دد ددوها ودضاها ،كما   ت رع حمبت ا
ودالا طائفة ترض  من ج ة كو ا مضافة    او القا وتهام من ج ة كو وا مضوافة     -54

هبا. وهذا القوا   ينايف الوذا دبلوه بو   وا يعوودان    أصو  واحود. وهوو سوبحا ه   وا العبد فعال وك
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دوووودو ا شووووياء  كمووووة ف ووووي باعتبوووواو تلووووك ا كمووووة حمبوبووووة مرضووووية ودوووود تكووووون يف  فهوووو ا مكروهووووة 
ومهاوطة.  ذ ال يء الواحد اتمع فيه وصفان حيح من أحد ا ويكر  من ا ار كموا يف ا ودي  

دد. عن شيء أ ا فاعلوه تورددا عون دوبن  فومل عبودا املولمن يكور  املوو. وأكور  الصحيحا اما تر 
 10/42 .مهاءته و  بد له منهح

و بينا حممد صل  او عليه وسلم هو صاحح لواء ا مد وأمته هم ا موادون الوذين حيمودون  -55
 10/43 او عل  الهراء والضراء.

فمون دضوي لوه بالتوبوة كوان   ،اخلطييوة داا بعن الهلفا كوان داود بعود التوبوة اوريا منوه دبو   -56
كما داا سعيد بن جبريا  ن العبود ليعمو  ا هونة فيودا  هبوا النواو و ن العبود ليعمو  الهويية فيودا  

ويعموو  الهوويية فتكووون  صووح  ،هبووا اجلنووة؛ وذلووك أ ووه يعموو  ا هوونة فتكووون  صووح عينووه ويع ووح هبووا
 10/45. عينه فيهتغفر او ويتوب  ليه من ا

فع  سيية فلن عقوبت ا تندفع عنه بع ورة أسوبابا أن يتووب فيتووب او عليوه فولن وامللمن  ذا  -57
أو يعمو  حهونا.  حوهوا فولن ا هونا.  .التائح من الذ ح كمن   ذ ح له. أو يهتغفر فيغفور لوه

يووذها الهووييا.. أو يوودعو لووه  اوا ووه امللمنووون ويهوووتغفرون لووه حيووا وميتووا. أو ي وودون لووه موون عوووواب 
أو ي فع فيه  بيوه حممود صول  او عليوه وسولم. أو يبتليوه او تعوا  يف الود يا  .عه او بهأعما م ما ينف

أو يبتليووه يف الووربزل بالصووعقة فيكفوور هبووا عنووه. أو يبتليووه يف عرصووا. القيامووة موون  .مبصووائح تكفوور عنووه
 فهووه كمووا  فموون أاطهتووه هووذ  الع وورة فووال يلووومن    .أهوا ووا مبووا يكفوور عنووه. أو يرمحووه أوحووم الوورامحني

داا تعا  فيما يروا عنه وسوله صل  او عليه وسلم ايا عبادا   ا هي أعمالكم أحصي ا لكوم مث 
 10/45 .أوفيكم  ياها فمن وجد اريا فليحمد او ومن وجد غري ذلك فال يلومن     فههح

ن و وذا جواء يف ا ودي  ااملصواب موو ، ذا كوان القضواء موع الصورب اوريا لوه فكيووف موع الرضوا -58
 10/46. حرم ال وابح

موع أ وه   فائوودة فيوه فقود يكوون يف مضورة لكنوه يعفو  عنووه  ،  يولمر بوا زن املنوايف للرضوا دوم -59
 10/46  ذا   يقون به ما يكرهه او.

البكوواء علوو  امليووا علوو  وجووه الرمحووة حهوون مهووتحح وذلووك   ينووايف الرضووا؛ خبووالف البكوواء  -60
امليوا ودوااا  علو  النويب صول  او عليوه وسولم ملوا بكو  عليه لفوا. حظه منه وهبوذا يعورف معوهل دووا

 10/47.  ن هذ  ومحة جعل ا او يف دلوب عباد  و  ا يرحم او من عباد  الرمحاءحا
حمبة او ب  حمبة او ووسوله من أعظم واجبا. اإلنوان وأكورب أصووله وأجو  دواعود ؛ بو  هوي  -61

لتصوودي  بوووه أصوو  كووو  دوووا مووون أدووواا اإلنوووان ا أصوو  كووو  عموو  مووون أعموواا اإلنوووان والوودين كموووا أن
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. والوودين؛ فوولن كوو  حركووة يف الوجووود   ووا تصوودو عوون حمبووةا  مووا عوون حمبووة حممووودة أو عوون حمبووة مذمومووة
10/48 

 اوالن الوودين و هووو الوودين الوذا   يقبوو  او سوووا  وهووو الوذا بعوو  بووه ا ولووني وا اوورين  -62
أهو  اإلنوان وهوذا هوو االصوة الودعوة النبويوة وهوو  من الرس  وأ زا به ييع الكتح واتف  عليه أئموة

دطح القرآن الذا تدوو عليه وحا . داا تعوا ا اتنزيو  الكتواب مون او العزيوز ا كويمح ا  وا أ زلنوا 
 ليوك الكتواب بوا   فاعبود او  لصوا لووه الودينح اأ  و الودين اخلواللح والهوووة كل وا عامت ووا يف 

 10/49 هذا املعهل.
 10/50. ن و غواء    ا هو لغري املالصنيال يطاأن سلطان  -63
ادووو  يوووا أي وووا الكوووافرونح ف وووي متضووومنة للتوحيووود العملوووي اإلوادا وهوووو  اوووالن الووودين و  -64

 10/54. بالقصد واإلوادة
 10/54. فمتضمنة للتوحيد القوك العملي حاد  هو او أحد -65
  وفيووه  وووع موون ال وورر فووال يوجوود أحوود موون أهوو  التعطيوو  اجل ميووة وأهوو  التم يوو  امل ووب ة   -66

 ذ أصوو  دووو م فيووه شوورر وتهوووية بووني او وبووني القووه أو بينووه وبووني املعوودوما. كمووا يهوووا  ؛العملووي
 10/55. املعطلة بينه وبني املعدوما. يف الصفا. الهلبية اليت   تهتلزم مدحا و  عبو. كماا

او بووالع ز والفقور والباوو   والي وود ك وريا مووا يعودلون اخلووال  بواملالوق ون لو ووه بوه حووأ يصوفوا -67
والنصوواوى ك وريا موا يعوودلون  ،ولوو ذلوك مون النقووائل الويت اوح تنزي ووه عن وا وهوي موون صوفا. القوه

املالووووق باخلوووال  حوووأ اعلووووا يف املالودوووا. مووون  عوووو. الربوبيوووة وصوووفا. اإل يوووة واووووزون لوووه موووا   
 10/55 ا.يصلح    للاال  سبحا ه وتعا  عما يقوا الظاملون علوا كبري 

والعبادة تتضمن كماا ا وح و ايتوه وكمواا الوذا و ايتوه؛ فواحملبوب الوذا   يعظوم و  يوذا  -68
 10/56. عبوداله   يكون معبودا واملعظم الذا   حيح   يكون م

والنصووون يف فضووائ  اجل وواد وأهلووه ك وورية. ودوود عبووا أ ووه أفضوو  مووا تطوووع بووه العبوود. واجل وواد  -69
. تعووا ا ادوو   ن كووان آبووا كم وأبنووا كم و اوووا كم وأزواجكووم وع ووريتكمح دليوو  احملبووة الكاملووة. دوواا

10/57 
 ،مون يعاديوهاحملح حيح موا حيوح حمبوبوه ويوبغن موا يوبغن حمبوبوه ويوواك مون يواليوه ويعوادا   -70

ويرضوو  لرضووا  ويغضووح لغضووبه ويووهمر مبووا يووهمر بووه وين وو  عمووا ين وو  عنووه ف ووو موافوو  لووه يف ذلوووك. 
رب لرضوواهم ويغضووح لغضووب م  ذ هووم   ووا يرضووون لرضووا  ويغضووبون ملووا وهوول ء هووم الووذين يرضوو  الوو



 10 

لعلووك ايغضووح لووه كمووا دوواا النوويب صوول  او عليووه وسوولم  ئ بكوور يف طائفووة فووي م صوو يح وبووالاا 
 10/58 .حأغضبت م لين كنا أغضبت م لقد أغضبا وبك

  حيكووم   ذا كووان الهووبح الووذا بووه زواا العقوو  حمظووووا   يكوون الهووكران معووذووا؛ و ن كووان -71
 10/60. بكفر  يف أصح القولني كما   يقع طالده يف أصح القولني

أحح او احملبة الواجبة فال بد أن يبغن أعداء  و  بود أن حيوح موا حيبوه  فمن املعلوم أن من -72
 10/60. من ج ادهم

دواا بو  ذلوك يغريوه مبالزموة احملبوة كموا دود  ؛واحملح التام   يلعر فيه لووم الالئوم وعوذا العواذا -73
وهل ء هم أه  املالم احملمود وهم الذين   خيافون من يلوم م عل  ما حيح  ،أك ر ال عراء يف ذلك

او ويرضا  من ج اد أعدائه. فلن املالم عل  ذلك ك ري. وأموا املوالم علو  فعو  موا يكرهوه او أو تورر 
   ا   اوري مون التموادا ما أحبه ف و لوم حب  وليمل من احملمود الصرب عل  هذا املالم ب  الرجوع 

 10/61 يف الباط .
 10/63. أن اجلنة هي الداو اجلامعة لك   عيم وأعل  ما في ا النظر    وجه او -74
. عمووو  ا وووي بغوووري حوووح و   وادة أصوووال ف وووذا  تنوووع و ن ليلوووه بعووون الغوووالطني مووون النهوووار -75

10/63 
 10/63. يتحرر دم    عن حح وبغن و وادة فالعبد   يتصوو أن -76
والوذا عليووه سولف ا مووة وأئمت ووا وأهو  الهوونة وا ودي  وييووع م ووايخ الودين املتبعووون وأئمووة  -77

التصووووف أن او سوووبحا ه حمبووووب لذاتوووه حمبوووة حقيقيوووة؛ بووو  هوووي أكمووو  حمبوووة فل وووا كموووا دووواا تعوووا ا 
اوالوووذين آمنووووا أشووود حبوووا وح وكوووذلك هوووو سوووبحا ه حيوووح عبووواد  املووولمنني حمبوووة حقيقيوووة. وأ كووور. 

قيقوة احملبوة مون الطورفني زعموا مون م أن احملبوة   تكوون    ملناسوبة بوني احملوح واحملبووب وأ وه اجل مية ح
وكوووان أوا مووون ابتوودع هوووذا يف اإلسوووالم هووو اجلعووود بووون  ،  مناسووبة بوووني القوودمي واحملووودة توجوووح احملبووة

 10/66. دوهم
احملبووب هبوا حبي  هي من كما ا وللل ا احملوح حوأ يكوون  ،أن اخللة أال من مطل  احملبة -78

حمبوبا لذاته   ل يء آار.  ذ احملبوب ل يء غري  هو ملار يف ا ح عن ذلك الغري ومن كما ا   
ففي وا كمواا التوحيود وكمواا ا وح. فاخللوة تنوايف املزامحوة وتقودم  ،تقب  ال ركة واملزامحة لتالل ا احملح

غري  وهذ  حمبوة   تصولح    و فوال اووز حمبة   يزامحه في ا  حبي  يكون احملبوب حمبوبا لذاته ،الغري
فل وا   ذا كان حمبوبا حبو  وك  ما حيح غري  ،أن ي ركه غري  فيما يهتحقه من احملبة وهو حمبوب لذاته

فالد يا ملعو ة ملعوون موا في وا    موا كوان و تعوا .  ،وك  ما أحح لغري  فمحبته باطلة ،حيح  جله
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لوووم أن موون أ كوور أن يكووون او حمبوبووا لذاتووه ينكوور  اللتووه. وكووذلك و ذا كا ووا اخللووة كووذلك فموون املع
أيضا  ن أ كر حمبته  حد من عباد  ف و ينكر أن يتاوذ  الويال حبيو  حيوح الورب وحيبوه العبود علو  

 10/68 أكم  ما يصلح للعباد.
و حمبة القلح للب ر عل  طبقا.. أحدهاا العالدة وهو تعل  القلح باحملبوب. مث الصبابة وه -79

املراتوووح هوووو التتووويم وهوووو التعبووود  ا صووباب القلوووح  ليوووه. مث الغووورام وهوووو ا وووح الوووالزم. مث الع وو  وآاووور
 10/70 للمحبوب واملتيم املعبود وتيم او عبد او فلن احملح يبق  ذاكرا معبدا مذلال حملبوبه.

وله موا ينفوي أن فاجملاز   يطل     بقرينة تبني املراد. ومعلووم أن لويمل يف كتواب او وسونة وسو -80
يكوووون او حمبوبوووا وأن   يكوووون احملبووووب    ا عمووواا   يف الد لوووة املتصووولة و  املنفصووولة بووو  و  يف 

 10/71. العق  أيضا
فمن عالما. اجملواز صوحة  طوالق  فيوه في وح أن يصوح  طوالق القووا بوهن او   حيوح و   -81

راهيم الووويال و  يكلوووم موسووو  تكليموووا حيوووح كموووا أطلووو   موووام م اجلعووود بووون دوهوووم أن او   يتاوووذ  بووو
 ومعلووم أن هووذا  تنووع بليواع املهوولمني فعلووم د لوة اإليوواع علوو  أن هوذا لوويمل جمووازا بو  هووي حقيقووة.

10/71 
. حمبته   اوز أن تفهر مب رد حمبة وسوله فكذلك   اوز تفهريها مب رد حمبة العمو  لوه أن -82

10/71 
ته   عن حمبة  فهه أمر   يعرف يف اللغة   حقيقة فالتعبري مبحبة ال يء عن جمرد حمبة طاع -83

 10/72 و  جمازا؛ فحم  الكالم عليه حتريف حمن أيضا.
كموا   اووز أن يكوون   ،أ ه   اوز أن يكوون غوري او حمبوبوا مورادا لذاتوه امن القواعد الكباو -84

يهوتح  أن حيوح لذاتوه ويعظوم ب    وب    او و   له    هو املعبود الوذا  ،غري او موجودا بذاته
 10/72لذاته كماا احملبة والتعظيم. 

فل ه سبحا ه فطر القلوب عل  أ ه ليمل يف حمبوبا ا ومرادا وا موا تطموين  ليوه وتنت وي  ليوه     -85
وأن ك  موا أحبوه احملبووب مون مطعووم وملبووا ومنظووو ومهوموع وملمووا اود مون  فهوه  ،او وحد 

ح أمورا غوري  يته وه ويصومد  ليوه ويطموين  ليوه ويورى موا ي وب ه مون هوذ  أن دلبه يطلح شييا سوا  وحي
 10/72. ا جناا. و ذا داا او تعا  يف كتابها اأ  بذكر او تطمين القلوبح

اتفقوووا ا متوووان دبلنوووا علووو  موووا عنووودهم مووون موووهعوو وحكوووم عووون موسووو  وعيهووو  صووولوا. او  -86
دلبوووك وعقلووووك ودصوووودر وهووووذا هووووو حقيقووووة  علي موووا وسووووالمه أن أعظووووم الوصووووايا أن حتووووح او بكوووو 

ا نيفيووة ملووة  بووراهيم الوويت هووي أصوو  شووريعة التوووواة واإلكيوو  والقوورآن. و  كوواو ذلووك هووو مووهاوذ عوون 
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امل وووركني والصوووابيني أعوووداء  بوووراهيم اخلليووو  ومووون وافق وووم علووو  ذلوووك مووون متفلهوووف وموووتكلم ومتفقوووه 
 10/73. ن اإلمساعيليةومبتدع أاذ  عن هل ء؛ وظ ر ذلك يف القرامطة الباطنية م

دووود دا الكتووواب والهووونة واتفووواق سووولف ا موووة علووو  أن او حيوووح ويرضووو  موووا أمووور بفعلوووه مووون  -87
واجح ومهوتحح و ن   يكون ذلوك موجوودا وعلو  أ وه دود يريود وجوود أمووو يبغضو ا ويهواط ا مون 

  او  ا عيوووان وا فعووواا كالفهووو  والكفووور ودووود دووواا او تعوووا ا اواو   حيوووح الفهوووادح ودووواا تعوووا
واملقصووود هنوا   وا هووو ذكور حمبوة العبوواد إل  وم. ودود تبووني أن ذلوك هوو أصوو   .يرضو  لعبواد  الكفورح

أعماا اإلنان و  يتبني بني أحد مون سولف ا موة مون الصوحابة والتوابعني  وم بلحهوان  وزاع يف ذلوك 
عية كالعرفوووان اإلنووواين وكوووا وا حيركوووون هوووذ  احملبوووة مبوووا شووورع او أن حتووورر بوووه مووون أ وووواع العبوووادا. ال ووور 

والهوماع الفردوواين دوواا تعووا ا اوكووذلك أوحينووا  ليووك ووحووا موون أمر ووا مووا كنووا توودوا مووا الكتوواب و  
 10/75 اإلنانح    آار الهووة.

ملوا طواا ا مود صواو يف طوائووف املتكلموة مون املعتزلوة وغوريهم موون ينكور هوذ  احملبوة. وصوواو يف  -88
اع موووون مسوووواع ا وووودي  كووووالتغيري ومسوووواع املكوووواء والتصوووودية بعوووون املتصوووووفة موووون يطلووووح حتريك ووووا بووووه و 

فيهوومعون موون ا دووواا وا شووعاو مووا فيووه حتريووك جوونمل ا ووح الووذا حيوورر موون كوو  دلووح مووا فيووه موون 
ا وح حبيوو  يصوولح حملوح ا وعووان والصوولبان واإلاووان وا وطووان واملووردان والنهووان كمووا يصوولح حملووح 

 10/76. الرمحن
ومون  ،مون تكلوف الهوماع فو  بوه اأ وه كموا دواا اجلنيود ومحوه اووالوذا عليوه حمققووا امل وايخ  -89

صادفه الهماع اسوا  بوه. ومعوهل ذلوك أ وه   ي ورع ا جتمواع  وذا الهوماع احملودة و  يولمر بوه و  
فلن القرب والعبادا.   ا تلاذ عن الرس  صلوا. او وسوالمه علوي م فكموا  ،يتاذ ذلك دينا ودربة
 10/76 رمه او و  دين    ما شرعه او.أ ه   حرام    ما ح

 يكوون يف القوورون ال العووة املفضوولة الوويت دوواا في ووا النوويب صوول  او عليووه وسوولم ااووري القوورون    -90
درين الذا بع وا فيوه مث الوذين يلوو م مث الوذين يلوو مح   يف ا  واز و  يف ال وام و  يف الويمن و  

أحوووود موووون أهوووو  اخلوووري والوووودين اتمووووع علوووو  الهووووماع املبتوووودع يف العوووراق و  يف مصوووور و  يف اراسووووان 
و ذا كرهه ا ئمة كاإلمام أمحد وغري  حأ عد  ال افعي من  حداة الز اددة حني  ،لصال  القلوب

وأمووا مووا    دووااا الفووا ببغووداد شووييا أحدعووه الز اددووة يهوومو ه التغبووري يصوودون بووه النوواا عوون القوورآن
يوتوح عليوه    وي و  ذم باتفواق ا ئموة؛ و وذا   وا يوتوح الووذم يقصود  اإل هوان مون ا سوتماع فوال 

واملد  عل  ا ستماع   عل  الهماع فاملهتمع للقورآن ي واب عليوه والهوامع لوه مون غوري دصود و وادة 
  ي اب عل  ذلك  ذ ا عماا بالنيا.. وكذلك ما ين   عن استماعه من املالهي لوو مسعوه الهوامع 
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ذلووك فلووو مسووع الهووامع بيتووا يناسووح بعوون حالووه فحوورر سوواكنه احملمووود وأزعوو  بوودون دصوود    يضوور  
داطنوه احملبووب أو   و  بووذلك ولوو ذلوك   يكون هووذا  وا ين و  عنوه وكووان احملموود ا هون حركوة دلبووه 

 10/77. اليت حيب ا او ووسوله    حمبته اليت تتضمن فع  ما حيبه او وترر ما يكرهه او
ب وضووي او عنووه يقوووا  ئ موسوو  ا شووعراا يووا أبووا موسوو  ذكر ووا وبنووا كوان عموور بوون اخلطووا -91

فيقوورأ وهووم يهوومعون ويبكووون. وكووان أصووحاب حمموود صوول  او عليووه وسوولم  ذا اجتمعوووا أمووروا واحوودا 
 10/80. من م أن يقرأ القرآن والبادي يهتمعون

حوواا اجلهويمة موا   و ذا الهماع من املواجيد العظيمة وا ذواق الكرنوة ومزيود املعواوف وا  -92
يتهع له اطاب و  حيويه كتاب كما أن يف تدبر القرآن وتف مه من مزيد العلوم واإلنوان موا   حيويم 

 10/81 به بيان.
وكان امل ايخ املصنفون يف الهنة يذكرون يف عقائدهم جما بة من يك ور دعووى احملبوة واخلووض  -93

فيووه طوائوف موون املتصووفة ومووا ودوع يف هوول ء في وا مون غووري ا وية ملووا يف ذلوك موون الفهواد الووذا ودوع 
 10/82. من فهاد ا عتقاد وا عماا أوجح   كاو طوائف  ص  طريقة املتصوفة بالكلية

ك ووري  وون يوودعي احملبووة هووو أبعوود موون غووري  عوون اتبوواع الهوونة وعوون ا موور بوواملعروف والن ووي عوون  -94
احملبووة موون غووري  لزعمووه أن طريوو   املنكوور واجل وواد يف سووبي  او ويوودعي مووع هووذا أن ذلووك أكموو  لطريوو 

 10/83. احملبة و ليمل فيه غرية و  غضح و وهذا االف ما دا عليه الكتاب والهنة
أحوود اا وهووو الووذا يقوواا لووه حمبووة  وأصوو  احملبووة هووو معرفووة او سووبحا ه وتعووا  و ووا أصووالنا  -95

أحد فلن القلوب جمبولة علو  العامة  ج   حها ه    عباد  وهذ  احملبة عل  هذا ا ص    ينكرها 
حح من أحهن  لي ا وبغون مون أسواء  لي وا واو سوبحا ه هوو املونعم احملهون    عبود  با قيقوة فل وه 

 10/84. املتفض  جبميع النعم و ن جر. بواسطة
احملبة يف ا قيقة  ذا   جتذب القلح    حمبة او  فهه فما أحح العبد يف ا قيقوة     فهوه  -96

ن أحوح شوييا  جو   حهوا ه  ليوه فموا أحوح يف ا قيقوة     فهوه. وهوذا لويمل مبوذموم وكذلك ك  مو
بوو  حممووود. وهووذ  احملبووة هووي امل وواو  لي ووا بقولووه صوول  او عليووه وسوولم اأحبوووا او ملووا يغووذوكم بووه موون 
 عمه وأحبوين  وح او وأحبووا أهلوي حبويبح واملقتصور علو  هوذ  احملبوة هوو   يعورف مون ج وة او موا 

 10/84. هتوجح أ ه حيبه     حها ه  ليهي
محوود هووو و  دوالواا  ن ا موود و علوو   وووعنيا محوود هووو شوكر وذلووك   يكووون    علوو   عمتووه. -97

 10/84. فكذلك ا ح مد  وعناء عليه وحمبة له وهو مبا يهتحقه لنفهه سبحا ه
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ح  أن حيوح هو حمبته ملا هو له أه  وهذا حح من عرف من او موا يهوت اا ص  ال اين فيه -98
 جلووه ومووا موون وجووه موون الوجووو  الوويت يعوورف او هبووا  ووا دلووا عليووه أمسووا   وصووفاته    وهووو يهووتح  
احملبة الكاملة من ذلك الوجوه حوأ ييوع مفعو توه  ذ كو   عموة منوه فضو  وكو   قموة منوه عودا و وذا 

أعلو  وأكمو  استح  أن يكون حممودا عل  ك  حاا ويهتح  أن حيمود علو  الهوراء والضوراء وهوذا 
 10/85 وهذا حح اخلاصة.

و ا ينبغي التفطن له أ ه   اوز أن يظن يف باب حمبة او تعا  ما يظن يف حمبة غري   وا هوو  -99
مون جوونمل الت وي وا  وور والقطيعوة لغووري سووبح ولوو ذلووك  وا دوود يغلووم فيوه طوائووف مون النوواا حووأ 

طوع بغوري ذ وح أو يبعود مون يتقورب  ليوه يتم لوون يف حبوه جبونمل موا يتم لوون بوه يف حوح مون يصود ويق
 ووة و ن غلووم يف ذلووك موون غلووم موون املصوونفني يف وسووائل م حووأ يكووون مضوومون كالم ووم  دامووة ا 

 10/86ة. عل  او ب  و ا  ة البالغ
 ،وذ ووح منووه حيتووا  فيووه    ا سووتغفاو ،فالعبوود دائمووا بووني  عمووة موون او حيتووا  في ووا    شووكر -100

فل ه   يزاا يتقلح يف  عم او وآ ئه و  يزاا حمتاجوا  ،الالزمة للعبد دائماوك  من هذين من ا موو 
 10/88    التوبة وا ستغفاو.

ودوود أموور او  بيووه بعوود أن بلووو الرسووالة وجاهوود يف او حوو  ج وواد  وأتوو  مبووا أموور او بووه  ووا    -101
نووواا يوودالون يف ديووون او ووأيووا ال*  عوووا  ا ذا جوواء  صووور او والفووتحيصوو   ليووه أحووود غووري  فقوواا ت

و ذا كان دوام الودين بالتوحيود وا سوتغفاو كموا  .فهبح حبمد وبك واستغفر    ه كان تواباح*  أفواجا
او   وي  أ  تعبودوا   *  آياته مث فصلا مون لودن حكويم ابوري داا او تعا ا االر كتاب أحكما

 10/89. يه نتعكم متاعا حهناحوأن استغفروا وبكم مث توبوا  ل*  لكم منه  ذير وب ري
مرض القلح هو  وع فهاد حيص  له يفهد به تصوو  و وادته فتصوو  بال وب ا. الويت تعورض  -102

له حأ   يرى ا   أو يرا  عل  االف ما هو عليه و وادته حبي  يبغن ا و  النوافع وحيوح الباطو  
ادة دولوها ايف دلووهبم مورضح الضاو؛ فل ذا يفهر املورض تواوة بال وك والريوح. كموا فهور جماهود ودتو

 10/93. أا شك. وتاوة يفهر ب  وة الز ا كما فهر به دولها افيطمع الذا يف دلبه مرضح
و ن حصوولا لووه حكمووة وموعظوووة   ،موورض القلووح  ذا وود عليووه شووب ة أو شوو وة دووو. مرضووه -103

 10/94 أسباب صالحه وشفائه. كا ا من
ي ا خبالف القلح املرين بال و وة فل وه فلن القلح الصحيح لو تعرضا له املرأة   يلتفا  ل -104

لضعفه ني     ما يعرض له من ذلك حبهح دوة املرض وضعفه فلذا اضعن بالقوا طمع الوذا يف 
ففيوه مون البينوا.  ،دلبه مرض. والقرآن شفاء ملا يف الصدوو ومن يف دلبه أمراض ال ب ا. وال  وا.
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ة للعلووم والتصووو واإلدوار حبيوو  يورى ا شووياء موا يزيوو  ا و  موون الباطو  فيزيوو  أموراض ال ووب ة املفهود
وفيه من ا كمة واملوعظة ا هنة بالوغيح والوهيح والقصول الويت في وا عوربة موا  ،عل  ما هي عليه

يوجح صال  القلح فريغح القلح فيما ينفعه ويرغح عموا يضور  فيبقو  القلوح حمبوا للرشواد مبغضوا 
فالقرآن مزي  لألموراض املوجبوة لوسوادا. الفاسودة حوأ  ،للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد

يصوولح القلووح فتصوولح  وادتووه ويعووود    فطرتووه الوويت فطوور علي ووا كمووا يعووود البوودن    ا وواا الطبيعووي 
ويغتووذا القلووح موون اإلنووان والقوورآن مبووا يزكيووه ويليوود  كمووا يغتووذا البوودن مبووا ينميووه ويقومووه فوولن زكوواة 

 10/95 القلح م    اء البدن.
القلووح حيتووا  أن يوووىب فينمووو ويزيوود حووأ يكموو  ويصوولح كمووا حيتووا  البوودن أن يوورىب با غذيووة  -105

و  بود موع ذلوك مون منوع موا يضور  فوال ينموو البودن    بلعطواء موا ينفعوه ومنوع موا يضور    ،املصلحة لوه
زكوو كذلك القلح   يزكو فينمو ويتم صالحه    حبصوا ما ينفعه ودفع ما يضور  وكوذلك الوزوع   ي

 10/96    هبذا.
كمووا يقوواا عدلتووه  ذا جعلتووه   والتزكيووة جعوو  ال وويء زكيوواا  مووا يف ذاتووه و مووا يف ا عتقوواد واخلوورب -106

عوود  يف  فهووه أو يف اعتقوواد النوواا دوواا تعووا ا افووال تزكوووا أ فهووكمح أا لووربوا بزكا ووا وهووذا غووري 
سووم زينووح بوورة فقيوو  تزكووي دولووها ادوود أفلووح موون زكاهوواح و ووذا دووااا اهووو أعلووم مبوون اتقوو ح وكووان ا

 10/97  فه ا فهماها وسوا او صل  او عليه وسلم زينح.
ييوع الووذ وب يكوون الرجوو  في وا ظاملووا لنفهوه والظلووم اوالف العوودا فلوم يعوودا علو   فهووه؛  -107

بووو  ظلم وووا؛ فصوووال  القلوووح يف العووودا وفهووواد  يف الظلوووم و ذا ظلوووم العبووود  فهوووه ف وووو الظوووا  وهوووو 
ف ووو العووادا واملعوودوا عليووه فمنووه العموو  وعليووه تعووود  وورة العموو  موون اووري  كووذلك  ذا عوودا  ،املظلوووم

 10/98 .وشر. داا تعا ا ا ا ما كهبا وعلي ا ما اكتهباح
دوواا بعووون الهووولفا  ن للحهووونة لنوووووا يف القلووح ودووووة يف البووودن وضوووياء يف الوجوووه وسوووعة يف  -108

يف الوجه ووهنا يف البدن و قصا يف  القلح وسوادا و ن للهيية لظلمة يف ،الرزق وحمبة يف دلوب اخلل 
 10/98 الرزق وبغضا يف دلوب اخلل .

أا اوفوك مون املالووق هوو  ،داا أمحد بن حنب  لبعن النااا لو صححا   لف أحودا -109
موون مووورض فيوووك كمووورض ال ووورر والوووذ وب. وأصووو  صوووال  القلوووح هوووو حياتوووه واسوووتناوته دووواا تعوووا ا 

 وووي بووه يف النووواا كموون م لوووه يف الظلمووا. لووويمل خبووواو  اأوموون كوووان ميتووا فهحيينوووا  وجعلنووا لوووه  ووووا ن
 10/100 لذلك ذكر او حياة القلوب و ووها ومو ا وظلمت ا يف غري موضع. .من اح



 16 

حيواة البوودن بوودون حيوواة القلووح موون جوونمل حيوواة الب ووائم  ووا مسووع وبصوور وهووي تهكوو  وت وورب  -110
 .  يهووومع    دعووواء و وووداءحوتووونكح و وووذا دووواا تعوووا ا اوم ووو  الوووذين كفوووروا كم ووو  الوووذا ينعووو  مبوووا 

 10/104 ف ب  م بالغنم الذا ينع  هبا الراعي وهي   تهمع     داء.
املظ وورون لسسووالم فووي م موولمن ومنوواف  واملنوووافقون ك ووريون يف كوو  زمووان واملنووافقون يف الووودور  -111

 10/105 ا سف  من الناو.
 10/105. اإل هان دد يكون عند  شعبة من  فاق وكفر و ن كان معه  نان -112
كل وم خيوواف   صوول  او عليوه وسوولم ودواا ابون أئ مليكووةا أدوكوا عالعووني مون أصووحاب حممود -113

 10/106. النفاق عل   فهه
القرآن والهنة   ا تذكر في موا ا مووو العاموة الكليوة   نكون غوري ذلوك   توذكر موا خيول بوه   -114

م. وا ودى    الصووراط كو  عبود و ووذا أمور اإل هووان يف م و  ذلووك بهولاا ا وودى    الصوراط املهووتقي
 10/107. املهتقيم يتناوا هذا كله

 10/107. فلن جمرد العلم با     حيص  به ا هتداء  ن   يعم  بعلمه -115
والوذين هووداهم او موون هوذ  ا مووة حووأ صوواووا مون أوليوواء او املتقووني كوان موون أعظووم أسووباب  -116

وفووووادت م    او دائمووووا يف أن  ذلووووك دعووووا هم او هبووووذا الوووودعاء يف كوووو  صووووالة مووووع علم ووووم حبوووواجت م
ي ودي م الصوراط املهوتقيم. فبودوام هوذا الودعاء وا فتقواو صواووا مون أوليواء او املتقوني. دواا سو   بون 
عبوود او التهوووا لوويمل بووني العبوود وبووني وبووه طريوو  أدوورب  ليووه موون ا فتقوواو ومووا حصوو  فيووه ا وودى يف 

ب  وهوذا حقيقوة دووا مون يقوواا عبتنوا واهود ا لوزوم املاضي ف و حمتا     حصوا ا دى فيه يف املهوتق
 10/108 الصراط.

فالنوواا كل وووم مضوووطرون    هوووذا الووودعاء؛ و وووذا فرضوووه او علوووي م يف كووو  صوووالة فليهووووا     -117
شوويء مووون الووودعاء أحوووو  موون م  ليوووه و ذا حصووو  ا ووودى    الصووراط املهوووتقيم حصووو  النصووور والووورزق 

 10/109. وسائر ما تطلح النفوا من الهعادة
وا ياء م ت  من ا ياة؛ فلن القلح ا ي يكون صاحبه حيا فيه حياء ننعه عن القبائح فولن  -118

حياة القلح هي املا عوة مون القبوائح الويت تفهود القلوح و وذا دواا النويب صول  او عليوه وسولم اا يواء 
 10/109. من اإلنانح

والوداحوووة  ،ه يهووم  ودحوووافوولن ا وووي يوودفع موووا يلذيووه؛ خبوووالف امليوووا الووذا   حيووواة فيووه فل ووو -119
الصالبة وهو اليبمل املاالف لرطوبة ا ياة فلذا كان ودحا يابها صوليح الوجوه   يكون يف دلبوه حيواة 

اليابهووووة   يوووولعر في ووووا وطء ا دوووودام خبووووالف ا وض  توجووووح حيوووواء ، وامتناعووووه موووون القووووبح كووووا وض
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ه عون فعو  القوبح خبوالف الوودح الوذا اخلضرة. و ذا كان ا ي يظ ر عليه التهعر بالقبح وله  وادة  نع
ليمل حبي فال حياء معه و   نان يزجر  عن ذلك. فالقلح  ذا كان حيا فما. اإل هوان بفوراق ووحوه 

 10/109 بد ه كان مو. النفمل فراد ا للبدن ليها هي يف  فه ا ميتة مبعهل زواا حيا ا عن ا.
اتوا بو  أحيواءح موع أ وم مووت  داالوون وداا تعا ا او  حتها الذين دتلوا يف سوبي  او أمو  -120

يف دولوووها اكووو   فووومل ذائقوووة املوووو.ح ويف دولوووها ا  وووك ميوووا و  وووم ميتوووونح ودولوووها اوهوووو الوووذا 
أحياكم مث نيتكم مث حيييكمح فاملو. امل با غري املو. املنفي. امل با هوو فوراق الورو  البودن واملنفوي 

النوم أاو املوو. فيهوم  وفواة ويهوم  موتوا و ن   زواا ا ياة باجلملة عن الرو  والبدن. وهذا كما أن
 10/110 كا ا ا ياة موجودة في ما.

ومن أمراض القلووب ا هود كموا دواا بعضو م يف حود ا   وه أذى يلحو  بهوبح العلوم حبهون  -121
حاا ا غنياء فال اووز أن يكوون الفاضو  حهوودا؛  ن الفاضو  اورا علو  موا هوو اجلميو  ودود دواا 

ي زواا النعمووة عون احملهوود و ن   يصوور للحاسود م ل وا خبووالف الغبطوة فل ووه طائفوة مون النووااا   وه  و
 ووي م ل ووا موون غووري حووح زوا ووا عوون املغبوووط. والتحقيوو  أن ا هوود هووو الووبغن والكراهووة ملووا يوورا  موون 

أحوود اا كراهووة للنعمووة عليووه مطلقووا ف ووذا هووو ا هوود املووذموم و ذا  حهوون حوواا احملهووود وهووو  وعووانا
يتوه  ويتوهذى بوجوود موا يبغضوه فيكوون ذلوك مرضوا يف دلبوه ويلتوذ بوزواا النعموة عنوه  أبغن ذلك فل وه

زواا ا   الوذا كوان يف  فهوه ولكون ذلوك ا     يوزا     و ن   حيص  له  فوع بزوا وا؛ لكون  فعوه
مبباشورة منوه وهوو واحوة وأشود  كوواملرين الوذا عوو  مبوا يهوكن وجعووه واملورض بواق؛ فولن بغضوه لنعمووة 

علوو  عبوود  موورض فوولن تلووك النعمووة دوود تعووود علوو  احملهووود وأعظووم من ووا ودوود حيصوو   ظووري تلووك  او
النعمة لنظري ذلك احملهود. وا اسد ليمل له غرض يف شيء معني؛ لكن  فهه تكر  ما أ عم به عل  

النووع و  النوع. و ذا داا من دااا   ه  ي زواا النعمة فلن من كر  النعمة عل  غوري   وهل زوا وا بقلبوه.
ال وواينا أن يكوور  فضوو  ذلووك ال ووال عليووه فيحووح أن يكووون م لووه أو أفضوو  منووه ف ووذا حهوود وهووو 
الوذا مسووو  الغبطووة ودوود مسووا  النوويب صوول  او عليووه وسوولم حهوودا يف ا وودي  املتفوو  عليووه موون حوودي  

موة ف وو ابن مهعود وابن عمر وضي او عن ما أ ه دااا ا  حهد    يف اعنتنيا وج  آتا  او ا ك
 10/111. يقضي هبا ويعلم ا ووج  آتا  او ما  وسلطه عل  هلكته يف ا  ح

فولن ديوو ا  ذا   مسوي حهوودا و  وا أحووح أن يونعم او عليووهل ديو  مبوودأ هوذا ا ووح هوو  ظوور    -122
ولوو  وجوود ذلوك الغوري   حيوح ذلوك فلموا كوان مبودأ  ،     عامه عل  الغري وكراهته أن يتفض  عليوه

 10/113. ته أن يتفض  عليه الغري كان حهدا؛   ه كراهة تتبع ا حمبةذلك كراه
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موون أحووح أن يوونعم او عليووه مووع عوودم التفاتووه    أحووواا النوواا ف ووذا لوويمل عنوود  موون ا هوود  -123
 10/113 شيء.

يبتل  غالح الناا هبوذا القهوم ال واين ودود تهوم  املنافهوة فيتنوافمل ا عنوان يف ا مور احملبووب  -124
يطلح أن يهاذ  وذلك لكراهية أحد ا أن يتفض  عليه ا اور كموا يكور  املهوتبقان  املطلوب كال ا 

 10/113 ك  من ما أن يهبقه ا ار والتنافمل ليمل مذموما مطلقا ب  هو حممود يف اخلري.
و ن كوووان اجملاهوود يف سوووبي  او  ،والنفوووا   حتهوود مووون هووو يف تعوووح عظوويم فل وووذا   يووذكر  -125

خبالف املنف  واملعلم فلن هذين ليمل  م يف العادة عدو مون اواو  فولن أفض  من الذا ينف  املاا؛ 
ددو أ ما  ما عودو ااهدا وه. فوذلك أفضو  لودوجت ما وكوذلك   يوذكر النويب صول  او عليوه وسولم 
املصلي والصائم وا وا ؛  ن هوذ  ا عمواا   حيصو  من وا يف العوادة مون  فوع النواا الوذا يعظموون 

موا حيصو  بوالتعليم واإل فواق. وا هود يف ا صو    وا يقوع ملوا حيصو  للغوري مون به ال ال ويهودو ه 
الهلدد والرياسة و   فالعام    حيهد يف العادة ولو كوان تنعموه با كو  وال ورب والنكوا  أك ور مون 

لعلووم الووذين  ووم أتبوواع موون  غووري  خبووالف هووذين النوووعني فل مووا حيهوودان ك ووريا و ووذا يوجوود بووني أهوو 
  يوجوود فوويمن لوويمل كووذلك وكووذلك فوويمن لووه أتبوواع بهووبح   فوواق مالووه ف ووذا ينفووع النوواا  ا هوود مووا

 بقو. القلووب وهوذا يونفع م بقوو. ا بودان والنواا كل وم حمتواجون    موا يصولح م مون هوذا وهوذا.
10/114 
كووووان النوووواا يعظمووووون داو العبوووواا كووووان عبوووود او يعلووووم النوووواا وأاووووو  يطعووووم النوووواا فكووووا وا  -126

. ووأى معاوية الناا يههلون ابن عمر عن املناسوك وهوو يفتوي م فقوااا هوذا واو يعظمون عل  ذلك
. ال رف أو لو ذلوك. هوذا وعمور بون اخلطواب وضوي او عنوه  وافمل أبوا بكور وضوي او عنوه اإل فواق

10/116 
ما فعله عمر من املنافهة والغبطة املباحة؛ لكن حاا الصدي  وضوي او عنوه أفضو  منوه وهوو  -127

 10/117 ن املنافهة مطلقا   ينظر    حاا غري .أ ه ااا م
ي وووري    الوووو   ،هوووذ  الووويت بلغوووا بوووك وهوووي الووويت    طيووو  افقووووا عبووود او بووون عمووورو لوووه -128

 10/119 وسالمته من ييع أ واع ا هد.
 ،ودوود أوذا النوويب صوول  او عليووه وسوولم بووه واع موون ا ذى فكووان يصوورب علي ووا صووربا ااتياويووا -129

بااتياو  وكان هذا أعظم من صرب يوسفا  ن يوسوف   وا طلوح   يفع  ما يفعلهفل ه   ا يلذى ليال
والنوويب صوول  او عليووه وسوولم وأصووحابه طلووح موون م  ،منووه الفاح ووة و  ووا عودووح  ذا   يفعوو  بووا بمل

فوولن امل ووركني  ،الكفوور و ذا   يفعلوووا طلبووا عقوووبت م بالقتوو  فمووا دو ووه وأهووون مووا عودووح بووه ا ووبمل
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شووم بال ووعح موودة مث ملووا مووا. أبووو طالووح اشووتدوا عليووه فلمووا بايعووا ا  صوواو وعرفوووا حبهووو  وبووي ها
بوذلك صواووا يقصودون منعوه مون اخلورو  وحيبهووو ه هوو وأصوحابه عون ذلوك و  يكون أحود ي وواجر    
سرا    عمر بن اخلطاب ولو  فكوا وا دود أجليووهم    اخلورو  مون ديواوهم وموع هوذا منعووا مون منعوو  

وحبهووو . فكووان مووا حصوو  للموولمنني موون ا ذى واملصووائح هووو بااتيوواوهم طاعووة و موون م عوون ذلووك 
ووسوله   يكن من املصائح الهماوية اليت جترا بدون ااتياو العبد من جنمل حوبمل يوسوف   مون 

و ن كووان صوواحح املصووائح  جوونمل التفريوو  بينووه وبووني أبيووه وهووذا أشوورف النوووعني وأهل ووا أعظووم دوجووة
فلن هذا أصيح وأوذا بااتيواو  طاعوة و ي واب  وتكفر عنه الذ وب مبصائبهي اب عل  صرب  ووضا  

 10/122 عل   فمل املصائح ويكتح له هبا عم  صاحل.
ا هد مرض من أموراض الونفمل وهوو مورض غالوح فوال خيلول منوه    دليو  مون النواا و وذا  -130

ن البصوراا أحيهود جهد من حهود لكون الليويم يبديوه والكورمي خيفيوه. ودود ديو  للحهو يقااا ما اال
فل وه   يضورر موا   تعود بوه  ،ولكون عموه يف صودور !لوكفقاا ما أ هار  اوة يوسف   أبا امللمنل

يدا ولها ا. فمن وجد يف  فهه حهدا لغري  فعليه أن يهتعم  معه التقووى والصورب. فيكور  ذلوك مون 
ن من ظلمه ولكن م أيضا  فهه وك ري من الناا الذين عندهم دين   يعتدون عل  احملهود فال يعينو 

  يقومووون مبووا اووح موون حقووه بوو   ذا ذمووه أحوود   يوافقووو  علوو  ذمووه و  يووذكرون حماموود  وكووذلك لووو 
مدحوووه أحووود لهوووكتوا وهووول ء مووودينون يف تووورر املوووهموو يف حقوووه مفرطوووون يف ذلوووك؛   معتووودون عليوووه 

مون ظلم وم كموا    وجزا هم أ م يباهون حقود م فال ينصفون أيضوا يف مواضوع و  ينصورون علو 
 10/124 ينصروا هذا احملهود وأما من اعتدى بقوا أو فع  فذلك يعادح.

ا هود يقوع ك ووريا بوني املت واوكني يف وئاسووة أو مواا  ذا أاووذ بعضو م دهوطا موون ذلوك وفووا.   -131
 10/126. ا ار؛ ويكون بني النظراء لكراهة أحد ا أن يفض  ا ار عليه

والكوورب موون  ،ا وورن والكوورب وا هوود. فووا رن موون آدم ديوو  أوا ذ ووح عصووي او بووه عالعووةا -132
ويف ا ووودي  اعوووالة   ين وووو مووون ن أحووودا ا هووود  ،وا هووود مووون دابيووو  حيووو  دتووو  هابيوو  ، بلوويمل

ظننووا فووال حتقوو  و ذا  والظوون والطوورية. وسووهحدعكم مبووا خيوور  موون ذلووك  ذا حهوود. فووال تووبغن و ذا
 10/126. تطري. فامنح

ب  ويضر  التفكور فيوه والتايو  لوه  ،م اهدة ومالمهة ومساعاالعاش  يضر  اتصاله باملع وق  -133
و ن أعطووي م ووت ا  دوووا مرضووه وكووان سووببا  ،فوولن منووع موون م ووت ا  تووه  وتعووذب ،وهووو ي ووت ي ذلووك

ن او حيموووي عبووود  املووولمن الووود يا كموووا حيموووي أحووودكم مريضوووه الطعوووام  لزيوووادة ا  . ويف ا ووودي ا ا
ن وهووح الوويت وواهووا اإلموام أمحوود يف كتوواب الزهوود ايقوووا او وال ورابح ويف مناجوواة موسوو  املووهعووة عو
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 ،اتووع ا لكووةتعووا ا  ين  ذود أوليووائي عوون  عوويم الوود يا وواائ ووا كمووا يووذود الراعووي ال ووفي   بلووه عوون مر 
ومووا ذلووك  وووا م  ،و ين  جنووب م سووكو ا وعي وو ا كمووا انووح الراعووي ال ووفي   بلووه عوون مبوواور الغوورة

 10/130 .ب م من كراميت ساملا موفرا   تكلمه الد يا و  يطفيه ا وىحعلي ولكن ليهتكملوا  صي
وديو ا مون بواب  دي    ه من باب اإلوادا. وهذا هو امل  وو. والناا يف الع   عل  دولنيا -134

التصووا. وأ ه فهاد يف التايي  حي  يتصوو املع وق عل  موا هوو بوه دواا هول ءا و وذا   يوصوف 
 10/130   ؛   ه منز  عن ذلك و  حيمد من يتاي  فيه ايا  فاسدا.او بالع   و  أ ه يع

واو تعا  حمبتوه    ايوة  وا فليهوا  ،هو احملبة املفرطة الزائدة عل  ا د الذا ينبغي االع   -135
 10/131 تنت ي    حد   تنبغي جماوزته.

جل ا ما   حيو  ويوور حمبة الرج   مرأته أو سريته حمبة لرجه عن العدا حبي  يفع    وأما -136
ما اح كما هو الوادع ك ريا حأ يظلم ابنه من امرأته العتيقة؛ حملبته اجلديدة وحأ يفع  مون مطالب وا 
املذمومة ما يضر  يف دينه ود يا  م   أن خيص ا مبرياة   تهتحقه أو يعطي أهل وا مون الو يوة واملواا 

 وا أو نلك وا مون أمووو حمرموة تضور  يف دينوه ود يوا  ما يتعدى به حودود او أو يهورف يف اإل فواق علي
وهذا يف ع   من يبا  له وطلها. فكيف ع   ا جنبية والذكران من العواملنيل ففيوه مون الفهواد موا 
  حيصوويه    وب العبوواد وهووو موون ا مووراض الوويت تفهوود ديوون صوواحب ا وعرضووه مث دوود تفهوود عقلووه مث 

 10/131 جهمه.
 ه  ذا عف عن احملرما.  ظرا ودو  وعمال وكتم ذلك فلوم يوتكلم بوه من املعلوم بهدلة ال رع أ -137

حوووأ   يكوووون يف ذلوووك كوووالم حمووورم  موووا شوووكوى    املالووووق و موووا  ظ ووواو فاح وووة و موووا  ووووع طلوووح 
للمع وووق وصوورب علوو  طاعووة او وعوون معصوويته وعلوو  مووا يف دلبووه موون أ  الع وو  كمووا يصوورب املصوواب 

اتقوو  او وصوورب ا  ووه موون يتوو  ويصوورب فوولن او   يضوويع أجوور  عوون أ  املصوويبة؛ فوولن هووذا يكووون  وون
احملهووننيح وهكووذا موورض ا هوود وغووري  موون أمووراض النفوووا و ذا كا ووا الوونفمل تطلووح مووا يبغضووه او 

*  مقوام وبوه و و  الونفمل عون ا ووى فين اها ا ية من او كان  ن داو  يف دولوها اوأموا مون اواف
 10/133. فلن اجلنة هي املهوىح

 10/134. لح   ا ال   ج  حح او تعا  وهذ  الفطرة اليت فطر او علي ا عباد الق -138
و ذا كووان القلووح حمبووا و وحوود   لصووا لووه الوودين   يبتوو  حبووح غووري  أصووال، فضووال أن يبتلوو   -139

بالع  . وحي  ابتلي بالع   فلنقل حمبته و وحد . و ذا ملا كان يوسوف حمبوا و  لصوا لوه الودين 
 .بووذلك بوو  دوواا تعوا ا اكووذلك لنصوورف عنووه الهوووء والفح واء   ووه موون عباد ووا املالصوونيح   يبتو 
 10/135. أة العزيز فكا ا م ركة هي ودوم اوأما امر 
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 .10/135. وما يبتل  بالع   أحد    لنقل توحيد  و نا ه -140
 ذا كان او أحح    العبد من ك  شيء وأاوف عنود  مون كو  شويء   حيصو  معوه ع و   -141

مزامحوووة    عنووود غفلوووة أو عنووود ضوووعف هوووذا ا وووح واخلووووف بوووور بعووون الواجبوووا. وفعووو  بعووون و  
احملرما. فلن اإلنان يزيد بالطاعة وينقل باملعصية فكلما فع  العبد الطاعة حمبة و واوفا منه وتورر 
  .املعصووية حبووا لووه واوفووا منووه دوووا حبووه لووه واوفووه منووه فيزيوو  مووا يف القلووح موون حمبووة غووري  و افووة غووري 

10/136 
فل وا هبوا حتمو  ا عقواا وتكابود ا هوواا وينواا وفيوع  ،  حوا و  دوة    باو اليكن ه ريا  -142

 10/137 ا حواا.
 10/140. لذة القلح وأمله أعظم من لذة اجلهم وأمله أعي أمله ولذته النفها يتان -143
 10/141. مرض القلح وشفا   أعظم من مرض اجلهم وشفائه -144
علوم التوحيود. وعلوم هوو غوذاء وا العلوم مخهةا فعلم هو حياة الد يا. وهوو داا حيىي بن عما -145

وهووو علووم الفتوووى  ذا  ووزا  ،نوهووو علووم التووذكر مبعوواين القوورآن وا وودي . وعلووم هووو دواء الوودي ،الوودين
لكوووالم ي وووفيه من وووا كموووا دووواا ابووون مهوووعود. وعلوووم هوووو داء الووودين وهوووو ا بالعبووود  ازلوووة احتوووا     مووون

 10/145 وهو علم الهحر ولو . ،الر الديناحملدة وعلم هو ه
ومووا يصوويح املوولمن يف الوود يا موون املصووائح هووي مبنزلووة مووا تصوويح اجلهووم موون ا   يصووح هبووا  -146

 10/147اجلهم وتزوا أاالطه الفاسدة. 
وموون   يط وور يف الوود يا موون هووذ  ا مووراض فيوولوب صووحيحا، و   احتووا  أن يط وور من ووا يف  -147

جتمعووا فيووه أاالطووه و  يهووتعم  ا دويووة لتافيف ووا عنووه فت تمووع حووأ فيعذبووه او كالووذا ا، ا اوورة
 ذا دووالوا للموورينا الل ووم اومحووه يقوووا اوا كيووف أومحووه موون ا ايكووون هالكووه هبووا و ووذا جوواء يف ا عوور

وداا النيب صل  او عليه وسلم ااملرض حطوة حيوم اخلطايوا عون صواحبه كموا حتوم  ،حشيء به أومحه
 10/147. ال  رة اليابهة وود اح

. هووي اسوم جووامع لكوو  موا حيبووه او ويرضوا ا موون ا دووواا وا عمواا الباطنووة والظوواهرة االعبوادة -148
10/149 
أن العبووادة و هووي الغايووة احملبوبووة لووه واملرضووية لووه الوويت الوو  اخللوو   ووا كمووا دوواا تعووا ا اومووا  -149

ا ااعبدوا او ما لكوم القا اجلن واإل مل    ليعبدونح وهبا أوس  ييع الرس  كما داا  و  لقومه
 10/150 من  له غري ح وكذلك داا هود وصاحل وشعيح وغريهم لقوم م.
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الووودين يتضووومن معوووهل اخلضووووع والوووذا. يقوووااا د توووه فووودان أاا ذللتوووه فوووذا ويقووواا يووودين او و  -150
العبوووادة أصووو  و  ويووودين و أاا يعبووود او ويطيعوووه وخيضوووع لوووه فووودين او عبادتوووه وطاعتوووه واخلضووووع لوووه

الوووذا أيضوووا يقوووااا طريووو  معبووود  ذا كوووان موووذلال دووود وطيتوووه ا دووودام. لكووون العبوووادة املوووهموو هبوووا معناهوووا 
تتضمن معهل الذا ومعهل ا ح ف ي تتضمن غاية الذا و بغاية احملبة له فلن آار مراتح ا ح هوو 

 10/152. التتميم
  يكون ولوو أحوح شوييا و  خيضوع لوه  ،ومن اضوع إل هوان موع بغضوه لوه   يكوون عابودا لوه -151

كما دد حيح ولد  وصديقه و ذا   يكفي أحد ا يف عبوادة او تعوا  بو  اوح أن يكوون   ،عابدا له
او أحووح    العبوود موون كوو  شوويء وأن يكووون او أعظووم عنوود  موون كوو  شوويء بوو    يهووتح  احملبووة 

كوووان تعظيموووه والوووذا التوووام    او. وكووو  موووا أحوووح لغوووري او فمحبتوووه فاسووودة وموووا عظوووم بغوووري أمووور او  
 10/153 باطال.

فاملعرفووة بووا    ذا كا ووا مووع ا سووتكباو عوون دبولووه واجلحوود لووه كووان عووذابا علوو  صوواحبه كمووا  -152
. دووواا تعوووا ا اوجحووودوا هبوووا واسوووتيقنت ا أ فهووو م ظلموووا وعلووووا فوووا ظر كيوووف كوووان عادبوووة املفهووودينح

10/155 
قوة الكو يوة الويت ي وور وك ري  ن يوتكلم يف ا قيقوة وي و دها ي و د هوذ  ا قيقوة وهوي ا قي -153

في وا ويف شو ودها ومعرفت وا املولمن والكوافر والورب والفواجر و بلويمل معووف هبوذ  ا قيقوة؛ وأهو  النوواو. 
 10/156. داا  بليملا اوب فه ظرين    يوم يبع ونح

ومن ظن أن اخلضور وغوري  سوقم عون م ا مور مل واهدة اإلوادة ولوو ذلوك كوان دولوه هوذا مون  -154
 10/157 ن باو ووسوله.شر أدواا الكافري

 ،أو يعبود معوه   وا آاور خبوالف مون يقور بربوبيتوه و  يعبود كان عنوان التوحيد    لوه    او  -155
 ،فاإللووه الووذا يه ووه القلووح بكموواا ا ووح والتعظوويم واإلجووالا واإلكوورام واخلوووف والرجوواء ولووو ذلووك

وأمووا  ،موون عبوواد  وهبووا بعوو  وسوولهاملصووطفني وهووذ  العبووادة هووي الوويت حيب ووا او ويرضوواها وهبووا وصووف 
في وا املولمن والكوافر. وبوالفرق بوني هووذين  فتلووك ي وور ، املعبود سوواء أدور بوذلك أو أ كور العبود مبعوهل

النووووعني يعووورف الفووورق بوووني ا قوووائ  الدينيوووة الداالوووة يف عبوووادة او ودينوووه وأمووور  ال ووورعي الووويت حيب وووا 
ائ  الكو يووة الوويت ي ووور في ووا املوولمن والكووافر والوورب ويرضوواها ويووواك أهل ووا ويكوورم م جبنتووه وبووني ا قوو

والفوواجر الوويت مووون اكتفوو  هبوووا و  يتبووع ا قووائ  الدينيوووة كووان مووون أتبوواع  بلوويمل اللعوووني والكووافرين بووورب 
العاملني. ومن اكتف  هبوا يف بعون ا مووو دون بعون أو يف مقوام أو حواا  قول مون  نا وه وو يتوه و 

ينيوة. وهووذا مقووام عظوويم فيووه غلوم الغووالطون وك وور فيووه ا شووتبا  علوو  حبهوح مووا  قوول موون ا قووائ  الد
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الهالكني حأ زل  فيه مون أكوابر ال ويول املودعني التحقيو  والتوحيود والعرفوان موا   حيصوي م    او 
الذا يعلم الهر واإلعالن؛ و   هذا أشاو ال يخ عبود القوادو ومحوه او فيموا ذكور عنوه فبوني أن ك وريا 

 ذا وصوولوا    القضوواء والقودو أمهووكوا    أ ووا فوولين ا فتحوا ك فيووه ووز ووة فنازعووا أدووداو مون الرجوواا 
ا   با   للح ؛ والرجو  مون يكوون منازعوا للقودو   مون يكوون موافقوا للقودو. والوذا ذكور  ال ويخ 

علو  ومحه او هو الذا أمر او به ووسوله؛ لكن ك ريا من الرجاا غلطوا فل م دد ي و دون موا يقودو 
أحدهم من املعاصي والذ وب؛ أو ما يقودو علو  النواا مون ذلوك بو  مون الكفور؛ وي و دون أن هوذا 

فيظنووون ا ستهووالم لووذلك  جوواو مب وويية او ودضووائه ودوودو  دااوو  يف حكووم وبوبيتووه ومقتضوو  م ووييته
او موا  وموافقته والرضا به ولو ذلك دينا وطريقوا وعبوادة؛ فيضواهون امل وركني الوذين دوالواا الوو شواء

ودالواا الوو شواء  .ودالواا اأ طعم من لو ي اء او أطعمهح .أشركنا و  آبا  ا و  حرمنا من شيءح
الورمحن موا عبود اهمح ولوو هودوا لعلمووا أن القودو أمر وا أن  رضو  بوه و صورب علو  موجبوه يف املصووائح 

لذن او ومون يولمن بواو اليت تصيبنا كالفقر واملرض واخلوف داا تعوا ا اموا أصواب مون مصويبة    بو
. دوواا بعوون الهوولفا هووو الرجوو  تصوويبه املصوويبة فوويعلم أ ووا موون عنوود او فريضوو  ويهوولم .ي وود دلبووهح

10/157 
فوولن هوووذا    ،وآدم عليووه الهووالم   حيووت  علوو  موسوو  بالقووودو ظنووا أن املووذ ح حيووت  بالقوودو -156

و   ،  ودوووم هووود وكوو  كووافريقولووه مهوولم و  عادوو  ولووو كووان هووذا عووذوا لكووان عووذوا إلبلوويمل ودوووم  ووو 
ولكوون  مووه  جوو   ،فوولن آدم دوود توواب    وبووه فاجتبووا  وهوودى ،موسوو   م آدم أيضووا  جوو  الووذ ح

و ووذا دووااا فلموواذا أارجتنووا و فهووك موون اجلنووةل فهجابووه آدم أن هووذا   ،املصوويبة الوويت  قووت م باخلطييووة
ومووا دوودو مون املصووائح اووح  ،قودوافكووان العموو  واملصويبة املوتبووة عليووه م ،كوان مكتوبووا دبوو  أن أالو 

ا ستهالم له فل ه من  ام الرضوا بواو وبوا. وأموا الوذ وب فلويمل للعبود أن يوذ ح و ذا أذ وح فعليوه أن 
 10/160 يهتغفر ويتوب فيتوب من املعائح ويصرب عل  املصائح.

بين وا  فمن ش د ا قيقة الكو ية دون الدينية سوى بوني هوذ  ا جنواا املاتلفوة الويت فورق او -157
غاية التفري  حأ ييوا به ا مر    أن يهوا او با صنام كما داا تعا  عن ما اتاو  ن كنوا لفوي 

 ذ  هوووويكم بووورب العووواملنيح بووو  دووود آا ا مووور هبووول ء    أن سوووووا او بكووو  موجوووود *  ضوووالا مبوووني
الودوا. وهوذا مون وجعلوا موا يهوتحقه مون العبوادة والطاعوة حقوا لكو  موجوود  ذ جعلوو  هوو وجوود امل

 10/162 أعظم الكفر واإل اد برب العباد.
ك  من احت  بالقدو فل ه متنادن فل ه   نكن أن يقر ك  آدمي عل  موا فعو ؛ فوال بود  ذا  -158

ظلمه ظا  أو ظلم الناا ظا  وسع  يف ا وض بالفهاد وأاذ يهفك دماء الناا ويهتح  الفورو  
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ع الضورو الويت   دووام للنواا هبوا أن يودفع هوذا القودو؛ وأن أ ووا  وي لك ا ورة والنهو  ولوو ذلوك مون
يعادوح الظوا  مبوا يكوف عودوان أم الوه. فيقواا لوه  ن كوان القودو ح وة فودع كو  أحود يفعو  موا ي وواء 
بوووك وبغووورير و ن   يكووون ح وووة بطووو  أصووو  دولوووكا ح وووة. وأصوووحاب هوووذا القووووا الوووذين حيت وووون 

تزمو ه و  ا هم حبهح آوائ م وأهوائ م؛ كما دواا فوي م با قيقة الكو ية   يطردون هذا القوا و  يل
 بعون العلموواء. أ وا عنوود الطاعووة دودوا وعنوود املعصووية جوربا؛ أا مووذهح وافوو  هووار  ووذهبا بووه.

10/164 
و  ويوووح أن امل وووركني الوووذين كوووذبوا الرسووو  يووووددون بوووني البدعوووة املاالفوووة ل ووورع او؛ وبوووني  -159

في م شبه من امل وركني  موا أن يبتودعوا و موا  ؛ ف ل ء ا صنافا حت ا  بالقدو عل   الفة أمر او
 10/167 أن حيت وا بالقدو و ما أن امعوا بني ا مرين.

وأص  ضالا من ض  هوو بتقودمي دياسوه علو  الونل املنوزا مون عنود او وااتيواو  ا ووى علو   -160
حمووح لووه ذوق ووجوود اتبوواع أموور او فوولن الووذوق والوجوود ولووو ذلووك هووو حبهووح مووا حيبووه العبوود فكوو  

حبهح حمبته. فههو  اإلنوان  وم مون الوذوق والوجود م و  موا بينوه النويب صول  او عليوه وسولم بقولوه يف 
 ا وودي  الصووحيحا اعووالة موون كوون فيووه وجوود حووالوة اإلنووانا موون كووان او ووسوووله أحووح  ليووه  ووا

كفور بعوود  ذ أ قووذ  او منووه  سووا ا وموون كووان حيوح املوورء   حيبووه    و وموون كوان يكوور  أن يرجووع يف ال
ودواا صول  او عليوه وسولم يف ا ودي  الصوحيح اذاق طعوم اإلنوان  .كما يكر  أن يلق  يف النواوح

وأما أه  الكفر والبدع وال  وا. فك  حبهوبه ديو   .من وضي باو وبا وباإلسالم دينا ومبحمد  بياح
هووائ م فقواا أ هويا دولوه تعوا  اوأشوربوا لهفيان بن عيينةا ما باا أه  ا هواء  م حمبوة شوديدة  

يف دلوووهبم الع وو  بكفوورهمح أو لووو هووذا موون الكووالم فعبوواد ا صوونام حيبووون آ ووت م كمووا دوواا تعووا ا 
اوموون النوواا موون يتاووذ موون دون او أ وودادا حيبووو م كحووح او والووذين آمنوووا أشوود حبووا وح ودووااا 

م وموون أضوو   وون اتبووع هوووا  بغووري هوودى موون اوح افوولن   يهووت يبوا لووك فوواعلم أ ووا يتبعووون أهووواءه
ودااا ا ن يتبعون    الظن وما  وى ا  فمل ولقود جواءهم مون وهبوم ا ودىح و وذا نيو  هول ء    
مسوواع ال ووعر وا صوووا. الوويت  ووي  احملبووة املطلقووة الوويت   لووتل بههوو  اإلنووان بوو  ي ووور في ووا حمووح 

ح ا وطوان وحموح اإلاووان وحموح املوردان وحموح النهووان. الرمحن وحمح ا وعان وحمح الصولبان وحمو
وهوول ء الوووذين يتبعوووون أذواد وووم ومواجيووودهم مووون غوووري اعتبوواو لوووذلك بالكتووواب والهووونة وموووا كوووان عليوووه 

 10/169سلف ا مة. 
كموا   داا الزهراا كان من مض  من سلفنا يقولونا ا عتصام بالهونة كواة. وذلوك أن الهونة -161

سووووفينة  ووووو  موووون وكب ووووا كووووا وموووون للووووف عن ووووا غوووورق. والعبووووادة والطاعووووة م وووو   دوووواا مالووووك ومحووووه او
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أحود ا أ   وا ستقامة ولزوم الصراط املهوتقيم ولوو ذلوك مون ا مسواء مقصوودها واحود و وا أصوالنا
ال وواين أن يعبوود مبووا أموور وشوورع   بغووري ذلووك موون البوودع. دوواا تعووا ا افموون كووان يرجوووا و  يعبوود    او.

 .عمال صا ا و  ي رر بعبادة وبه أحداحلقاء وبه فليعم  
دولها افاعبد  وتوك  عليهح فلن التوك  وا ستعا ة هي من عبادة او؛ لكن اصوا بالوذكر  -162

ليقصوودها املتعبوود خبصوصوو ا؛ فل ووا هووي العووون علوو  سووائر أ ووواع العبووادة  ذ هووو سووبحا ه   يعبوود    
 10/176 مبعو ته.

وكلموا ازداد العبود حتقيقوا للعبوديوة ازداد كمالوه وعلوا  ،فكماا املالوق يف حتقي  عبوديته و -163
أو أن اخلورو  عن وا أكمو  ف وو  ،ومون تووهم أن املالووق خيور  عون العبوديوة بوجوه مون الوجوو  ،دوجته

 10/176 من أج   اخلل  وأضل م.
وصووف أكووابر املالودووا. بالعبووادة وذم موون اوور  عوون ذلووك متعوودد يف القوورآن ودوود أاوورب أ ووه  -164

 10/177 الرس  بذلك.أوس  ييع 
 اواملنقاش ، ارا  ال وكة من الرج  ادولها اتعمل وا تكمل و ذا شيك فال ا تقشح والنقش -165

وهووذ  حوواا موون  ذا أصووابه شور   خيوور  منووه و  يفلووح لكو ووه تعوومل وا ووتكمل فووال  ،موا خيوور  بووه ال وووكة
 ذا أعطووي وهووذ  حوواا موون عبوود املوواا ودوود وصووف ذلووك به ووه ا ، وواا املطلوووب و  الوول موون املكوورو 

أعطوا من ا وضووا و ن  وضي و ذا منع سامح كما داا تعا ا اومن م من يلمزر يف الصددا. فلن
  يعطوا من ا  ذا هم يهاطونح فرضاهم لغري او وساط م لغري او وهكوذا حواا مون كوان متعلقوا 

عبود  برئاسة أو بصووة ولو ذلك مون أهوواء  فهوه  ن حصو  لوه وضوي و ن   حيصو  لوه سوام ف وذا
 10/180. ما ي وا  من ذلك وهو ودي  له  ذ الرق والعبودية يف ا قيقة هو وق القلح وعبوديته

فولذا زاا الغو  مون العنو  زاا القيود مون الرجوو .  ،يقوااا الطموع غو  يف العنو  ديود يف الرجو و   -166
يمل و ن أحودكم  ذا يو ،ويروى عن عمر بن اخلطاب وضوي او عنوه أ وه دوااا الطموع فقور واليوها غوهل

فولن ا مور الوذا ييوها منوه   يطلبوه و   ،. وهوذا أمور اود  اإل هوان مون  فهوهمون شويء اسوتغهل عنوه
لو  دلبوه وأموا  ذا طموع يف أمور مون ا مووو ووجوا  تع ،يطمع به و  يب  دلبه فقريا  ليه و     من يفعله

جلووا  والصوووو وغووري و   موون يظوون أ ووه سوبح يف حصوووله وهووذا يف املواا وا ،بوه فصوواو فقووريا    حصووله
 10/181ذلك. 

فوولذا طلووح وزدووه موون او صوواو عبوودا و فقووريا  ،فالعبوود   بوود لووه موون وزق وهووو حمتووا     ذلووك -167
 10/181 و ن طلبه من  لوق صاو عبدا لذلك املالوق فقريا  ليه. ، ليه
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 مهووهلة املالوووق حمرمووة يف ا صوو  و  ووا أبيحوووا للضوورووة ويف الن ووي عن ووا أحاديوو  ك ووورية يف -168
الصوووحا  والهووونن واملهوووا يد كقولوووه صووول  او عليوووه وسووولم ا  توووزاا املهوووهلة بهحووودكم حوووأ يوووه  يووووم 
القيامة وليمل يف وج ه مزعة  مح ودولها امن سها الناا وله موا يغنيوه جواء. مهوهلته يووم القياموة 

موجوع ادوشا أو مخوشا أو كدوحا يف وج هح ودولها ا  حت  املهوهلة    لوذا غورم مفظوع أو دموع 
أو فقر مددعح هذا املعهل يف الصحيح. وفيه أيضا ا ن يهاذ أحدكم حبله فيذهح فيحتطوح اوري 
له من أن يهها الناا أعطو  أو منعو ح ودااا اما أتار من هذا املاا وأ ا غري سوائ  و  م ورف 

ي  فاذ . وما   فال تتبعه  فهكح فكر  أاذ  من سلاا اللهان واست وراف القلوح ودواا يف ا ود
الصحيحا امون يهوتغن يغنوه او؛ ومون يهوتعفف يعفوه او؛ ومون يتصورب يصورب  او؛ وموا أعطوي أحود 
عطاء اريا وأوسع من الصربح وأوص  اوان أصحابه أن   يههلوا الناا شييا ويف املهوند اأن أبوا 

أسوها  بكر كان يهقم الهووط مون يود  فوال يقووا  حود  واولي  يوا ؛ ويقوواا  ن اليلوي أمورين أن  
النويب صول  او عليوه وسولم بايعووه يف  النواا شويياح ويف صوحيح مهولم وغوري  عون عووف بون مالوك أن

فكان بعن أوليك النفر يهوقم الهووط  حأن   تههلوا الناا شييااطائفة وأسر  لي م كلمة افيةا 
 10/182 .من يد أحدهم؛ و  يقوا  حد  اولي  يا 

كقولوه   والن ي عون مهوهلة املالووق؛ يف غوري موضوع.  دلا النصون عل  ا مر مبههلة اخلال -169
اودوا النيب صل  او عليه وسلم  بون عبوااا  ،و   وبك فاوغحح*  تعا ا افلذا فرغا فا صح

 10/183.  ذا سهلا فاسها او؛ و ذا استعنا فاستعن باوح
رف ي ووووووعر افووووووابتغوا عنوووووود او الوووووورزقح و  يقوووووو  فووووووابتغوا الوووووورزق عنوووووود او؛  ن تقوووووودمي الظوووووو -170

با اتصوووان وا صووور؛ كه وووه دووواا   تبتغووووا الووورزق    عنووود او. ودووود دووواا تعوووا ا اواسوووهلوا او مووون 
فضلهح واإل هان   بد له من حصوا ما حيتا   ليوه مون الورزق ولوو ؛ ودفوع موا يضور ؛ وكوال ا مورين 

 10/183 .شرع له أن يكون دعا   و؛ فله أن يهها او و ليه ي تكي؛ كما داا يعقوب
الصرب اجلمي . ودد دي ا  ن ا  ور و  الصفح اجلمي و  واو تعا  ذكر يف القرآن ا  ر اجلمي  -171

صورب بغوري شوكوى  اصوفح بوال معاتبوة. والصورب اجلميو  اهو ه ر بال أذى. والصفح اجلمي  ااجلمي 
ويقوواا   وه املورين     املالوق؛ و ذا درئ عل  أمحد بن حنب  يف مرضه أن طاوسوا كوان يكور  أ وني

أمحوود حووأ مووا.. وأمووا ال ووكوى    اخلووال  فووال تنووايف الصوورب اجلميوو ؛ فوولن يعقوووب  شووكوى فمووا أن  
 10/183. دااا افصرب يي ح ودااا ا  ا أشكو ب ي وحزين    اوح

وكلموووا دووووا طموووع العبووود يف فضووو  او وومحتوووه ووجائوووه لقضووواء حاجتوووه ودفوووع ضووورووته دويوووا  -172
ا ؛ فكموا أن طمعوه يف املالووق يوجوح عبوديتووه لوه فيهسوه منوه يوجوح غووهل عبوديتوه لوه وحريتوه  وا سووو 
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واحوت      ،ظوري  وأفضو  علو  مون شويا تكون أموري عمون شويا تكون   دلبه عنوه. كموا ديو ا اسوتغن
من شيا تكن أسري . فكوذلك طموع العبود يف وبوه ووجوا   لوه يوجوح عبوديتوه لوه؛ و عوراض دلبوه عون 

يوجوووح ا صوووراف دلبوووه عووون العبوديوووة و؛   سووويما مووون كوووان يرجوووو  الطلوووح مووون غوووري او، والرجووواء لوووه
املالوق و  يرجو اخلوال ؛ حبيو  يكوون دلبوه معتمودا  موا علو  وئاسوته وجنوود  وأتباعوه و اليكوه؛ و موا 
عل  أهله وأصددائه؛ و موا علو  أموالوه وذاوائر ؛ و موا علو  سواداته وكربائوه؛ كمالكوه وملكوه؛ وشوياه 

هو دد موا. أو نوو.. دواا تعوا ا اوتوكو  علو  ا وي الوذا   نوو. وسوبح و دومه وغريهم؛  ن 
 10/184. ححبمد 

وك  من عل  دلبه باملالودا. أن ينصرو  أو يرزدو  أو أن ي ودو  اضوع دلبوه  وم؛ وصواو فيوه  -173
من العبودية  م بقدو ذلوك؛ و ن كوان يف الظواهر أموريا  وم مودبرا  وم متصورفا هبوم؛ فالعادو  ينظور    

قائ       الظواهر؛ فالرجو   ذا تعلو  دلبوه بوامرأة ولوو كا وا مباحوة لوه يبقو  دلبوه أسوريا  وا حتكوم ا 
فيه وتتصرف مبا تريد؛ وهو يف الظاهر سيدها   ه زوج وا. ويف ا قيقوة هوو أسوريها و لوك وا   سويما 

 10/185.  ذا دو. بفقر   لي ا؛ وع قه  ا؛ وأ ه   يعتاض عن ا بغريها
فولن مون  ،أسر القلوح أعظوم مون أسور البودن واسوتعباد القلوح أعظوم مون اسوتعباد البودنفلن   -174

استعبد بد ه واسوق   يباك  ذا كان دلبه مهوحيا من ذلك مطمينا ب  نكنه ا حتيواا يف اخلوالن. 
وأمووا  ذا كووان القلووح الووذا هووو امللووك وديقووا مهووتعبدا متيمووا لغووري او ف ووذا هووو الووذا وا سوور احملوون 

لن لعبوديووة ملوووا اسووتعبد القلوووح. وعبوديووة القلوووح وأسووور  هووي الووويت يوتووح علي وووا ال ووواب والعقووواب؛ فووووا
أو اسووووده فووواجر بغوووري حووو    يضووور  ذلوووك  ذا كوووان دائموووا مبوووا يقووودو عليوووه مووون  املهووولم لوووو أسووور  كوووافر

لكفر ولوو أكور  علو  الوتكلم بوا ،ومن استعبد حبو   ذا أدى حو  او وحو  مواليوه لوه أجوران ،الواجبا.
وأما من استعبد دلبه فصواو عبودا لغوري او ف وذا يضور   ،فتكلم به ودلبه مطمين باإلنان   يضر  ذلك

ذلووك ولووو كووان يف الظوواهر ملووك النوواا. فا ريووة حريووة القلووح والعبوديووة عبوديووة القلووح كمووا أن الغووهل 
الغووهل غووهل الوونفملح غووهل الوونفمل دوواا النوويب صوول  او عليووه وسوولم الوويمل الغووهل عوون ك وورة العوورض و  ووا 

وهذا لعمرا  ذا كان دد استعبد دلبوه صوووة مباحوة فهموا مون اسوتعبد دلبوه صوووة حمرموةا امورأة أو صوبيا 
ف ذا هو العذاب الذا   يدان فيه. وهل ء من أعظم النواا عوذابا وأدل وم عوابوا فولن العاشو  لصوووة 

والفهوواد مووا   حيصوويه    وب العبوواد  أ ووواع ال وور  ذا بقووي دلبووه متعلقووا هبووا مهووتعبدا  ووا اجتمووع لووه موون
ولووو سوولم موون فعوو  الفاح ووة الكووربى فوودوام تعلوو  القلووح هبووا بووال فعوو  الفاح ووة أشوود ضووروا عليووه  وون 

 10/186 يفع  ذ با مث يتوب منه ويزوا أعر  من دلبه وهل ء ي ب ون بالهكاوى واجملا ني.
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لووح  ذا ذاق طعوم عبووادة او فولن الق ،ومون أعظووم أسوباب هووذا الوبالء  عووراض القلوح عوون او -175
واإل هوان   يوور حمبوبوا  ،و  ألوذ و  أطيوح ،واإلاالن له   يكن عند  شيء دم أحل  من ذلك

فا وح الفاسود   وا ينصورف القلوح عنوه  ،   مبحبوب آار يكون أحح  ليه منه أو اوفا من مكورو 
ك لنصووورف عنووه الهووووء دوواا تعوووا  يف حوو  يوسوووف. اكووذل با ووح الصوواحل؛ أو بووواخلوف موون الضووورو
فاو يصرف عون عبود  موا يهووء  مون امليو     الصووو والتعلو   .والفح اء   ه من عباد ا املالصنيح

هبا ويصرف عنه الفح اء بلاالصه و. و ذا يكون دب  أن يذوق حالوة العبودية و واإلاالن لوه 
ا ق ور لوه هووا  بوال عوال . دواا  تغلبه  فهه عل  اتباع هواها فلذا ذاق طعوم اإلاوالن ودووا يف دلبوه

تعووا ا ا ن الصووالة تن وو  عوون الفح وواء واملنكوور ولووذكر او أكووربح فوولن الصووالة في ووا دفووع للمكوورو  
وهوووو الفح ووواء واملنكووور وفي وووا حتصوووي  احملبووووب وهوووو ذكووور او وحصووووا هوووذا احملبووووب أكووورب مووون دفوووع 

ا ا. وأموا ا ودفاع ال ور عنوه ف وو مقصوود املكرو  فلن ذكر او عبادة و وعبادة القلح و مقصوودة لوذ
 10/187 لغري  عل  سبي  التبع.

وكوووذلك طالوووح الرئاسوووة والعلوووو يف ا وض دلبوووه وديووو  ملووون يعينوووه علي وووا ولوووو كوووان يف الظووواهر  -176
مقوودم م واملطوواع فووي م ف ووو يف ا قيقووة يرجوووهم وخيوواف م فيبووذا  ووم ا مووواا والو يووا. ويعفووو عوون م 

الظووواهر وئووويمل مطووواع ويف ا قيقووة عبووود مطيوووع  وووم والتحقيووو  أن كال وووا فيوووه  ليطيعووو  ويعينوووو  ف وووو يف
عبودية لآلار وكال ا تاور  قيقة عبادة او و ذا كان تعاو ما عل  العلو يف ا وض بغوري ا و  كا وا 
مبنزلة املتعاو ني عل  الفاح ة أو دطع الطري  فك  واحد من ال اصني  وا  الذا استعبد  واسوده 

 10/189 عبد  ا ار.يهت
طالح املاا فولن ذلوك يهوتعبد  ويهووده وهوذ  ا مووو  وعوانا من وا موا حيتوا  العبود  ليوه كموا  -177

حيتووا   ليووه موون طعامووه وشوورابه ومهووكنه ومنكحووه ولووو ذلووك. ف ووذا يطلبووه موون او ويرغووح  ليووه فيووه 
الومل عليوه؛ بو  مبنزلوة  فيكون املاا عند  يهتعمله يف حاجتوه مبنزلوة محواو  الوذا يركبوه وبهواطه الوذا

و ذا  ، وور جزوعووال ذا مهووه ا الكنيووف الووذا يقضووي فيووه حاجتووه موون غووري أن يهووتعبد  فيكووون هلوعووا
ومن ا ما   حيتا  العبد  ليه ف ذ    ينبغي له أن يعلو  دلبوه هبوا؛ فولذا تعلو  دلبوه هبوا  مهه اخلري منوعا

ق  معه حقيقوة العبوادة و و  حقيقوة التوكو  صاو مهتعبدا  ا؛ وومبا صاو معتمدا عل  غري او فال يب
 10/189.  وشعبة من التوك  عل  غري اوعليه؛ ب  فيه شعبة من العبادة لغري او

فووولن حمبوووة حمبووووب احملبووووب مووون  وووام حمبوووة احملبووووب؛ فووولذا أحوووح أ بيووواء او وأوليووواء او  جووو   -178
 10/191 . ديام م مبحبوبا. ا     ل يء آار فقد أحب م و   لغري 
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 ،وبغوون مووا يووبغن ،فحقيقووة احملبووة   تووتم    مبوووا ة احملبوووب وهووو موافقتووه يف حووح مووا حيووح -179
ويوبغن الكفور والفهووق والعصويان. ومعلووم أن ا وح حيورر  وادة القلوح  ،واو حيح اإلنان والتقووى

لزما  وادة فكلموووا دويوووا احملبوووة يف القلوووح طلوووح القلوووح فعووو  احملبوبوووا. فووولذا كا وووا احملبوووة تاموووة اسوووت
جازمووة يف حصوووا احملبوبووا.. فوولذا كووان العبوود دووادوا علي ووا حصوول ا. و ن كووان عوواجزا عن ووا ففعوو  مووا 

 10/192. عليه من ذلك كان له كهجر الفاع  يقدو
فوولذا توورر العبوود مووا يقوودو عليووه موون اجل وواد كووان دلوويال علوو  ضووعف حمبووة او ووسوووله يف دلبووه  -180

   باحتموووواا املكروهووووا. سووووواء كا ووووا حمبووووة صووووا ة أو فاسوووودة ومعلوووووم أن احملبوبووووا.   تنوووواا غالبووووا 
فواحملبون للموواا والرئاسوة والصوووو   ينووالون مطوالب م    بضوورو يلحق وم يف الوود يا مووع موا يصوويب م موون 
الضوورو يف الوود يا وا اوورة فاحملووح و ووسوووله  ذا   حيتموو  مووا يوورى ذو الوورأا موون احملبووني لغووري او  ووا 

بووهبم دا ذلوك علو  ضوعف حمبوت م و  ذا كوان موا يهولكه أوليوك هوو الطريوو  حيتملوون يف حصووا حم
 10/193 الذا ي ري به العق .

فكلموا ازداد القلووح حبووا و ازداد لوه عبوديووة وكلمووا ازداد لوه عبوديووة ازداد لووه حبوا وحريووة عمووا  -181
ومووون ج وووة     او مووون وج ووونيا مووون ج وووة العبوووادة وهوووي العلوووة الغائيوووة. سووووا  والقلوووح فقوووري بالوووذا.

ا سووتعا ة والتوكوو  وهووي العلووة الفاعليووة فالقلووح   يصوولح و  يفلووح و  يلتووذ و  يهوور و  يطيووح و  
يهكن و  يطمين    بعبادة وبه وحبه واإل ابة  ليوه. ولوو حصو  لوه كو  موا يلتوذ بوه مون املالودوا.   

ومطلوبوه وبوذلك حيصو  لوه يطمين و  يهكن  ذ فيه فقر ذا     وبه ومن حي  هو معبوود  وحمبوبوه 
الفر  والهروو واللذة والنعمة والهكون والطمه ينة. وهذا   حيص  له    بلعا ة او له   يقودو علو  

 10/193. حتصي  ذلك له    او ف و دائما مفتقر    حقيقة ا يار  عبد و يار  هتعنيح
يف ا مكنوة العاليوة كالصوفا كان شعاو الصولوا. وا ذان وا عيواد هوو التكبوري وكوان مهوتحبا  -182

واملوووروة و ذا عوووال اإل هوووان شووورفا أو وكوووح دابوووة ولوووو ذلوووك وبوووه يطفوووه ا ريووو  و ن عظوووم وعنووود ا ذان 
 10/196 ي رب ال يطان.

و ذا كان العبد لغري او يكون م ركا، وك  مهتكرب ف و م رر، و ذا كان فرعون من أعظم  -183
 10/197اخلل  استكباوا عن عبادة او. 

سوتقراء يوودا علو  أ ووه كلموا كووان الرجوو  أعظوم اسووتكباوا عون عبووادة او كوان أعظووم  شووراكا ا  -184
بووواو؛   وووه كلموووا اسوووتكرب عووون عبوووادة او ازداد فقووور  وحاجتوووه    املوووراد احملبووووب الوووذا هوووو املقصوووودا 
مقصوود القلووح بالقصوود ا وا فيكووون م ووكا مبووا اسووتعبد  موون ذلووك. ولون يهووتغي القلووح عوون ييووع 

الودا.    بوهن يكوون او هوو موو   الوذا   يعبود     يوا  و  يهوتعني    بوه و  يتوكو     عليوه امل
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و  يفووور     مبوووا حيبوووه ويرضوووا  و  يكووور     موووا يبغضوووه الووورب ويكرهوووه و  يوووواك    مووون وا   او و  
طوووي    و و  ننوووع    و. يعوووادا    مووون عوووادا  او و  حيوووح    و و  يوووبغن شوووييا    و و  يع

فكلما دوا  االن دينه و كملا عبوديته واستغنا   عن املالودوا. وبكمواا عبوديتوه و يربئوه مون 
 10/198 الكرب وال رر.

وظنوه أن احملبوة فووق اخللوة دووا  ،و براهيم الي  او ،ا بعن النااا  ن حممدا حبيح اوودو  -185
 10/204ما عبا ذلك يف ا حادي  الصحيحة املهتفيضة. فلن حممدا أيضا الي  او ك ،ضعيف

 ،فموون أحوووح شوووييا أو اشوووت ا   ذا حصوو  لوووه موووراد  فل وووه اوود ا وووالوة واللوووذة والهوووروو بوووذلك -186
واللوووذة أمووور حيصووو  عقيوووح  دوار املالئوووم الوووذا هوووو احملبووووب أو امل وووت  . ومووون دووواا  ن اللوووذة  دوار 

طباء فقد غلم يف ذلك غلطا بينا؛ فولن اإلدوار يتوسوم املالئم كما يقوله من يقوله من املتفلهفة وا 
بني احملبة واللذة فلن اإل هان م ال ي ت ي الطعام فلذا أكله حص  له عقيوح ذلوك اللوذة فاللوذة تتبوع 
النظر    ال يء فلذا  ظر  ليه التذ فاللذة تتبع النظور ليهوا  فومل النظور وليهوا هوي و يوة ال ويء؛ 

عوووا ا اوفي وووا مووا ت وووت يه ا  فووومل وتلوووذ ا عوونيح وهكوووذا ييوووع موووا بوو  حتصووو  عقيوووح و يتووه ودووواا ت
حيصوو  للوونفمل موون اللووذا. وا  م موون فوور  وحووزن ولووو ذلووك حيصوو  بال ووعوو بوواحملبوب أو ال ووعوو 

الفوور  و  ا ووزن. فحووالوة اإلنووان املتضوومنة موون اللووذة بووه والفوور  مووا  بوواملكرو  ولوويمل  فوومل ال ووعوو هووو
ة اإلنان تتبع كماا حمبة العبد و وذلك ب العة أموو. تكمي  هوذ  احملبوة اد  امللمن الواجد من حالو 

وتفريع ا ودفع ضدها. فتكميل ا أن يكون او ووسوله أحح  ليه  ا سوا ا؛ فولن حمبوة او ووسووله   
تفريع وا و  يكتف  في ا بهصو  ا وح بو    بود أن يكوون او ووسووله أحوح  ليوه  وا سووا ا كموا تقودم.

. دفووع ضوودها أن يكوور  ضوود اإلنووان أعظووم موون كراهتووه اإللقوواء يف النوواوو  حيووح املوورء   حيبووه    و.أن 
10/205 
واضووع فقوم   حمبوة معوه  يغلم مون يغلوم يف هوذ  مون حيو  يتو وون أن العبوديوة جمورد ذا -187

 10/206. واء أو  ذ ا   حتتمله الربوبيةأو أن احملبة في ا ا بهاط يف ا ه
لذ وب   تضر  لكون او حيبه موع  صوراو  علي وا كوان مبنزلوة مون زعوم أن تنواوا ومن ظن أن ا -188

 10/208 الهم   يضر  مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه.
حمبووة هووذ  ا مووة و أكموو  موون حمبووة موون دبل ووا وعبوووديت م و أكموو  موون عبوديووة موون دووبل م.  -189

ن كوان هبوم أشوبه كوان ذلوك فيوه  عليوه وسولم ومووأكم  هذ  ا مة يف ذلك أصوحاب حممود صول  او
 10/210. أكم 
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  نكوون أن يكووون العبوود حمبووا و واو تعووا  غووري حمووح لووه؛ بوو  بقوودو حمبووة العبوود لربووه يكووون  -190
حووح او لووه؛ و ن كووان جووزاء او لعبوود  أعظووم. كمووا يف ا وودي  الصووحيح اإل ووي عوون او تعووا  أ ووه 

 ليه ذواعا ومون تقورب  ك ذواعوا تقربوا  ليوه باعوا ومون أتواين ن وي دااا امن تقرب  ك شربا تقربا 
 10/212 .أتيته هرولةح

وال وورر غالووح علوو  النفوووا. وهووو كمووا جوواء يف ا وودي . اوهووو يف هووذ  ا مووة أافوو  موون  -191
 10/214. دبيح النم ح

لوه.  حمبت وا و وعبوديت وا وك ريا ما خيالم النفوا من ال و وا. اخلفيوة موا يفهود علي وا حتقيو  -192
و اووالن دين ووا لوووه كمووا دووواا شووداد بوون أواا يوووا بقايووا العووورب  ن أاوووف مووا أاووواف علوويكم الريووواء 
وال  وة اخلفية. دي   ئ داود اله هتاينا وموا ال و وة اخلفيوةل دوااا حوح الرئاسوة وعون كعوح بون 

 وا مون  مالك عن النيب صل  او عليه وسلم أ ه دااا اما ذئبان جائعان أوسال يف زويبة غونم بهفهود
حوورن املوورء علوو  املوواا وال وورف لدينووهح دوواا الومووذا حوودي  حهوون صووحيح. فبووني صوول  او عليووه 
وسوولم أن ا وورن علوو  املوواا وال وورف يف فهوواد الوودين   يوونقل عوون فهوواد الووذئبني اجلووائعني لزويبووة 
الغووونم وذلوووك بوووني؛ فووولن الووودين الهوووليم   يكوووون فيوووه هوووذا ا ووورن وذلوووك أن القلوووح  ذا ذاق حوووالوة 
عبوديتوه و وحمبتوه لوه   يكون شويء أحوح  ليوه مون ذلوك حوأ يقدموه عليوه وبوذلك يصورف عون أهوو  

 10/214. اإلاالن و الهوء والفح اء
فولن الصوحابة وضوي او عون م كوا وا أكموو  وأدووى وأعبوا يف ا حوواا اإلنا يوة مون أن تغيووح  -193

ون. و  ووا كووان مبووادئ هووذ  عقووو م. أو حيصوو   ووم غ ووي أو صووع  أو سووكر أو فنوواء أو ولووه أو جنوو
ا موو يف التابعني من عباد البصرة فل ه كان في م من يغ   عليه  ذا مسع القرآن. ومن م مون نوو.ا  

 10/220 كهئ ج ري الضرير. وزواوة بن أوىف داضي البصرة.
دعووة أاوي ذا النوون ا   لوه    أ وا سوبحا ك  ين  دي  الذا ووا  الومذا وغري ا يف ا -194

  وووا تتضووومن  ووووعي  ؛الظووواملنيح موووا دعوووا هبوووا مكوووروب    فووور  او كربتوووهح مساهوووا دعووووةكنوووا مووون 
 ،وتوحيود اإل يوة يتضومن أحود  ووعي الودعاء ،اعوواف بتوحيود اإل يوة ،   له    أ وا االدعاء. فقوله

  فوولن اإللووه هووو املهووتح   ن يوودع  دعوواء عبووادة ودعوواء مهووهلة وهووو او    لووه    هووو. ودولووها ا ين
كنووا موون الظوواملنيح اعوووواف بالووذ ح وهووو يتضووومن طلووح املغفوورة فوولن الطالوووح الهووائ  توواوة يهوووها 
بصوويغة الطلووح وتوواوة يهووها بصوويغة اخلوورب  مووا بوصووف حالووه و مووا بوصووف حوواا املهوويوا و مووا بوصووف 
ا ووالني. كقوووا  ووو  عليووه الهووالم اوب  ين أعوووذ بووك أن أسووهلك مووا لوويمل ك بووه علووم و   تغفوور ك 
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أكن من اخلاسرينح ف ذا ليمل صيغة طلح و  ا هو  اباو عن او أ ه  ن   يغفر له ويرمحوه وترمحي 
 10/243. اهر. ولكن هذا اخلرب يتضمن سلاا املغفرة

دوا أيوب عليه الهالم اأين مهي الضر وأ وا أوحوم الورامحنيح فوصوف  فهوه ووصوف وبوه  -195
لهولاا. وهوذا مون بواب حهون بوصف يتضمن سلاا ومحته بك ف ضر  وهوي صويغة اورب تضومنا ا

حهون أدب يف  ،مورين ا دب يف الهلاا والدعاء فقوا القائ  ملن يعظمه ويرغح  ليها أ ا جائع أ ا
الهلاا. و ن كان يف دوله أطعمي وداوين ولو ذلك  وا هوو بصويغة الطلوح طلوح جوازم مون املهويوا 

لهلاا ا اا وهذا فيوه الرغبوة التاموة فذار فيه  ظ او حاله و اباو  عل  وجه الذا وا فتقاو املتضمن 
 10/245 والهلاا احملن بصيغة الطلح.

 لفصواحح ا ووو. ومون أشووب ه ملواذا  اسووح حوا م صوويغة الوصوف واخلوورب دون صويغة الطلووح -196
 ،فهصووو  ال ووور هوووو الوووذ ح ،فيقوووااا  ن املقوووام مقوووام اعوووواف بوووهن موووا أصوووابي مووون ال ووور كوووان بوووذ يب

 ؛فلووووم يووووذكر صوووويغة طلووووح ك ووووف الضووووور ،ء بالقصوووود ال وووواينواملقصووووود دفووووع الضوووور وا سووووتغفاو جووووا
 ست عاو  أ ه مهيء ظا  وهو الذا أدا  الضر عل   فهوه فناسوح حالوه أن يوذكر موا يرفوع سوببه 
مووون ا عوووواف بظلموووه و  يوووذكر صووويغة طلوووح املغفووورة؛   وووه مقصوووود للعبووود املكوووروب بالقصووود ال ووواين؛ 

بالقصوود ا وا  ذ الوونفمل بطبع ووا تطلووح مووا  خبووالف ك ووف الكوورب فل ووه مقصووود لووه يف حوواا وجووود 
هي حمتاجة  ليوه مون زواا الضورو ا اصو  مون ا واا دبو  طلب وا زواا موا لواف وجوود  مون الضورو يف 

واملقصود ا وا يف هذا املقام هو املغفرة وطلح ك ف الضور ف وذا مقودم يف  ،املهتقب  بالقصد ال اين
اء مبوا حيصو  مقصوود . وهوذا يتبوني بوالكالم علو  دولوها دصد  و وادته وأبلو ما يناا به وفوع سوببه ف و

سبحا ك فلن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزي ه واملقام يقتضي تنزي ه عون الظلوم والعقوبوة بغوري 
 ذ ح يقواا أ ا مقدا ومنز  عن ظلموي وعقووبيت بغوري ذ وح؛ بو  أ وا الظوا  الوذا ظلموا  فهوي.

10/247 
 10/251. والتكبري مقرون بالت لي  وتابع له ،له والتحميد مقرون بالتهبيح وتابع -197
وا مود   وا يكوون علو   ،التهبيح فيه  في الهوء والنقائل املتضمن  عبا. احملاسون والكمواا -198

احملاسن. ودرن بني ا مد والتعظيم كما درن بني اجلالا واإلكرام  ذ ليمل ك  معظم حمبوبا حممودا و   
او موون القووائلني    لووه    او   حيقوو   االصوو ا احملوورم لووه فموون داوو  النوو كوو  حمبوووب حممووودا معظمووا

يف هووذ  ا مووة علوو  النوواو؛ بوو  كووان يف دلبووه  وووع موون ال وورر الووذا أودعووه فيمووا أدالووه النوواو وال وورر 
 10/251. أاف  من دبيح النم 
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أن لفظ اإلنان   ا يهتعم  يف بعن ا اباو وهو مهاوذ مون ا مون كموا أن اإلدوراو موهاوذ  -199
دوور فووامللمن صوواحح أموون كمووا أن املقوور صوواحح  دوراو فووال بوود يف ذلووك موون عموو  القلووح مبوجووح مون 

فلذا كان عاملا بهن حممدا وسوا او و  يقون بذلك حبه وتعظيمه بو  كوان يبغضوه وحيهود   ،تصديقه
ويهتكرب عن اتباعه فلن هذا ليمل مبلمن به بو  كوافر بوه. ومون هوذا البواب كفور  بلويمل وفرعوون وأهو  

كتووواب الوووذين يعرفو وووه كموووا يعرفوووون أبنووواءهم وغوووري هووول ء فووولن  بلووويمل   يكوووذب اوووربا و   وووربا بووو  ال
 10/271 استكرب عن أمر وبه.

فم وورد علووم القلووح بووا    ن   يقووون بووه عموو  القلووح مبوجووح علمووه م وو  حمبووة القلووح لووه  -200
ينفعوه او بعلموه ودود كوان واتباع القلح له   ينفوع صواحبه بو  أشود النواا عوذابا يووم القياموة عوا    

 10/271. حيقواا االل م  ين أعوذ بك من علم   ينفع النيب صل  او عليه وسلم
اجل ميووة ظنوووا أن جموورد علووم القلووح وتصووديقه هووو اإلنووان وأن موون دا ال وورع علوو  أ ووه لوويمل  -201

مبوولمن فوولن ذلووك يوودا علوو  عوودم علووم دلبووه وهووذا موون أعظووم اجل وو  شوورعا وعقووال. وحقيقتووه توجووح 
التهوية بني املولمن والكوافر؛ و وذا أطلو  وكيوع بون اجلورا  وأمحود بون حنبو  وغري وا مون ا ئموة كفورهم 

فلوويمل كوو  موون كوووان  ،فل ووه موون املعلوووم أن اإل هوووان يكووون عاملووا بووا   ويبغضووه لغووورض آاوور ،بووذلك
ذا مهووتكربا عوون ا وو  يكووون غووري عووا  بووه وحينيووذ فاإلنووان   بوود فيووه موون تصوودي  القلووح وعملووه وهوو

 10/272 معهل دوا الهلفا اإلنان دوا وعم .
أبو طالح و ن كان عاملا بهن حممدا وسوا او وهو حمح لوه فلوم تكون حمبتوه لوه حملبتوه و بو   و  -202

كان حيبه   ه ابن أايه فيحبه للقرابوة و ذا أحوح ظ ووو  فلموا حيصو  لوه بوذلك مون ال ورف والرئاسوة 
عليه ال  ادتني عند املو. وأى أن باإلدراو هبما زواا دينه فهص  حمبوبه هو الرئاسة؛ فل ذا ملا عرض 

 10/273. الذا حيبه فكان دينه أحح  ليه من ابن أايه فلم يقر هبما
فالريوواء موون بوواب اإلشوورار بوواخلل  والع ووح موون بوواب اإلشوورار بووالنفمل وهووذا حوواا املهووتكرب  -203

ار  هووتعنيح فموون حقوو  دولووها فوواملرائي   حيقوو  دولووها ا يووار  عبوودح واملع ووح   حيقوو  دولووها او يوو
 10/277. ا يار  عبدح ار  عن الرياء ومن حق  دوله او يار  هتعنيح ار  عن اإلع اب

فلن املكروب  توه منصورفة    دفوع ضور  وجلوح  فعوه فقود يقووا    لوه    او مهت وعرا أ وه  -204
مهتحضور توحيود   يك ف الضور غورير و  يوه  بالنعموة    أ وا ف وذا مهتحضور توحيود الربوبيوة و 
بوه وهوو أ  يعبود  الهلاا والطلح والتوك  عليه معرض عن توحيد اإل ية الذا حيبه او ويرضا  ويهمر

    يا  و  يعبد     بطاعته وطاعة وسوله فمن است عر هذا يف دولها ا   له    أ اح كان عابدا 
 10/278. و متوكال عليه وكان  ت ال دولها افاعبد  وتوك  عليهح
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يف صوحيح الباواوا أ وه دوااا ا ين واو   أعطوي أحودا و  أمنوع أحودا و  وا أ وا داسوم أضووع  -205
حيوو  أموور.ح وهووو   يوورد بقولووه ا  أعطووي أحوودا و  أمنووعح  فووراد او بووذلك دوودوا وكو ووا فوولن ييووع 

 فوراد او بوذلك املالودني ي اوكو ه يف هذا فال يعطي أحودا و  ننوع    بقضواء او ودودو ؛ و  وا أواد 
بلعطائوووه و  أمنوووع    مووون أمووور. مبنعوووه فه وووا مطيوووع و يف  شووورعا ودينوووا. أا   أعطوووي    مووون أمووور.

 عطائي ومنعي ف و يقهم الصددة والفيء والغنائم كما يقهم املواوي  بني أهل ا؛  ن او أمر  هبوذ  
مووا اووح أن يصوورف يف طاعووة او القهوومة. و ووذا كووان املوواا حيوو  أضوويف    او ووسوووله فوواملراد بووه 

ووسوله ليمل املراد به أ ه ملك للرسوا كموا ظنوه طائفوة مون الفق واء و  املوراد بوه كو وه  لوكوا و القوا 
 10/279. وددوا؛ فلن ييع ا مواا هبذ  امل ابة. وهذا كقولها اد  ا  فاا و والرسواح

أ وووووه نلكووووه كموووووا نلووووك النووووواا فظوووون طائفوووووة موووون الفق ووووواء أن اإلضووووافة    الرسووووووا تقتضووووي  -206
أمالك وووم. مث دووواا بعضووو ما  ن غنوووائم بووودو كا وووا ملكوووا للرسووووا. ودووواا بعضووو ما  ن الفووويء وأوبعوووة 
أمخاسووه كووان ملكووا للرسوووا. ودوواا بعضوو ما  ن الرسوووا   ووا كووان يهووتح  موون اخلموومل مخهووه. ودوواا 

م طوائوف مون بعن هل ءا وكذلك كان يهتح  من مخمل الفيء مخهوه وهوذ  ا دوواا توجود يف كوال
من واا أن الرسووا صول  او عليوه  أصحاب ال افعي وأمحد وأئ حنيفة وغريهم وهذا غلم من وجو ا

وسوولم   يكوون نلووك هووذ  ا مووواا كمووا نلووك النوواا أموووا م و  كمووا يتصوورف امللووور يف ملك ووم فوولن 
صووورفه يف أغراضووووه فلموووا أن يكووووون مالكوووا لووووه في ،هووول ء وهووول ء  ووووم أن يصووورفوا أموووووا م يف املباحوووا.

و ما أن يكون ملكوا لوه فيصورفه يف مصولحة ملكوه وهوذ  حواا النويب امللوك كوداود وسوليمان.  ،اخلاصة
دووواا تعوووا ا افوووامنن أو أمهوووك بغوووري حهوووابح أا أعوووم مووون شووويا واحووورم مووون شووويا   حهووواب 

يكووون  عليووك و بينوووا كووان عبووودا وسوووو    يعطووي    مووون أموور بلعطائوووه و  ننوووع    موون أمووور مبنعووه فلوووم
فولن ا  بيواء    ،أن النويب   يوووة ولوو كوان ملكوا اومن وا ،مواا    يف عبادة و وطاعة لهيصرف ا 

وة الرسو  فلذا كان ملور ا  بياء   يكو وا مالكا كما نلك النواا أمووا م فكيوف يكوون صوف ،يووعون
  علو   فهوه وعيالوه دودو أن النيب صل  او عليه وسلم كوان ينفو اومن ا ،الذا هو عبد وسوا مالكا

ا اجوووة ويصووورف سوووائر املووواا يف طاعوووة او   يهتفضوووله وليهوووا هوووذ  حووواا املوووالر بووو  املووواا الوووذا 
يتصرف فيه كله هو ماا او ووسوله مبعهل أن او أمر وسوله أن يصرف ذلك املواا يف طاعتوه فت وح 

 10/280. به طاعته يف دهمه كما جتح طاعته يف سائر ما يهمر
من واا موا تعوني مهوتحقه  ا اليت كان يقهم ا النيب صل  او عليه وسلم عل  وج ونياوا موا -207

ومن وواا مووا حيتووا     اجت وواد  و ظوور  ووأيووه فوولن مووا أموور او بووه منووه مووا هووو حموودود  ومصورفه كاملواويوو .
ومنوووه مووا يرجوووع يف دوودو     اجت ووواد املوووهموو  ،بال وورعا كالصووولوا. اخلموومل وطوووواف ا سووبوع بالبيوووا
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يود  وينقصووه حبهوح املصوولحة الويت حيب ووا او. فمون هووذا مووا اتفو  عليووه النواا ومنووه موا تنووازعوا فيووها  فيز 
كتنازع الفق اء فيما اح للزوجا. من النفقا.ا هو  هوي مقودوة بال ورعل أم يرجوع في وا    العورف 

 وي وووووو الفق وووواء علوووو  القوووووا ال وووواين وهووووو .فتاتلووووف يف دوووودوها وصووووفت ا بووووااتالف أحووووواا النوووواال
 10/282 .الصواب لقوا النيب صل  او عليه وسلم  ندا ااذا ما يكفيك وولدر باملعروفح

 قوو  عوون مالووك أ ووه دووااا أكوور  للرجوو  أن يقوووا يف دعائووها يووا سوويدا يووا سوويدا يووا حنووان يووا  -208
 10/285. حنان ولكن يدعو مبا دعا به ا  بياء؛ وبنا وبنا

هووهله بامسووه الوورب. و ن سووهله بامسووه او فوولذا سووب     دلووح العبوود دصوود الهوولاا  اسووح أن ي -209
لتضوومنه اسووم الوورب كووان حهوونا وأمووا  ذا سووب     دلبووه دصوود العبووادة فاسووم او أو  بووذلك.  ذا بوودأ 
بال ناء ذكر اسم او و ذا دصد الدعاء دعا باسم الرب و ذا داا يوو ملا ا   لوه    أ وا سوبحا ك 

ا أ فهوووونا و ن   تغفووووور لنووووا وترمحنوووووا لنكووووو ن مووووون  ين كنووووا مووووون الظوووواملنيح ودووووواا آدما اوبنووووا ظلمنووووو
اخلاسووورينح فووولن يوووو مل عليوووه الهووووالم ذهوووح مغاضوووبا ودووواا تعووووا ا افاصووورب  كوووم وبوووك و  تكوووون  
كصوواحح ا ووو.ح ودوواا تعووا ا افالتقمووه ا ووو. وهووو ملوويمح ففعوو  مووا يووالم عليووه فكووان املناسووح 

.  هوو ف ووو الوذا يهوتح  أن يعبود دون غووري  الوه أن يبودأ بال نواء علو  وبووه وا عوواف به وه    لوه   
10/286 
وأما آدم عليه الهالم فل وه اعووف أو  بذ بوه فقوااا اظلمنوا أ فهوناح و  يكون عنود آدم مون  -210

إل يوة بو  ظون صودق ال ويطان الوذا ادامس موا  ين لكموا ملون ينازعه اإلوادة ملا أمر او به  ا يوزاحم ا
غر ووا وأظ ور  صوح ما فكا وا يف دبوووا غوروو  وموا أظ ور موون  فود  ا بغورووح فال ويطان*  الناصوحني

 صووحه حا مووا مناسووبا لقو موواا اوبنووا ظلمنووا أ فهووناح ملووا حصوو  موون التفووريم    جوو  هوووى وحووظ 
يوزاحم اإل يوة وكا ووا حمتواجني    أن يرهبمووا وبوبيوة تكموو  علم موا ودصوود ا. حوأ   يغوووا مب و  ذلووك 

 10/287 وهبما الذا   يقضي حاجت ما غري .ف ما ي  دان حاجت ما    او 
فيحتووووا  العبوووود أن ينفووووي عنووووه شوووويينيا ا واء الفاسوووودة وا هووووواء الفاسوووودة فوووويعلم أن ا كمووووة  -211

والعدا فيما ادتضا  علمه وحكمته   فيموا ادتضوا  علوم العبود وحكمتوه ويكوون هووا  تبعوا ملوا أمور او 
 10/288 لك.به فال يكون له مع أمر او وحكمه هوى خيالف ذ

ف ووذا  ،فموون وأى دومووا يهووتحقون العووذاب يف ظنووه. ودوود غفوور او  ووم وومح ووم وكوور  هووو ذلووك -212
و موووا عووون ظووون خيوووالف علوووم او واو علووويم حكووويم. و ذا  ، موووا أن يكوووون عووون  وادة لوووالف حكوووم او

و   علما أ وه علويم وأ وه حكويم   يبو  لكراهيوة موا فعلوه وجوه وهوذا يكوون فيموا أمور بوه وفيموا الوف
يهمر وا أن  كرهوه و غضوح عليوه. فهمووا موا أمر وا بكراهتوه موون املوجوودا.ا كوالكفر والفهووق والعصوويان 
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فعلينوا أن  طيعووه يف أموور  خبووالف توبتووه علوو  عبوواد  و كائوه  يوواهم موون العووذاب فوولن هووذا موون مفعو تووه 
. فكراهوة هوذا مون  ووع اليت   يهمر ا أن  كره ا ب  هي  وا حيب وا فل وه حيوح التووابني وحيوح املتط ورين

اتباع اإلوادة املزامحة لس ية. فعل  صاحب ا أن حيق  توحيد اإل يوة فيقوواا    لوه    أ وا. فعلينوا أن 
لووح مووا حيووح و رضوو  مووا يرضوو  و ووهمر مبووا يووهمر و ن وو  عمووا ين وو . فوولذا كووان حيووح التوووابني وحيووح 

 10/289 حملابه.املتط رين فعلينا أن لب م؛ و   هله مراداتنا املاالفة 
وك  وسوا  يب وليمل كو   ويب  ،الرسوا هو الذا أوسله او تعا و  فلن النيب هو املنبه عن او -213

ولكوون هوو   ،والعصوومة فيمووا يبلغو ووه عوون او عابتووة فووال يهووتقر يف ذلووك اطووه باتفوواق املهوولمني ،وسووو 
يوووه دوووو ن. واملوووهعوو عووون يصووودو موووا يهوووتدوكه او فينهوووخ موووا يلقوووي ال ووويطان وحيكوووم او آياتوووهل هوووذا ف

الهولف يوافو  القورآن بوذلك. والوذين منعووا ذلوك موون املتوهارين طعنووا فيموا ينقو  مون الزيوادة يف سووووة 
الن م بقولها تلك الغرا ي  العل  و ن شفاعت ن لوجت  ودوالواا  ن هوذا   ي بوا ومون علوم أ وه عبواا 

ل  او عليوه وسوولم ولكون الهوولاا واود دواا هوذا ألقووا  ال ويطان يف مهووامع م و  يلفوظ بووه الرسووا صوو
عل  هذا التقدير أيضا. ودالوا يف دولها ا    ذا  هل ألقو  ال ويطان يف أمنيتوهح هوو حودي  الونفمل. 
وأموا الووذين دوورووا مووا  قوو  عون الهوولف فقووالوا هووذا منقوووا  قووال عابتوا   نكوون القوود  فيووه والقوورآن يوودا 

 10/290. عليه
املوافوو  لآلعواو املنقولوة عوون الهولف  عبوا. العصوومة مون اإلدووراو الوذا عليوه ي وووو النواا وهوو  -214

عل  الذ وب مطلقا والرد عل  من يقوا   ه اوز  دراوهم علي ا وح   القائلني بالعصومة  ذا حورو. 
  ووا توودا علوو  هووذا القوووا. وح وو  النفوواة   توودا علوو  ودوووع ذ ووح أدوور عليووه ا  بيوواء فوولن القووائلني 

سي هبم م روع وذلك   اوز    مع جتوويز كوون ا فعواا ذ وبوا ومعلووم أن بالعصمة احت وا بهن الته
 ووا التهسووي هبووم   ووا هووو م ووروع فيمووا أدووروا عليووه دون مووا  وووا عنووه ووجعوووا عنووه كمووا أن ا موور والن ووي  

 10/293. جتح طاعت م فيما   ينهخ منه
النعمووة أدووبح. أو أ ووا  مووا احت وووا بووه موون أن الووذ وب تنووايف الكموواا أو أ ووا  وون عظمووا عليووه -215

توجوح التنفووري أو لووو ذلووك مون ا  وو  العقليووة ف ووذا   وا يكووون مووع البقوواء علو  ذلووك وعوودم الرجوووع 
بعن الهولفا   و   فالتوبة النصو  اليت يقبل ا او يرفع هبا صاحب ا    أعظم  ا كان عليه كما داا

دواا آاورا لوو   تكون التوبوة أحوح ا شوياء كان داود عليه الهالم بعد التوبة اريا منه دب  اخلطيية و 
 10/293.  ليه ملا ابتل  بالذ ح أكرم اخلل  عليه

واو تعوووووا    يوووووذكر يف القووووورآن شوووووييا مووووون ذلوووووك عووووون  ووووويب مووووون ا  بيووووواء    مقرو وووووا بالتوبوووووة  -216
وا سوتغفاو كقووا آدم وزوجتووها اوبنوا ظلمنوا أ فهوونا و ن   تغفور لنوا وترمحنووا لنكوو ن مون اخلاسوورينح 
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دووووا  وووو ا اوب  ين أعووووذ بوووك أن أسوووهلك موووا لووويمل ك بوووه علوووم و   تغفووور ك وتووورمحي أكووون مووون و 
اخلاسرينح ودوا اخللي  عليه الهالم اوبنوا اغفور ك ولوالودا وللمولمنني يووم يقووم ا هوابح ودولوها 

لنوا واومحنوا وأ وا اوالذا أطمع أن يغفور ك اطييويت يووم الودينح ودووا موسو ا اأ وا ولينوا فواغفر 
 10/296. واكتح لنا يف هذ  الد يا حهنة ويف ا ارة   ا هد ا  ليكح*  ري الغافرينا
وأموا يوسووف الصوودي  فلووم يوذكر او عنووه ذ بووا فل ووذا   يووذكر او عنوه مووا يناسووح الووذ ح موون  -217

ا سووتغفاو بوو  دوواا اكووذلك لنصوورف عنووه الهوووء والفح وواء   ووه موون عباد ووا املالصوونيح فووهارب أ ووه 
 10/296 صدو منه سوء و  فح اء.لفح اء وهذا يدا عل  أ ه   يصرف عنه الهوء وا

فووا م اسووم جوونمل حتتووه  وعووان كمووا دوواا  اولقوود  ووا بووه وهووم هبووا لووو  أن وأى برهووان وبووهح -218
اإلمووام أمحوود ا ووم  ووانا هووم اطوورا. وهووم  صووراو ودوود عبووا يف الصووحيح عوون النوويب صوول  او عليووه 

يووه و ذا ترك وا و كتبووا لوه حهوونة و ن عمل وا كتبووا لووه وسولم اأن العبوود  ذا هوم بهوويية   تكتوح عل
ويوسووف  ،سويية واحودةح و ن ترك وا مون غوري أن يوك وا و   تكتووح لوه حهونة و  تكتوح عليوه سويية

صل  او عليوه وسولم هوم  وا تركوه و ولوذلك صورف او عنوه الهووء والفح واء إلاالصوه وذلوك   وا 
وعاوضووه اإلاووالن املوجووح   صووراف القلووح عوون الووذ ح  يكووون  ذا دووام املقتضووي للووذ ح وهووو ا ووم

 10/296.   يصدو منه    حهنة ي اب علي او. فيوسف عليه الهالم 
ودولها اوما أبرئ  فهوي  ن الونفمل  مواوة بالهووء    موا وحوم وئح فمون كوالم امورأة العزيوز   -219

 10/298. كما يدا القرآن عل  ذلك د لة بينة   يرتاب في ا من تدبر القرآن
غلوم مون غلوم يف تفضوي  املالئكوة علو  ا  بيواء والصوا ني فول م اعتوربوا كمواا املالئكوة مووع  -220

بداية الصا ني و قص م فغلطوا ولو اعتربوا حاا ا  بيواء والصوا ني بعود داووا اجلنوان ووضوا الورمحن 
الئكووة اواملوزواا كوو  مووا فيووه  قوول ومووالم وحصوووا كوو  مووا فيووه ومحووة وسووالم حووأ اسووتقر هبووم القووراو 

سوالم علويكم مبوا صوربع فونعم عقور الوداوح فولذا اعتورب. تلوك ا واا ب * يدالون علي م مون كو  بوا
 10/300. ظ ر فضل ا عل  حاا غريهم من املالودني

وما يظنه بعن الناا أ ه من ولد علو  اإلسوالم فلوم يكفور دوم أفضو   ون كوان كوافرا فهسولم  -221
مووا كووان أتقوو  و يف عادبتووه كووان أفضوو . فل ووه موون املعلوووم أن لويمل بصووواب؛ بوو  ا عتبوواو بالعادبووة وأي 

الهووابقني ا ولووني موون امل وواجرين وا  صوواو الووذين آمنوووا بوواو ووسوووله بعوود كفوورهم هووم أفضوو   وون ولوود 
فقود تكوون  عل  اإلسالم من أو دهم وغري أو دهم؛ ب  مون عورف ال ور وذادوه مث عورف اخلوري وذادوه

معرفتوووه بال وور وبغضوووه لووه أكمووو   وون   يعووورف اخلووري وال ووور ويووذد ما كموووا معرفتووه بوواخلري وحمبتوووه لووه و 
ذاد مووا؛ بوو  موون   يعوورف    اخلووري فقوود يهتيووه ال وور فووال يعوورف أ ووه شوور فلمووا أن يقووع فيووه و مووا أن   
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ينكوور  كمووا أ كوور  الووذا عرفووه. و ووذا دوواا عموور بوون اخلطوواب وضووي او عنووه   ووا توونقن عوورى اإلسووالم 
 10/300 يف اإلسالم من   يعرف اجلاهلية. عروة عروة  ذا   ه

وليمل املراد أن كو  مون ذاق طعوم الكفور واملعاصوي يكوون أعلوم بوذلك وأكور  لوه  ون   يذدوه  -222
مطلقوووا؛ فووولن هوووذا لووويمل مبطووورد بووو  دووود يكوووون الطبيوووح أعلوووم بوووا مراض مووون املرضووو  وا  بيووواء علوووي م 

القلوووب ويفهوودها و ن كووان أحوودهم   الصووالة والهووالم أطبوواء ا ديووان ف ووم أعلووم النوواا مبووا يصوولح 
يووذق موون ال وور مووا ذادووه النوواا. ولكوون املووراد أن موون النوواا موون حيصوو  لووه بذودووه ال وور موون املعرفووة بووه 

 10/302. والنفوو عنه واحملبة للاري  ذا ذاده ما   حيص  لبعن الناا
ده اجل واد يف من دا  مع أه  البدع والف وو مث بني او له ا   وتاب عليه توبة  صوحا ووز  -223

سوبي  او فقود يكوون بيا وه  وا م وه ور  ملهواوي م؛ وج واد   وم أعظوم مون غوري  دواا  عويم بون محواد 
 10/303 أ ا شديد علي م؛  ين كنا من م. وكان شديدا عل  اجل مية اخلزاعي

كان عمر بن اخلطاب واالد بن الوليد وضي او عن ما مون أشود النواا علو  اإلسوالم فلموا و  -224
 10/303. تقدما عل  من سبق ما    اإلسالم أسلما

الكتاب والهنة يدا عل  أن او حيح التوابني ويفر  بتوبة التائبني سواء كوا وا عواملني بوهن موا  -225
 10/308 أتو  ذ با أو   يكو وا عاملني بذلك.

فولن  ،فمن ظن أن صاحح الذ وب مع التوبة النصو  يكون  ادصوا ف وو غوالم غلطوا عظيموا -226
 10/309. ه شيء أصالعقاب الذا يلح  أه  الذ وب   يلح  التائح منالذم وال

 10/314. أن آدم دد تاب او عليه دب  أن ينزا    ا وض -227
والتاور غري التائح فل ه دود يعورض  ،ودد يظن الظان أ ه تائح و  يكون تائبا ب  يكون تاوكا -228

 وادته له بهبح غري ديي، وهذا لويمل  عن الذ ح لعدم اطوو  بباله أو املقتضي لع ز  عنه أو تنتفي
بتوبة ب    بد من أن يعتقد أ ه سيية ويكر  فعله لن ي او عنه ويدعوه و تعوا ؛   لرغبوة  لووق و  
لرهبووة  لوووق؛ فوولن التوبووة موون أعظووم ا هوونا.؛ وا هوونا. كل ووا ي وووط في ووا اإلاووالن و وموافقووة 

 10/318. أمر 
وجووه اخلضووع و موون غوري  دووالع عنووه ف وذا يف  فوومل ا سووتغفاو وأموا ا عووواف بالوذ ح علوو   -229

او تعوا  أن يغفور لوه الوذ ح موع كو وه   يتوح منوه وهوذا  اجملرد الذا   توبة معوه وهوو كالوذا يهوها
 10/318يها من ومحة او و  يقطع باملغفرة له فل ه داع دعوة جمردة. 

توبووة الكووذابني، ف ووذا  ذا كووان املهووتغفر ودوووا موون دوواا موون العلموواءا ا سووتغفاو مووع اإلصووراو  -230
يقوله عل  وجه التوبة أو يدعي أن استغفاو  توبة وأ ه تائح هبذا ا ستغفاو فال ويح أ ه مع اإلصوراو 
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  يكوووون تائبوووا فووولن التوبوووة واإلصوووراو ضووودانا اإلصوووراو يضووواد التوبوووة لكووون   يضووواد ا سوووتغفاو بووودون 
 10/319 التوبة.

اإلصووراو علوو  ذ ووح آاوور  ذا كووان املقتضووي للتوبووة موون أحوود ا  أن التوبوة تصووح موون ذ ووح مووع -231
أدوووى موون املقتضووي للتوبووة موون ا اوور أو كووان املووا ع موون أحوود ا أشوود وهووذا هووو القوووا املعووروف عنوود 

 10/320 الهلف واخللف.
وكان يف احملنة يقوواا كيوف أدووا  ، يار أن تتكلم يف مههلة ليمل لك في ا  مام وأمحد يقواا -232

اتبوواع أمحوود للهوونة وا عوواو ودوووة وغبتووه يف ذلووك وكراهتووه خلالفووه موون ا موووو املتووواترة عنووه مووا   يقوو ل و 
يعرف ا من يعرف حاله من اخلاصة والعامة. وما ذكرو  من أن اخل وية توجوح العمووم. ف وابوه أ وه دود 

 10/320 يعلم دبح أحد الذ بني دون ا ار، و  ا يتوب  ا يعلم دبحه.
ا  ا يتقب  او من املتقنيح فعلو  دووا اخلوواو  واملعتزلوة   تقبو  حهونة  تنازع الناا يف دولها -233

    وون اتقووا  مطلقووا فلووم يووه. كبوورية، وعنوود املرجيووة   ووا يتقبوو   وون اتقوو  ال وورر ف علوووا أهوو  الكبووائر 
داالني يف اسم املتقني، وعنود أهو  الهونة واجلماعوة يتقبو  العمو   ون اتقو  او فيوه فعملوه االصوا و 
موافقا  مر او فمن اتقا  يف عم  تقبله منه و ن كان عاصيا يف غري . ومن   يتقوه فيوه   يتقبلوه منوه 

 10/322 و ن كان مطيعا يف غري .
الكافر  ذا أسلم فلن  سالمه يتضمن التوبوة مون الكفور فيغفور لوه باإلسوالم الكفور الوذا تواب  -234

و  يتووح من ووا يف اإلسووالمل هووذا فيووه دووو ن  منووه، وهوو  تغفوور لووه الووذ وب الوويت فعل ووا يف حوواا الكفوور
يغفر له اجلميع إلطالق دوله صل  او عليه وسلم ااإلسالم ي دم موا كوان دبلوهح  امعروفانا أحد ا

أ وه  اوالقووا ال واين .ووا  مهلم. مع دوله تعوا  ادو  للوذين كفوروا  ن ينت ووا يغفور  وم موا دود سولفح
فووولذا أسووولم وهوووو مصووور علووو  كبوووائر دون الكفووور  تووواب منوووه   يهوووتح  أن يغفووور لوووه باإلسوووالم    موووا

. هو الوذا تودا عليوه ا صووا والنصوونفحكمه يف ذلك حكم أم اله من أه  الكبائر وهذا القوا 
10/323 
أن اإل هوووان دووود يهتحضووور ذ وبوووا فيتووووب من وووا ودووود يتووووب توبوووة مطلقوووة   يهتحضووور مع وووا  -235

اوا ك  موا يورا  ذ بوا؛  ن التوبوة العاموة تتضومن عزموا لكن  ذا كا ا  يته التوبة العامة ف ي تتن ،ذ وبه
 10/325 عاما بفع  املهموو وترر احملظوو وكذلك تتضمن  دما عاما عل  ك  حمظوو.

فمن تاب توبة عامة كا ا هذ  التوبة مقتضية لغفران الذ وب كل وا و ن   يهتحضور أعيوان  -236
أن يكوووون بعووون الوووذ وب لوووو  الوووذ وب    أن يعووواوض هوووذا العوووام معووواوض يوجوووح التاصووويل م ووو 

استحضر    يتح منه؛ لقوة  وادته  يا  أو  عتقاد  أ ه حهون لويمل بقبويح فموا كوان لوو استحضور    
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فووولن التوبوووة العاموووة  يتوووح منوووه   يووودا  يف التوبوووة وأموووا موووا كوووان لوووو حضووور بعينوووه لكوووان  وووا يتووووب منوووه
 10/328 شاملته.

تهووتلزم التوبووة موون كوو  ذ ووح ف ووذ    توجووح  التوبووة املطلقووةا وهووي أن يتوووب توبووة جمملووة و  -237
داوووا كوو  فوورد موون أفووراد الووذ وب في ووا و   نووع داولووه كوواللفظ املطلوو ؛ لكوون هووذ  تصوولح أن تكووون 

العاموة فل وا مقتضوية للغفوران  سببا لغفوران املعوني. كموا تصولح أن تكوون سوببا لغفوران اجلميوع؛ خبوالف
من النواا   يهتحضور عنود التوبوة    بعون املتصوفا. العام كما تناولا الذ وب تناو  عاما. وك ري 

بالفاح ة أو مقدما ا أو بعن الظلم باللهان أو اليد ودد يكون موا تركوه مون املوهموو الوذا اوح و 
عليه يف باطنه وظاهر  من شعح اإلنان وحقائقه أعظم ضروا عليه  وا فعلوه مون بعون الفوواحش فولن 

اليت هبا يصري العبد من امللمنني حقا أعظوم  فعوا مون  فوع تورر بعون  ما أمر او به من حقائ  اإلنان
 10/328. الذ وب الظاهرة كحح او ووسوله؛ فلن هذا أعظم ا هنا. الفعلية

 كوذلك التكفوري املطلو و  لعن املطل    يهتلزم لعن املعني الذا دام به ما ننوع  ووق اللعنوة لوه -238
. لوو  يف الكتوواب والهوونة م ووروطا ب بووو. شووروط وا تفوواء موا ووعالوعيوود املطلوو . و ووذا كووان الوعيوود املطو 

10/329 
فولن التوبوة واجبوة علو    ،والناا يف غالح أحوا م   يتوبون توبة عامة مع حاجت م    ذلك -239

كوو  عبوود يف كوو  حوواا؛   ووه دائمووا يظ وور لووه مووا فوورط فيووه موون توورر مووهموو أو مووا اعتوودى فيووه موون فعوو  
 10/330 حمظوو فعليه أن يتوب دائما.

فموون  ووام  عمووة او علوو  عبوواد  املوولمنني أن ينووزا هبووم ال وودة والضوور ومووا يل ووي م    توحيوود   -240
فيدعو ه  لصني له الدين ويرجو ه   يرجوون أحودا سووا  وتتعلو  دلووهبم بوه   بغوري  فيحصو   وم مون 

ظووم  عموة علووي م التوكو  عليوه واإل ابووة  ليوه وحووالوة اإلنوان وذوق طعمووه والورباءة موون ال ورر مووا هوو أع
فووولن ذلوووك لوووذا.  ،مووون زواا املووورض واخلووووف أو اجلووودب أو حصووووا اليهووور وزواا العهووور يف املعي وووة

بد يووة و عووم د يويووة دوود حيصوو  للكووافر من ووا أعظووم  ووا حيصوو  للموولمن. وأمووا مووا حيصوو   هوو  التوحيوود 
مولمن مون  ولكو  ،املالصني و الدين فهعظم من أن يعرب عون كن وه مقواا أو يهتحضور تفصويله بواا

ذلك  صيح بقدو  نا ه و ذا داا بعون الهولفا يوا ابون آدم لقود بووور لوك يف حاجوة أك ور. في وا 
مون دورع بواب سويدر. ودواا بعون ال ويولا   وه ليكوون ك    او حاجوة فوهدعو  فيفوتح ك مون لذيووذ 

عووون  معرفتووه وحوووالوة مناجاتوووه موووا   أحوووح معوووه أن يع وو  دضووواء حووواجيت ا وووية أن تنصووورف  فهوووي
يا ابون آدم الوبالء  الك؛  ن النفمل   تريد    حظ ا فلذا دضي ا صرفا. ويف بعن اإلسرائيليا.ذ

امووع بيووي وبينووك والعافيووة جتمووع بينووك وبووني  فهووك. وهووذا املعووهل ك ووري وهووو موجووود مووذوق حمهوووا 
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 فولن ذلوك مون ،وما من ملمن    ودد وجد من ذلك ما يعورف بوه موا ذكر وا  ،با مل الباطن للملمن
 10/333 باب الذوق وا مل   يعرفه    من كان له ذوق وحمل بذلك.

فوولن ا عتبووواو يف القووورون ال العوووة جبم وووو أهووو  القووورن وهوووم وسووطه وي ووووو الصوووحابة ا قرضووووا  -241
 فوور دليوو  وي وووو التووابعني بووا قراض االفووة اخللفوواء ا وبعووة حووأ أ ووه   يكوون بقووي موون أهوو  بوودو    

ر أصوواغر الصووحابة يف  موواوة ابوون الووزبري وعبوود امللووك، وي وووو تووابعي ا قرضوووا يف أوااوور عصوو بلحهووان
يف و ة ا مووووو ك وووري مووون  وصووواو  مويوووة؛ وأوائووو  الدولوووة العباسووويةالتوووابعني ا قرضووووا يف أوااووور الدولوووة ا

ا عوواجم واوور  ك ووري موون ا موور عوون و يووة العوورب وعربووا بعوون الكتووح الع ميووة موون كتووح الفوورا 
الووه النوويب صوول  او عليووه وسوولم امث يف ووو الكووذب حووأ ي وو د الرجوو  و  وا نوود والووروم وظ وور مووا د

التصوووف. وحوودة الووت  م و  الكووالمو  حوودة عالعووة أشووياء. الوورأا يهت وو د وحيلووف و  يهووتحلفح
وهو  في الصفا.. وبلزائه التم ي . فكان ي وو الرأا من الكوفة؛  ذ هو غالح علو  أهل وا موع موا  

 وورة الكووذب يف الروايووة مووع أن يف ايوواو أهل ووا موون العلووم والصوودق كووان فووي م موون الت وويع الفوواحش وك
والهنة والفقه والعبادة أمر عظيم؛ لكن الغورض أن في وا   وه ك ورة الكوذب يف الروايوة، وك ورة ا واء يف 

 10/357 الفقه، والت يع يف ا صوا، وكان ي وو الكالم والتصوف يف البصرة.
ء يف القووا والعمو   ذ   ينحرفووا الوراف الطووائفتني كوان أهو  املدينوة أدورب مون هوول ء وهول و  -242

من الكوفيني والبصرينيا هوى ووواية ووأيا وكالما ومساعوا و ن كوان يف بعضو م  ووع الوراف لكون هوم 
أدرب. وأما ال اميون فكان غالب م جماهدين وأه  أعمواا دلبيوة أدورب    ا واا امل وروع مون صووفية 

 10/360 البصريني  ذ ذار.
لووم النبوووة موون اإلنووان والقوورآن؛ ومووا يتبووع ذلووك موون الفقووه وا وودي  وأعموواا القلوووب   ووا أن ع -243

ارجووا موون ا مصوواو الوويت يهووكن ا ي وووو أصووحاب وسوووا او صوول  او عليووه وسوولم وهووي ا رمووان 
والعرادان وال اما املدينة ومكة والكوفة والبصرة وال ام وسائر ا مصاو تبوع. فوالقراء الهوبعة مون هوذ  

 مصوواو؛ وكوووذلك أئمووة أهووو  ا وودي  وأعبوووت م أهوو  املدينوووة وأهوو  البصووورة كووالزهرا ومالوووك وكقتوووادة ا
وأهو  الكوفوة فوي م الصوادق والكواذب. وأهو  ال وام  وشعبة وحيىي بن سوعيد وعبود الورمحن بون م ودا

   يكن في م ك ري كاذب و  أئموة كبواو يف القوراءة وا ودي  وكوذلك أئموة الفق واء فمالوك عوا  أهو 
املدينوة. وال ووووا وأبووو حنيفووة وغري ووا موون أهوو  الكوفووة. وابون جووري  وغووري . موون أهوو  مكووة؛ ومحوواد بوون 

  ن مالكا   ا احتذى موطوه  اد دي سلمة ومحاد بن زيد من أه  البصرة وا وزاعي وطبقته بال ام ود
عل  كتاب محاد بن سولمة وديو ا  ن كتواب ابون جوري  دبو  ذلوك. مث ال وافعي و ن كوان أصوله مكيوا 

و ن كوان أجوداد  بصوريني  متقيد مبصر . وكوذلك اإلموام أمحود فل ه تفقه عل  طريقة أه  ا دي  غري
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بوواور فل ووه تفقووه علوو  طريقووة أهوو  ا وودي  غووري متقيوود بالبصووريني و  غووريهم. كمووا أن عبوود او بوون امل
و سحاق بن  براهيم وحممد بن  مساعي  البااوا وغريهم من اخلراسا يني وكذلك أئمة الزهواد والعبواد 

 10/361. من هذ  ا مصاو
التصووووف وغوووري ذلوووكا كوووا وا خيلطوووون ذلوووك و  الكوووالمو  املتقووودمون الوووذين وضوووعوا طووورق الووورأا -244

نبويوة بعود في وا ظ ووو و وا برهوان والهونة وا عواو  ذ الع ود دريوح. وأ وواو ا عواو ال بهصوا مون الكتواب
عظيم و ن كان عند بعن الناا دد ااتلم  ووها بظلمة غريها. فهموا املتوهارون فك وري مون م جورد موا 
وضووعه املتقوودمون. م وو  موون صوونف يف الكووالم موون املتووهارين فلووم يووذكر    ا صوووا املبتدعووة وأعوورض 

أو اوور  بووه ا موور     وووع موون الز ددووة  عوون الكتوواب والهوونة وجعل مووا  مووا فوورعني أو آموون هبمووا جممووال
 10/366 ومتقدمو املتكلمني اري من متهاري م.

وأعورض عون طريو   الزهد جعو  ا صو  موا ووا عون متوهارا الزهوادو  من صنف يف التصوف -245
 10/367. الصحابة والتابعني

الفكريوووة ويهووومون و  للزهووواد عووودة أمسووواءا يهووومون بال وووام اجلوعيوووة ويهووومون بالبصووورة الفقريوووة -246
والنهوبة يف الصووفية    الصووف؛   وه غالوح لبواا  راسان املغاوبة ويهومون أيضوا الصووفية والفقوراءخب

الزهوواد. ودوود ديوو  هووو  هووبة    صوووفة بوون موور بوون أد بوون طاخبووة دبيلووة موون العوورب كووا وا اوواووون حوووا 
 10/368 البيا.

أبووو سووليمان  ودوود تكلووم بووه ودوود تكلووم هبووذا ا سووم دوووم موون ا ئمووةا كهمحوود بوون حنبوو  وغووري  -247
ودود ااطوح بوه أمحود  فيموا أظون الداواين وغري  وأما ال افعي فاملنقوا عنه ذم الصوفية وكوذلك مالوك

 ئ محووزة اخلراسوواين وليوسووف بوون ا هووني الوورازا ولبوودو بوون أئ بوودو املغووازك ودوود ذم طووريق م طائفووة 
يفووة وأهوو  ا وودي  موون أهوو  العلووم وموون العبوواد أيضووا موون أصووحاب أمحوود ومالووك وال ووافعي وأئ حن

وأن  ،موون الطريوو   ووتم  علوو  املموودو  واملووذموم كغووري التحقيوو  فيووها أ ووه مو  والعبوواد ومدحووه آاوورون.
املذموم منه دد يكون اجت اديا ودد   يكون وأ م يف ذلك مبنزلة الفق اء يف الورأا فل وه دود ذم الورأا 

لك كله ويف املتهمني بذلك مون أوليواء القاعدة اليت ددمت ا جتمع ذو  من العلماء والعباد طوائف ك رية
او وصفوته واياو عباد  ما   حيص  عد . كما يف أه  الرأا من أه  العلم واإلنان مون   حيصوي 

 10/369عدد     او. 
احملافظوة علوو  عمووم دوووا النويب صوول  او عليووه وسولم اكوو  بدعوة ضوواللةح متعوني وأ ووه اووح  -248

ذويعوة    أ  حيوت  بالبدعوة  لبدع    حهن ودبيح واع  ذلكوأن من أاذ يصنف ا ،العم  بعمومه
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علووو  الن وووي فقووود أاطوووه كموووا يفعووو  طائفوووة مووون املتفق وووة واملتكلموووة واملتصووووفة واملتعبووودة؛  ذا  ووووا عووون 
 10/370. الكالم يف التدين املبتدع ادعوا أن   بدعة مكروهة    ما  ي عنهو  العبادا. املبتدعة.

هنه بهدلوة ال ورع فهحود ا مورين فيوه  زما  موا أن يقوااا لويمل ببدعوة وما مسي بدعة وعبا ح -249
و موا أن يقوااا  ،يف الدين و ن كان يهم  بدعة من حي  اللغة. كما داا عمرا  عما البدعة هوذ 

عمووم كهوائر هذا عام اصا منه هذ  الصووة ملعاوض واجح كموا يبقو  فيموا عوداها علو  مقتضو  ال
 10/371. عموما. الكتاب والهنة

أن موووا عبوووا دبحوووه مووون البووودع وغوووري البووودع مووون املن وووي عنوووه يف الكتووواب والهووونة أو املاوووالف  -250
 جت واد  للكتاب والهنة  ذا صدو عن شال مون ا شواان فقود يكوون علو  وجوه يعوذو فيوه؛  موا

 10/371. أو تقليد يعذو فيه و ما لعدم ددوته
  علو  مون بلغتوه الرسوالة فلن ج اد الكفاو اح أن يكوون مهوبودا بودعو م؛  ذ   عوذاب   -251

 10/372 وكذلك عقوبة الفهاق   ت با    بعد ديام ا  ة.
وأموا موا عواد  ،أن ما عاد من الوذ وب بلضوراو الغوري يف دينوه ود يوا  فعقوبتنوا لوه يف الود يا أكورب -252

موون الووذ وب مبضوورة اإل هووان يف  فهووه فقوود تكووون عقوبتووه يف ا اوورة أشوود و ن كنووا لوون    عادبووه يف 
و ضراو العبد يف دينه ود يوا  هوو ظلوم النواا؛ فوالظلم للغوري يهوتح  صواحبه العقوبوة يف الود يا   يا.الد

أحود اا منوع موا اوح  وم مون ا قووق    حمالة لكف ظلوم النواا بعضو م عون بعون مث هوو  وعوانا
 10/373 وال اينا فع  ما يضر به وهو العدوان. وهو التفريم.

ويعادوح مون أظ ور املنكور مبوا   يعادوح  ،  يعادوح بوه الهواكايعادح الداعية    البدع مبوا  -253
 و هوووك عووون عقوبوووة املنووواف  يف الووودين و ن كوووان يف الووودور ا سوووف  مووون النووواو. ،بوووه مووون اسوووتاف  بوووه

10/374 
من تاب من الكفاو واحملاوبني وسائر الفهاق دب  القدوة عليه سوقطا عنوه العقوبوة الويت  و   -254

 10/374. لقدوة عليه عصم دمه وأهله ومالهاو، فلذا أسلم ا رئ دب  ا
 ذا تووابوا بعوود القوودوة   تهووقم العقوبووة كل ووا؛  ن ذلووك يفضووي    تعطيوو  ا وودود وحصوووا  -255

  وه أسولم  ؛الفهاد؛ و ن هذ  التوبة غري موعوق هبا؛ و ذا  ذا أسلم ا رئ عند القتاا صح  سوالمه
 10/374   ننع اسوداده و ن عصم دمه.خبالف من أسلم بعد ا سر فل ه  دب  القدوة عليه

أن عقوبووة الوود يا امل ووروعة مووون ا  ووران    القتوو    ننووع أن يكوووون املعادووح عوود  أو وجوووال  -256
 10/377. صا ا كما بينا من الفرق بني عقوبة الد يا امل روعة واملقدووة؛ وبني عقوبة ا ارة
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جوح اتباعوه و  يلتفوا    مون االفوه  فما جواء بوه الكتواب والهونة مون اخلورب وا مور والن وي و  -257
كائنوووا مووون كوووان و  اوووز اتبووواع أحووود يف اوووالف ذلوووك كائنوووا مووون كوووان كموووا دا عليوووه الكتووواب والهووونة 

 10/383. و ياع ا مة من اتباع الرسوا وطاعته
 ،  وسوووا او صوول  او عليووه وسوولمكوو  أحوود موون النوواا دوود يلاووذ موون دولووه وأفعالووه ويووور   -258

وأما ا دواا وا فعواا الويت  ،من له أدواا وأفعاا   يتبع علي ا مع أ ه   يذم علي ا وما من ا ئمة   
 تنوووازع في وووا أهووو  العلوووم هوووي مووون موووواود ا جت ووواد الووويت   يعلوووم دطعوووا  الفت وووا للكتووواب والهووونة بووو 

لوزم لكنوه   نكنوه أن ي ،بعون مون بوني او لوه ا و  في وا ف ذ  ا موو دد تكوون دطعيوة عنود ،واإلنان
 10/383. الناا مبا بان له و  يا  م

لكووون   يتودوووف يف ود مووووا  ،فووولن اإلموووام  ن خيطوووئ يف العفوووو اوووري موووون أن خيطوووئ يف العقوبوووة -259
فلن النيب صل  او عليه وسلم دوااا امون عمو  عموال لويمل عليوه أمر وا ف وو  ،االف الكتاب والهنة

 10/385 .اب والهنةفال يهوغ اخلرو  عن موجح العموم واإلطالق يف الكت .ودح
وهو أن يظ ر من بعن الرجاا اجمل وا ا اا أمر  الف لل رع يف  ااملههلة اليت ت تبه غالبا -260

م ووو  وجووود اووور  فيوووه عووون ال ووورع   يووودوى أهوووو  ،ز أن يكوووون معوووذووا فيوووه عوووذوا شووورعياواوووو  ،الظوواهر
علوم طيوح دلوح موع جتوويز أن يكوون  ،وأاذ ماا بغري  ذن صاحبه يف الظاهر ،صادق فيه أم متصنع

ف وووذا  ن ديووو ا ينكووور عليوووه جووواز أن يكوووون معوووذووا و ن ديووو ا   ينكووور عليوووه، لوووزم  دوووراو  ،صووواحبه بوووه
فالواجووح يف م و  هووذا أن خياطووح صواحبه أو  برفوو  ويقوواا  ،اجمل وولني علوو   الفووة ال ورع يف الظوواهر

حبالووك فيووه، أو    فهارب ووا ،وأمووا يف البوواطن فه ووا أمووني او علوو   فهووك ،لووها هووذا يف الظوواهر منكوور
وتهلك يف ذلك طريقة   تفضي     دراو املنكورا. و  لووم الوربآء.  ،تظ ر  حي  يكون  ظ او  فتنة

ومون عورف  ،والضابم أن من عرف من عادته الصدق وا ما ة أدر عل  موا   يعلوم أ وه كوذب وحورام
 10/386 .وأما اجمل وا فيتودف فيه ،منه الكذب أو اخليا ة   يقر عل  اجمل وا

الهفر    امله د ا رام فرض و   امله دين ا ارينا مهو د النويب صول  او عليوه وسولم  -261
 10/390. وكذلك الصددة من ا ما هو فرض ومن ا ما هو مهتححو، مهتحح وبيا املقدا

وهل ء غلوا يف العبادا. بال فقه فآا ا مر هبم    البدعة فقوااا انردوون مون اإلسوالم كموا  -262
لهوووو م موووون الرميووووة. أينمووووا وجوووود وهم فووووادتلوهم فوووولن يف دووووتل م أجوووورا عنوووود او ملوووون دووووتل م يوووووم نوووورق ا

 فووووول م دووووود اسوووووتحلوا دمووووواء املهووووولمني وكفوووووروا مووووون اوووووالف م. وجووووواء. فوووووي م ا حاديووووو  .القياموووووةح
صووح فووي م ا وودي  موون ع وورة أوجووه ودووود  ادوواا اإلمووام أمحوود بوون حنبوو  ومحووه او تعوووا  ،الصووحيحة

 10/392 صحيحه وأار  البااوا دطعة من ا. أارج ا مهلم يف
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فوولن مووا فعلووه  ،وأمووا اخللوووا. فبعضوو م حيووت  في ووا بتحن ووه بغوواو حووراء دبوو  الوووحي وهووذا اطووه -263
 ،حن مووهمووون باتباعووه فيووه و   فووالصوول  او عليووه وسوولم دبوو  النبوووة  ن كووان دوود شوورعه بعوود النبوووة فوون

ودووود أدوووام  ،غووواو حوووراء و  الفوووا   الراشووودون  وهوووو مووون حوووني  بوووه  او تعوووا    يصوووعد بعووود ذلوووك  
صلوا. او عليه مبكة دب  ا  رة بضع ع رة سنة ودا  مكة يف عمرة القضواء وعوام الفوتح أدوام هبوا 

 وأدووام هبوا أوبووع ليوواا وغوواو حووراء دريووح منووه و  يقصوود . ع وورين ليلووة وأتاهووا يف ح ووة الوووداعدريبوا موون 
10/393  
وحيت وون في وا بوهن او تعوا  واعود  وما ويعظمون أمر ا وبعينيةطائفة اعلون اخللوة أوبعني يو  -264

موس  عليه الهالم عالعوني ليلوة وأ  وا بع ور ودود ووا أن موسو  عليوه الهوالم صوام ا وصوام املهويح 
يف غوواو فيقولووون حيصوو  بعوودها اخلطواب والتنووزا كمووا يقولووون  ،ضوا أوبعووني و تعووا  واوطووح بعودهاأي

وهوذا أيضوا غلووم فولن هوذ  ليهوا موون شوريعة حممود صول  او عليووه  ،حيحوراء حصو  بعود   ووزوا الوو 
بوو  شوورعا ملوسوو  عليووه الهووالم كمووا شوورع لووه الهووبا واملهوولمون   يهووبتون وكمووا حوورم يف  ،وسوولم

شرعه أشياء   حترم يف شرع حممد صل  او عليه وسلم. ف ذا  هك ب ورع منهوول وذار  هوك مبوا  
سوولك هووذ  العبووادا. البدعيووة أتتووه ال ووياطني وحصوو  لووه تنووزا كووان دبوو  النبوووة. ودوود جوورب أن موون 

شيطاين واطاب شيطاين وبعض م يطري به شيطا ه وأعرف من هل ء عددا طلبوا أن حيصو   وم مون 
جنمل ما حص  لأل بياء من التنزا فنزلا علي م ال ياطني؛   وم ارجووا عون شوريعة النويب صول  او 

 10/394 عليه وسلم اليت أمروا هبا.
فوولن ال وويطان   ووا ننعووه موون الووداوا    دلووح ابوون آدم مووا فيووه موون ذكوور او الووذا أوسوو  بووه  -265

ن  قووين لووه وسووله فوولذا اووال موون ذلووك تووو   ال وويطان دوواا او تعووا ا اوموون يعووش عوون ذكوور الوورمح
 10/399. و  م ليصدو م عن الهبي  وحيهبون أ م م تدونح*  شيطا ا ف و له درين

ف ووذا دوود ينتفووع بووه اإل هووان  ،اجملوورد ال وورعي م وو  دووواا    لووه    او ا دتصوواو علوو  الووذكر -266
بوو  أفضوو  العبووادا.  ،لكوون لوويمل هووذا الووذكر وحوود  هووو الطريوو     او تعووا  دون مووا عوودا  ،أحيا ووا

واملفضوووا يف ودتووه الووذا شوورع فيووه أفضوو  موون الفاضوو    ،البد يووة الصووالة مث القووراءة مث الووذكر مث الوودعاء
وكووذلك الوودعاء يف آاوور الصووالة أفضوو  موون  ،لركوووع والهوو ود فل ووه أفضوو  موون القووراءةكالتهووبيح يف ا

مث دد يفتح عل  اإل هان يف العم  املفضوا ما   يفوتح عليوه يف العمو  الفاضو . ودود ييهور  ،القراءة
عليه هذا دون هوذا فيكوون هوذا أفضو  يف حقوه لع وز  عون ا فضو  كاجلوائع  ذا وجود اخلبوز املفضووا 

 عليه فل ه ينتفع هبذا اخلبز املفضوا، وشبعه واغتذا   بوه حينيوذ أو  بوه. يه والفاض  متعهرامتيهرا عل
10/401 
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فهما اخللوة والعزلة وا  فراد امل روع ف و ما كوان موهمووا بوه أمور  اواب أو اسوتحباب. فوا وا   -267
آياتنوا فوهعرض عون م  كاعتزاا ا موو احملرمة وجما بت ا كما داا تعا ا او ذا وأيا الذين خيوضوون يف

حأ خيوضوا يف حدي  غري ح ومنه دولوه تعوا  عون اخلليو ا افلموا اعتوز م وموا يعبودون مون دون او 
الك وفا او ذ اعتزلتمووهم وموا يعبودون  وهبنا له  سحاق ويعقوب وكال جعلنوا  بيواح ودولوه عون أهو 

و  ياعووة و  موون يووهمر ب وورع     او فووهووا    الك ووفح فوولن أوليووك   يكو وووا يف مكووان فيووه يعووة
وأمووا اعتووزاا النوواا يف  . وويب فل ووذا أووا    الك ووف ودوود دوواا موسوو ا او ن   تلمنوووا ك فوواعتزلونح

 10/404 .فضوا املباحا. وما   ينفع وذلك بالزهد فيه ف و مهتحح
و ذا أواد اإل هووان حتقيوو  علووم أو عموو  فتالوو  يف بعوون ا موواكن مووع حمافظتووه علوو  اجلمعووة  -268
اجلماعووة ف ووذا حوو  كمووا يف الصووحيحني اأن النوويب صوول  او عليووه وسوولم سووي ا أا النوواا أفضوو ل و 

دااا وج  آاذ بعنان فرسه يف سبي  او كلما مسع هيعة طاو  لي ا يتتبع املو. مظا ه، ووجو  معتوزا 
 10/405. يف شعح من ال عاب يقيم الصالة ويل  الزكاة ويدع الناا    من اريح

. دد يقصد أصحاهبا ا مواكن الويت لويمل في وا أذان و   داموة و  مهو د يصول  وهذ  اخللوا -269
فيه الصلوا. اخلممل؛  ما مهاجد م  ووة و ما غري مهاجدا م و  الك ووف والغوريان الويت يف اجلبواا 
وم و  املقوابر   سويما دورب مون حيهون بوه الظون وم و  املواضوع الويت يقواا  ن هبوا أعور  ويب أو وجو  صواحل 

   ووم يف هووذ  املواضووع أحووواا شوويطا ية يظنووون أ ووا كرامووا. ومحا يووة. فموون م موون يوورى أن و ووذا حيصوو
 10/406 . من سنني ك رية ويقواا أ ا فالن.صاحح القرب دد جاء  ليه ودد ما

وال ياطني ك وريا موا يتصوووون بصوووة اإل ومل يف اليقظوة واملنوام ودود توه  ملون   يعورف فتقوواا  -270
فالن وومبوا دالواا أ وا أبوو بكور وعمور وومبوا أتو  يف اليقظوة دون املنوام ودوااا  أ ا ال يخ فالن أو العا 

يوهتون يف  ومث من يصدق بهن ا  بياء أ ا املهيح أ ا موس  أ ا حممد ودد جرى م   ذلك أ واع أعرف ا
اليقظة يف صووهم ومث شيول  م زهد وعلم وووع ودين يصوددون مب و  هوذا. ومون هول ء مون يظون أ وه 

 10/406  خير  من درب  يف صووته فيكلمه.     درب  يب أن النيبحني يه
داا ابن عبد الرب ملن ظن ذلكا وحيك أترى هذا أفضو  مون الهوابقني ا ولوني مون امل واجرين  -271

ودووود تنوووازع  .وا  صووواول ف ووو  يف هووول ء مووون سوووها النووويب صووول  او عليوووه وسووولم بعووود املوووو. وأجابوووهل
زع يف مرياعوه نيب صول  او عليوه وسولم فهجواهبم وهوذ  ابنتوه فاطموة تنواالصحابة يف أشياء ف ال سهلوا ال

 10/407. ف ال سهلته فهجاهبا
و  اوووز أن ي بوا شووريعة  ،و  اووز أن يقوواا  ن هوذا مهووتحح أو م وروع    بوودلي  شورعي -272

لكوون  ذا عبوا أن العموو  مهوتحح بودلي  شوورعي وووا لوه فضووائ  بهسوا يد ضووعيفة  ،حبودي  ضوعيف
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فوولذا ووا يف مقووداو  ،وذلووك أن مقووادير ال ووواب غووري معلومووة ،وى  ذا   يعلووم أ ووا كووذبجوواز أن توور 
وهذا هو الذا كوان اإلموام أمحود بون حنبو   ،به ال واب حدي    يعرف أ ه كذب   از أن يكذب

هووتحح م ووروع وغووري  يراصووون فيووه ويف ووايووا. أحاديوو  الفضووائ . وأمووا أن ي بتوووا أن هووذا عموو  م
كمووا أ ووم  ذا عرفوووا أن ا وودي  كووذب فوول م   يكو وووا يهووتحلون ووايتووه ،اشووا وحبوودي  ضووعيف فح

  10/408 .   أن يبينوا أ ه كذب
وما فعله النويب صول  او عليوه وسولم علو  وجوه التعبود ف وو عبوادة ي ورع التهسوي بوه فيوه. فولذا  -273

ا وااوووور كتاصيصووووه الع وووور   ،ادة كووووان لصيصووووه بتلووووك العبووووادة سوووونةاصوووول زما ووووا أو مكا ووووا بعبوووو
فالتهسووي بووه أن يفعوو  م وو  مووا فعوو  علوو   ،با عتكوواف في ووا وكتاصيصووه مقووام  بووراهيم بالصووالة فيووه

الوجوه الووذا فعوو ؛   ووه فعوو . وذلووك   ووا يكووون بوهن يقصوود م لمووا دصوود فوولذا سووافر  وو  أو عموورة أو 
ر خبووالف موون شوواوكه يف الهووف عووني لووه، وكووذلك  ذا ضوورب إلدامووة حوودج وواد وسووافر ا كووذلك كنووا متب

وكان دصود  غوري دصود  أو شواوكه يف الضورب وكوان دصود  غوري دصود  ف وذا لويمل مبتوابع لوه ولوو فعو  
فعال حبكم ا تفاق م    زوله يف الهفر مبكان أو أن يفض  يف  داوته مواء فيصوبه يف أصو  شو رة أو 
 أن   ي واحلته يف أحود جوا يب الطريو  ولوو ذلوك، ف و  يهوتحح دصود متابعتوه يف ذلوكل كوان ابون

وأمووا اخللفوواء الراشوودون وي وووو الصووحابة فلووم يهووتحبوا ذلووك؛  ن  ،يفعوو  م وو  ذلووك عموور حيووح أن
فولذا   يقصود هووو ذلوك الفعو  بوو  حصو  لووه  ،هوذا لويمل مبتابعووة لوه  ذ املتابعوة   بوود في وا مون القصوود

حبكووم ا تفوواق كووان يف دصوود  غووري متووابع لووه وابوون عموور وضووي او عنووه يقووواا و ن   يقصوود ؛ لكوون 
 فوومل فعلووه حهوون علوو  أا وجووه كووان فهحووح أن أفعوو  م لووه  مووا  ن ذلووك زيووادة يف حمبتووه و مووا لربكووة 
م واهبته لوه. ومون هوذا البواب  اوورا  التمور يف صوددة الفطور ملون لويمل ذلووك دوتوه وأمحود دود وافو  ابوون 
عمر عل  م   ذلك ويرال يف م   ما فعلوه ابون عمور وكوذلك واول أمحود يف التمهوح مبقعود  مون 

 اتباعا  بن عمر. وعن أمحد يف التمهح باملنرب ووايتانا أش ر ا أ وه مكورو  كقووا اجلم ووو وأموا املنرب
مالوك وغوري  مون العلمواء فيكرهوون هوذ  ا مووو و ن فعل وا ابون عمور؛ فولن أكوابر الصوحابة كوهئ بكور 

عنووه  وعمور وع موان وغوريهم   يفعل وا. فقود عبوا اإلسوناد الصوحيح عون عمور بون اخلطواب وضوي او
أ ه كان يف الهفر فرآهم ينتابون مكا ا يصلون فيه فقااا موا هوذال دوالواا مكوان صول  فيوه وسووا او 
صل  او عليه وسلم فقااا أتريدون أن تتاذوا آعاو أ بيائكم مهاجد   ا هلك من كان دوبلكم هبوذا 

من املباحا. عل  غوري وهكذا للناا دو ن فيما فعله  من أدوكته فيه الصالة فليص  فيه و   فليمن
وجوه القصوود، هوو  متابعتووه فيووه مباحووة فقووم أو مهوتحبةل علوو  دووولني يف مووذهح أمحوود وغووري  كمووا دوود 
بهووم ذلووك يف موضووعه، و  يكوون ابوون عموور و  غووري  موون الصووحابة يقصوودون ا موواكن الوويت كووان ينووزا 



 48 

لكووالم يف م وواهبته يف في ووا ويبيووا في ووا م وو  بيووو. أزواجووه وم وو  مواضووع  زولووه يف مغازيووه و  ووا كووان ا
صووة الفع  فقوم و ن كوان هوو   يقصود التعبود بوه فهموا ا مكنوة  فهو ا فالصوحابة متفقوون علو  أ وه 

 10/409   يعظم من ا    ما عظمه ال اوع.
فوووولذا سووووكروا  ،املعووووازف هووووي مخوووور النفوووووا تفعوووو  بووووالنفوا أعظووووم  ووووا تفعوووو  محيووووا الكوووولواو  -274

لفوواحش و   الظلوم في وركون ويقتلوون الونفمل الويت حوورم او با صووا. حو  فوي م ال ورر وموالوا    ا
 10/417. ويز ون. وهذ  ال العة موجودة ك ريا يف أه  مساع املعازف

ة فكوا وا مون ايواو وكنا يف أوائ  عمرا حضور. موع ياعوة مون أهو  الزهود والعبوادة واإلواد -275
ع م فامتنعا مون ذلوك ف علووا ك يقيموا مساعا وأن أحضر م فبتنا مبكان وأوادوا أن أه  هذ  الطبقة

مكا ووا منفووردا دعوود. فيووه فلمووا مسعوووا وحصوو  الوجوود وا وواا صوواو ال وويخ الكبووري ي تووف ئ يف حوواا 
وجد  ويقواا يا فالن دد جاءر  صيح عظيم تعاا اذ  صويبك فقلوا يف  فهوي مث أظ رتوه  وم ملوا 

مود بون عبود او صول  او اجتمعناا أ تم يف ح  من هذا النصيح فكو   صويح   يوه  عون طريو  حم
عليوه وسوولم فوولين   آكو  منووه شووييا. وتبووني لوبعن موون كووان فوي م  وون لووه معرفووة وعلوم أ ووه كووان مع ووم 

 10/418 ال ياطني وكان في م من هو سكران باخلمر.
فلن الدعاء من أعظوم ا سوباب وكوذلك الصوددة  ،فليمل النذو سببا  صوا مطلوبه كالدعاء -276

. دفوووع ال ووور  ذا فعل وووا العبووود ابتوووداء وووا او تعوووا  أسوووبابا  صووووا اخلوووري و وغريهوووا مووون العبوووادا. جعل
10/421 
أن اخللطووة توواوة تكووون واجبووة أو مهووتحبة وال ووال الواحوود دوود يكووون مووهمووا باملاالطووة توواوة  -277

وبا  فراد تاوة. وياع ذلكا أن املاالطة  ن كوان في وا تعواون علو  الورب والتقووى ف وي موهموو هبوا و ن  
تعوواون علوو  اإلمث والعوودوان ف ووي من ووي عن ووا فووا اتالط باملهوولمني يف جوونمل العبووادا.ا  كووان في ووا 

كالصوولوا. اخلموومل واجلمعووة والعيوودين وصووالة الكهوووف وا ستهووقاء ولووو ذلووك هووو  ووا أموور او بووه 
 10/425. ووسوله. وكذلك ا اتالط هبم يف ا  

وصووالته وتفكوور  وحماسووبة  فهووه و  بوود للعبوود موون أودووا. ينفوورد هبووا بنفهووه يف دعائووه وذكوور   -278
و صال  دلبه وما خيتل به من ا مووو الويت   ي وركه في وا غوري  ف وذ  حيتوا  في وا    ا فوراد  بنفهوه؛ 
 موا يف بيتوه، كمووا دواا طواواا  عووم صوومعة الرجوو  بيتوه يكوف في ووا بصور  ولهوا ه، و مووا يف غوري بيتووه. 

ا اطه. وأما مقداو موا حيتوا   ليوه كو    هوان مون فااتياو املاالطة مطلقا اطه وااتياو ا  فراد مطلق
 10/426. هذا وهذا وما هو ا صلح له يف ك  حاا ف ذا حيتا      ظر اان
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 الوووذكر والووودعاء يف الطوووواف م وووروع با تفووواق وأموووا القوووراءة يف الطوووواف ففي وووا  وووزاع معوووروف. -279
10/427 
ذكر والووودعاء دون الصوووالة امل وووروع بعرفوووة ومزدلفوووة وعنووود اجلمووواو وعنووود الصوووفا واملوووروة هوووو الووو -280

 10/427 ولوها، والطواف بالبيا للواود أفض  من الصالة، والصالة للمقيمني مبكة أفض .
واملرأة املتزوجة طاعت وا لزوج وا أفضو  مون طاعت وا  بوي وا؛ خبوالف ا نوة فل وا موهمووة بطاعوة  -281

 10/428 أبوي ا.
و ن كووان جووونمل املع وووز عنوووه  فمووا يقوودو عليوووه موون العبوووادا. أفضوو  يف حقوووه  ووا يع ووز عنوووه -282

فوولن موون النوواا موون يوورى أن  ،ه ك ووري موون النوواا ويتبعووون أهووواءهموهووذا بوواب واسووع يغلووو فيوو ،أفضوو 
ضو  جلميوع العم   ذا كان أفض  يف حقوه ملناسوبة لوه ولكو وه أ فوع لقلبوه وأطووع لربوه يريود أن اعلوه أف

جعلووه ومحووة للعبوواد وهووديا  ووم يووهمر  واو بعوو  حمموودا بالكتوواب وا كمووة و  ،النوواا ويووهمرهم مب وو  ذلووك
ا هووو كوو    هووان مبووا هووو أصوولح لووه فعلوو  املهوولم أن يكووون  اصووحا للمهوولمني يقصوود لكوو    هووان موو

 10/428 أصلح له.
 ،ومووون م مووون يكوووون تطوعوووه باجل ووواد أفضووو  ،موون النووواا مووون يكوووون تطوعوووه بوووالعلم أفضووو  لوووه -283

فض  لوه وا فضو  املطلو  موا كوان أشوبه أ كالصالة والصيام  البد ية ومن م من يكون تطوعه بالعبادا.
  10/428 حباا النيب صل  او عليه وسلم باطنا وظاهرا.

ومن ظن أن أحدا من هل ء الذين   يلدون الواجبا. و  يوكون احملرما. سواء كان عوادال  -284
فلحوووني أو جمنو ووا أو مو ووا أو متو ووا فموون اعتقوود أن أحوودا مووون هوول ء موون أوليوواء او املتقووني وحزبووه امل

وعبوووواد  الصووووا ني وجنوووود  الغووووالبني الهووووابقني املقووووربني واملقتصوووودين الووووذين يرفووووع او دوجووووا م بووووالعلم 
واإلنان مع كو وه   يولدا الواجبوا. و  يوور احملرموا. كوان املعتقود لو يوة م و  هوذا كوافرا مرتودا عون 

مكوذب حملمود صوول  او  ديون اإلسوالم غوري شواهد أن حمموودا وسووا او صول  او عليوه وسولم بوو  هوو
 10/432. أولياء او هم املتقون امللمنونعليه وسلم فيما ش د به؛  ن حممدا أارب عن او أن 

أن يعموو  الرجوو  بطاعووة او علوو   وووو موون او يرجووو ومحووة او وأن يووور معصووية او  االتقوووىو  -285
 10/433. عل   وو من او خياف عذاب او

ر جنو ه   يصح منه  نان و  كفور. وحكوم اجملنوون حكوم الطفو   ذا  ومن ولد جمنو ا مث استم -286
وكووذلك  ذا كا ووا أمووه مهوولمة عنوود  ،كووان أبوووا  مهوولمني كووان مهوولما تبعووا  بويووه باتفوواق املهوولمني

بوا  وم حكوم اإلسوالم وكذلك من جون بعود  سوالمه ي  ،علماء كهئ حنيفة وال افعي وأمحدي وو ال
هو  ون الذا ولود بوني املهولمني حيكوم لوه باإلسوالم ظواهرا تبعوا  بويوه أو  وكذلك اجملن ،تبعا  بائ م
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   جو   نوان دوام بوه فهطفواا املهولمني وجموا ين م يووم القياموة تبوع  ،الداو كما حيكم بذلك لألطفاا
 بوووائ م وهوووذا اإلسوووالم   يوجوووح لوووه مزيوووة علووو  غوووري  و  أن يصوووري بوووه مووون أوليووواء او املتقوووني الوووذين 

 10/437 ن  ليه بالفرائن والنواف .يتقربو 
. اتفوووو  العلموووواء علوووو  أ ووووه   تصووووح صووووالة موووون زاا عقلووووه بووووها سووووبح زاا فكيووووف بوووواجملنون -287

10/438 
   النيب صل  او عليه وسلم عن الصالة مع النعواا الوذا يغلوم معوه النواعمل. ودود احوت   -288

لوجوح اخلورو  الصوالة أو العلماء هبذا عل  أن النعاا   ينقن الوضوء؛  ذ لو  قن بذلك لبطلا 
 10/438. من ا لت ديد الط اوة

الصوالة كاإلنوان   تودال ا النيابوة حبواا فوال يصوولي أحود عون أحود الفورض   لعوذو و  لغووري  -289
تهووقم حبوواا كموا   يهووقم اإلنووان؛ بوو  عليووه الصووالة مووا دام عقلووه  عوذو كمووا   يوولمن أحوود عنووه و 

ا ع وز عون ييوع ا فعواا و  يقودو علو  ا دوواا ف و  حاضرا وهو متمكن مون فعو  بعون أفعا وا فولذ
يصوولي بتحريووك طرفووه ويهتحضوور ا فعوواا بقلبووهل فيووه دووو ن للعلموواء و ن كووان ا ظ وور أن هووذا غووري 

 10/439 م روع.
كما أ ه ليمل من ا هنا. ما حيبم   ،حيبم ا عماا الصا ة    الردة وليمل من الهييا. ما -290

 10/440. ييع الهييا.    التوبة
اجلنووون يوجووح زواا العقوو  فيبقوو  علوو  مووا كووان عليووه موون اووري وشوور   أ ووه يزيوود  و  ينقصووه  -291

 10/441 لكن جنو ه حيرمه الزيادة من اخلري كما أ ه ننع عقوبته عل  ال ر.
وااتلوووووف العلموووووواء هوووووو  هوووووم مكلفووووووون يف حوووووواا زواا عقل ووووومل وا صوووووو  مهووووووهلة الهووووووكران  -292

لوويمل  اه مكلووف حوواا زواا عقلووه. ودوواا ك ووري موون العلموواءواملنصووون عوون ال ووافعي وأمحوود وغري ووا أ وو
لهوكران مكلفا وهو أحد القوولني يف موذهح ال وافعي وأمحود و حودى الوروايتني عون أمحود أن طوالق ا

و  يقو  أحود مون العلمواء أن هول ء الوذين زاا عقل وم مب و  هوذا يكو وون  ،  يقع وهذا أظ ر القوولني
حزبه املفلحني. ومن ذكر  العلماء من عقالء اجملوا ني الوذين ذكوروهم من أولياء او املوحدين املقربني و 

ومن عالموة هول ء أ وم  ذا حصو   خبري ف م من القهم ا وا الذين كان في م اري مث زالا عقو م.
 ووم يف جنووو م  وووع موون الصووحو تكلموووا مبووا كووان يف دلوووهبم موون اإلنووان   بووالكفر والب تووان خبووالف 

ر ف ووذا   ووا ذا حصوو  لووه  وووع  فادووة بووالكفر وال وورر وي ووذا يف زواا عقلووه بووالكفغووريهم  وون يووتكلم  
 10/442. يكون كافرا   مهلما
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ا  بيواء علوي م الهووالم ينوامون ولويمل فووي م جمنوون و  مولووه والنويب صول  او عليووه وسولم اوووز  -293
لم تنوام عينوا  و  ينووام عليوه النووم واإلغمواء و  اووز عليوه اجلنوون وكوان  بينووا حممود صول  او عليوه وسو

وأما اجلنون فقد  ز  او أ بياء  عنوه؛ فل وه مون أعظوم  قوائل اإل هوان؛  عليه يف مرضهدلبه ودد أغمي 
 ذ كماا اإل هان بالعق  و ذا حرم او  زالة العق  بك  طريو  وحورم موا يكوون ذويعوة     زالوة العقو   

  ا ذويعوة    شورب الك وري الوذا يزيو  العقو   ك رب اخلمر؛ فحرم القطرة من ا و ن   تزا العق ؛
فكيووف يكوووون موووع هووذا زواا العقووو  سوووببا أو شووورطا أو مقربووا    و يوووة او كموووا يظنووه ك وووري مووون أهووو  

 10/444. الضالا
الوذين ضو  سوعي م يف ا يواة الود يا وهووم *  دو  هو   نبويكم با اهورين أعموا تعوا ا ا دواا -294

 زلوووا يف أصوووحاب  اعد بووون أئ ودوووان وغوووري  مووون الهووولفدووواا سووو .حيهوووبون أ وووم حيهووونون صووونعاح
ودوود ووا عوون علووي بوون أئ طالووح وضووي او عنووه وغووري  أ ووم كووا وا يتهولو ووا يف  ،الصوووامع والوودياوا.

 10/448 ا رووية ولوهم من أه  البدع والضال ..
حني ومن تكلم يف الدين بال علم كان كاذبا و ن كان   يتعمد الكذب كما عبا يف الصحي -295

عن النيب صل  او عليه وسلم ملا دالا له سبيعة ا سولمية ودود توويف عن وا زوج وا سوعد بون اولوة يف 
ح وووة الووووداع فكا وووا حوووامال فوضوووعا بعووود موووو. زوج وووا بليووواا دالئووو  فقووواا  وووا أبوووو الهوووناب  بووون 

كوذب ا ابعككا ما أ ا بناكحة حأ نضي عليك آار ا جلني فقاا النيب صول  او عليوه وسولم
 10/449. بو الهناب  ب  حللا فا كحيحأ
ودوود دوواا أبووو بكوور وابوون مهووعود وغري ووا موون الصووحابة فيمووا يفتووون فيووه باجت ووادهما  ن يكوون  -296

صووووابا فمووون او و ن يكووون اطوووه ف وووو موووي ومووون ال ووويطان واو ووسووووله برييوووان منوووه. فووولذا كوووان اطوووه 
يبوويح لووه الكووالم يف الوودينل ف ووذا  اجملت وود املغفوووو لووه هووو موون ال وويطان فكيووف مبوون تكلووم بووال اجت وواد

اطول  أيضوا موون ال ويطان موع أ ووه يعادوح عليوه  ذا   يتووح واجملت ود اطول  موون ال ويطان وهوو مغفوووو 
لووه؛ كمووا أن ا حووتالم والنهوويان وغووري ذلووك موون ال وويطان وهووو مغفوووو خبووالف موون تكلووم بووال اجت وواد 

 ذلوك فولن ال ويطان ينوزا علو   يبيح له ذلك ف ذا كاذب آمث يف ذلك و ن كا ا له حهنا. يف غوري
كوو    هووان ويوووحي  ليووه حبهووح موافقتووه لووه ويطوورد حبهووح  االصووه و وطاعتووه لووه دوواا تعووا ا ا ن 

 10/450.عبادا ليمل لك علي م سلطانح
 ن أواد  فهجابا.عمن يقوا الطرق    او عودد أ فواا اخلالئو . هو  دولوه صوحيحل وسي ا -297

كالصووالة والصووددة واجل وواد والووذكر والقووراءة وغووري   اب والهوونةامل ووروعة املوافقووة للكتووبووذلك ا عموواا 
 10/454. كتاب والهنة؛ ف و باط ذلك. ف ذا صحيح. و ن أواد    او طريقا  الفا لل
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فلن الذا ينبغي أ ه   يفع  من املباحوا.    موا يهوتعني بوه علو  الطاعوة ويقصود ا سوتعا ة  -298
. قني الوووذين تقربووووا    او تعوووا  بالنوافووو  بعووود الفووورائنهبوووا علووو  الطاعوووة ف وووذا سوووبي  املقوووربني الهووواب

10/460 
موون فعوو  املباحووا. مووع الغفلووة أو فعوو  فضوووا املبووا  الوويت   يهووتعان هبووا علوو  طاعووة مووع أداء  -299

 10/460 الفرائن واجتناب احملاوم باطنا وظاهرا ف ذا من املقتصدين أصحاب اليمني.
 ليوه و  يصوحبه  نوان اعلوه حهونة فعدموه اوري مون  فما   حيتا   ليه مون املباحوا. أو حيتوا  -300

 10/461 اري منه. وجود   ذا كان مع عدمه ي تغ  مبا هو
أن امللمن عند ش وة النكوا  يقصود أن يعودا عموا حرموه او    موا أباحوه او؛ ويقصود فعو   -301

 10/462. املبا  معتقدا أن او أباحه اواو حيح أن يلاذ براصه كما يكر  أن تلت  معصيتهح
الهووولور سووولوكانا سووولور ا بوووراو أهووو  اليموووني وهوووو أداء الواجبوووا.، وتووورر احملرموووا. باطنوووا و  -302

سلور املقربني الهابقني وهو فع  الواجح واملهتحح حبهح اإلمكان وترر املكرو   اال اينو  وظاهرا.
تكم بوهمر فوهتوا واحملرم كما داا النويب صول  او عليوه وسولم ا ذا  يوتكم عون شويء فواجتنبو . و ذا أمور 

منوه موا اسوتطعتمح. وكوالم ال ويول الكبواوا كال وويخ عبود القوادو وغوري  ي وري    هوذا الهولور؛ و ووذا 
يوووهمرون مبوووا هوووو مهوووتحح غوووري واجوووح وين وووون عموووا هوووو مكووورو  غوووري حمووورم فووول م يهووولكون باخلاصوووة 

د    موا أمور بوه و  مهلك اخلاصة وبالعامة مهلك العامة وطري  اخلاصة طري  املقربني أ  يفع  العبو
او ويرضوا  ويريود   وادة دينيوة شورعية و   فوا وادة   يريد    ما أمور او ووسووله بلوادتوه وهوو موا حيبوه

 10/463 كل ا مرادة له القا وتكوينا.
فوووولن النوووويب امللووووك م وووو  داود وسووووليمان دوووواا تعووووا ا اهووووذا عطا  ووووا فووووامنن أو أمهووووك بغووووري  -303

يا وامنووع موون شوويا   لاسووبك فووالنيب امللووك يعطووي بلوادتووه   حهووابح دووالواا معنووا  أعووم موون شوو
يعادح عل  ذلك كالذا يفع  املباحا. بلوادته. وأما العبد الرسووا فوال يعطوي و  ننوع    بوهمر وبوه 
وهو حمبته ووضا  و وادته الدينية والهابقون املقربون أتباع العبد الرسوا واملقتصدون أهو  اليموني أتبواع 

ودد يكون لس هان حواا هوو في وا اواا عون اإلوادتونيا وهوو أ  تكوون لوه  وادة يف عطواء  النيب امللك
و  منع،    وادة دينية هو مهموو هبا و   وادة  فها ية سوواء كوان من يوا عن وا أو غوري من وي عن وا بو  

ف وذا  .ما ودع كوان مورادا لوه وم موا فعو  بوه كوان مورادا لوه مون غوري أن يفعو  املوهموو بوه شورعا يف ذلوك
مبنزلوووة مووون لوووه أموووواا يعطي وووا ولووويمل لوووه  وادة يف  عطووواء معوووني    وادة شووورعية و   وادة مذموموووة؛ بووو  
يعطوووي كووو  أحووود. ف وووذا  ذا دووودو أ وووه دوووام مبوووا اوووح عليوووه حبهوووح  مكا وووه ولكنوووه افوووي عليوووه اإلوادة 

هووا  ولوو علوم ال رعية يف تفصي  أفعاله. فل ه   يوذم علو  موا فعو  و  نود  مطلقوا. بو  نود  لعودم 
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تفصووي  املووهموو بووه وأواد   وادة شوورعية لكووان أكموو . بوو  هووذا مووع القوودوة  مووا واجووح و مووا مهووتحح. 
وحواا هوذا اوري مون حواا مون يريود حبكوم هوووا  و فهوه؛ و ن كوان ذلوك مباحوا لوه وهوو دون مون يريوود 

 10/468 بهمر وبه   هبوا  و  بالقدو احملن.
وغوري ذلوك علو  عالعوة أدهواما دووم   يتصورفون في وا     الناا يف املباحا. مون امللوك واملواا -304

حبكوم ا مور ال وورعي. وهوو حوواا  بينوا صوول  او عليوه وسوولم. وهوو حوواا العبود الرسوووا ومون اتبعووه يف 
ذلووك. ودوووم يتصوورفون في ووا حبكووم  واد ووم وال وو وة الوويت ليهووا حمرمووة. وهووذا حوواا النوويب امللووك. وهووو 

علم ووم بووه. وأمووا ال وواين  يتصوورفون هبووذا و  هبووذا. أمووا ا وا فلعوودم حوواا ا بووراو أهوو  اليمووني. ودوووم  
فلزهوودهم فيوووه؛ بووو  يتصووورفون في ووا حبكوووم القووودو احملووون اتباعووا إلوادة او اخللقيوووة القدويوووة حوووني تعوووذو 
معرفووة اإلوادة ال وورعية ا مريووة وهووذا كووالوجيح بالقرعووة  ذا تعووذو الوجوويح بهووبح شوورعي معلوووم ودوود 

 10/469 هذا املقام بل ام يقع يف دلوهبم واطاب.يتصرف هل ء يف 
أن ليوووري وك ا مووور بوووني القتووو  وا سووووداق، واملووون والفوووداء لووويمل ليوووري شووو وة بووو  ليوووري وأا  -305

ومصلحة فعليه أن خيتاو ا صلح، فلن ااتاو ذلك فقد واف  حكم او و   فال. وملا كوان هوذا خيفو   
الصوحيحا ا ذا حاصور. أهو  حصون فهوهلور أن  ا ودي  ك ريا دواا النويب صول  او عليوه وسولم يف

تنز م عل  حكم او فال تنز م عل  حكم او فل ك   تدوا ما حكوم او فوي م ولكون أ وز م علو  
حكمك، وحكم أصحابكح وا اكم الذا ينزا أه  ا صن عل  حكموه عليوه أن حيكوم باجت واد  

حكم حبكمه ولو حكم بغري ذلوك لنفوذ حكموه فل وه  فلما أمر سعدا مبا هو ا وض  و وا حح  ليه
 10/470 حكم باجت اد  و ن   يكن ذلك هو حكم او يف الباطن.

 ذا تعاوضووا أدلووة املهوووهلة ال وورعية عنوود النووواظر اجملت وود وعنوود املقلووود املهووتفيت فل ووه   يووورجح  -306
و موا بورأا م وري  اصوح  شييا. ب  ما جرى به القدو أدرو  و  ينكورو . وتواوة يورجح أحودهما  موا مبنوام

و مووا بر يووة املصوولحة يف أحوود الفعلووني. وأمووا الوجوويح مب وورد ا اتيوواو حبيوو   ذا تكافووه. عنوود  ا دلووة 
يورجح مب وورد  وادتووه وااتيواو . ف ووذا لوويمل دووا أحوود موون أئمووة اإلسوالم و  ووا هووو دووا طائفووة موون أهوو  

 10/472 خيري بني املفتني املاتلفني. الكالم ولكن داله طائفة من الفق اء يف العامي املهتفيتا   ه
أن طائفوووة موووون الهووووالكني  ذا اسوووتوى عنوووود  ا مووووران يف ال ووووريعة وجوووح مب وووورد ذودووووه و وادتووووه  -307

فالوجيح مب رد اإلوادة اليت   تهتند    أمر علمي باطن و  ظاهر   يقوا به أحود مون أئموة العلوم 
ن مووون جووووز جملت ووود أو مقلووود الوجووويح مب ووورد والزهووود. فهئموووة الفق ووواء والصووووفية   يقولوووون هوووذا. ولكووو

ااتيوواو  و وادتووه ف ووو  ظووري موون شوورع للهووالك الوجوويح مب وورد  وادتووه وذودووه. لكوون دوود يقووااا القلووح 
 10/472 املعموو بالتقوى  ذا وجح بلوادته ف و ترجيح شرعي.
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موووأ حصووو  موووا يظووون معوووه أن أحووود ا مووورين أحوووح    او ووسووووله كوووان هوووذا ترجيحوووا بووودلي   -308
عي والذين أ كروا كون اإل ام طريقا عل  اإلطالق أاطيووا كموا أاطوه الوذين جعلوو  طريقوا شورعيا شر 

عل  اإلطالق. ولكن  ذا اجت د الهالك يف ا دلة ال رعية الظاهرة فلم ير في ا ترجيحا وأ م حينيوذ 
يكووون وجحووان أحوود الفعلووني مووع حهوون دصوود  وعماوتووه بووالتقوى فل ووام م وو  هووذا دليوو  يف حقووه؛ دوود 

أدووووى موووون ك ووووري مووون ا ديهووووة الضووووعيفة؛ وا حاديوووو  الضوووعيفة والظووووواهر الضووووعيفة وا ستصووووحابا. 
الضعيفة الويت حيوت  هبوا ك وري مون اخلائضوني يف املوذهح واخلوالف وأصووا الفقوه. ويف الوموذا عون أئ 

مث دوورأ دولووه  سووعيد عوون النوويب صوول  او عليووه وسوولم أ ووه دووااا ااتقوووا فراسووة املوولمن فل ووه ينظوور بنوووو او
تعووا  ا ن يف ذلووك  يووا. للمتووومسنيح ودوواا عموور بوون اخلطووابا ادوبوووا موون أفوووا  املطيعووني؛ وامسعوووا 

 10/473 صاددة. من م ما يقولون فل ه تت ل   م أموو
فطووور عبوواد  علووو  ا نيفيووةا وهوووو حووح املعوووروف وبغوون املنكووور فووولذا    سوووبحا ه وتعووا  فوواو -309

ة عل  ا   فلذا كا ا الفطرة مقومة حبقيقة اإلنان منوووة بنووو القورآن تهتح  الفطرة فالقلوب مفطوو 
وافوووي علي وووا د لوووة ا دلوووة الهووومعية الظووواهرة ووأى دلبوووه يووورجح أحووود ا مووورين كوووان هوووذا مووون أدووووى 

 10/474 ا ماوا. عند م له وذلك أن او علم القرآن واإلنان.
غيووح وترهيووح؛ ف ووذا ا موور والن وووي أن يف دلووح كوو  موولمن واعووظ والووواعظ ا موور والن ووي بو  -310

الووذا يقووع يف دلووح املوولمن مطوواب   موور القوورآن و يووه و ووذا يقوووى أحوود ا بووا ار. كمووا دوواا تعووا ا 
ا وو عل   ووح داا بعن الهلف يف ا يةا هو امللمن ينط  با كموة و ن   يهومع في وا بوهعر فولذا 

يووزان العقلووي لبووه يطوواب   وووو القوورآن كمووا أن املمسووع بووا عر كووان  ووووا علوو   وووو.  وووو اإلنووان الووذا يف د
 10/475 .يطاب  الكتاب املنزا

واإل ام يف القلح تاوة يكون من جنمل القوا والعلم والظن وا عتقاد وتاوة يكوون مون جونمل  -311
دلبوه  العم  وا ح واإلوادة والطلح فقد يقوع يف دلبوه أن هوذا القووا أوجوح وأظ ور وأصووب ودود نيو 

 10/476. دون ا ار    أحد ا مرين
فوولذا كا وووا ا موووو الكو يوووة دوود تنك وووف للعبوود املووولمن يقينووا أو ظنوووا فووا موو الدينيوووة كوووذلك  -312

 بطريوو  ا و  فل ووه    ك ووف ا أحووو  لكوون هووذا يف الغالووح   بوود أن يكووون ك ووفا بوودلي  ودوود يكووون
 ا ستحهووووان. بووودلي  ينقوووود  يف دلوووح املوووولمن و  نكنووووه التعبوووري عنووووه وهووووذا أحووود مووووا فهوووور بوووه معووووهل

10/476 
ليمل ك  أحد نكنه  با ة املعاين القائموة بقلبوه، وك وري مون النواا يبين وا بيا وا  ادصوا وك وري مون  -313

أهوو  الك ووف يلقووو  يف دلبووه أن هووذا الطعوووام حوورام أو أن هووذا الرجووو  كووافر أو فاسوو  مووون غووري دليووو  
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ا حووالا. ولويمل املقصووود ظواهر وبوالعكمل دوود يلقو  يف دلبوه حمبووة شوال وأ ووه وك و أو أن هوذا املوا
هنا بيان أن هذا وحد  دلي  عل  ا حكام ال ورعية؛ لكون  ن م و  هوذا يكوون ترجيحوا لطالوح ا و  
 ذا تكافووه. عنوود  ا دلووة الهوومعية الظوواهرة. فووالوجيح هبووا اووري موون التهوووية بووني ا موورين املتنادضووني 

 10/477 دطعا فلن التهوية بين ما باطلة دطعا.
لناشووئ عوون ظوواهر أو ديوواا اووري موون العموو  بنقيضووه  ذا احتووي     العموو   ن العموو  بووالظن ا -314

 10/477 بهحد ا.
موون دووااا أ ووه لوويمل يف  فوومل ا موور حوو  معووني بوو  كوو  جمت وود عووا  بووا   البوواطن يف املهووهلة  -315

دووود اووووزون أو بعضووو م تكوووافل ا دلوووة  ولووويمل  حووود ا علووو  ا اووور مزيوووة يف علوووم و  عمووو  ف ووول ء
ايووري بووني القووولني وهوول ء يقولووون لوويمل علوو  الظوون دليوو  يف  فوومل ا موور؛ و  ووا واعلووون الواجووح الت

وجحان أحد القولني هو من بواب الرجحوان بامليو  واإلوادة كوجويح الونفمل الغضوبية لال تقوام والونفمل 
ا ليمووة للعفوووو. وهوووذا القوووا اطوووه؛ فل وووه   بووود يف  فوومل ا مووور مووون حووو  معووني يصووويبه املهوووتدا تووواوة 

كالكعبووة يف حوو  موون اشووتب ا عليووه القبلووة واجملت وود  ذا أدا  اجت وواد     ج ووة سووقم وخيطيووه أاوورى.  
عنووه الفووورض بالصوووالة  لي وووا كاجملت ووود  ذا أدا  اجت ووواد     دووووا فعمووو  مبوجبوووه كال وووا مطيوووع و وهوووو 
مصيح مبعهل أ ه مطيع و وله أجر عل  ذلك؛ وليمل مصيبا مبعهل أ ه علم ا   املعني؛ فلن ذلوك   

ون    واحوودا ومصوويبه لووه أجووران وهووذا يف ك ووف ا  ووواع الوويت يكووون علي ووا دليوو  شوورعي لكوون دوود يكوو
 10/477 .خيف  عل  العبد. فلن ال اوع بني ا حكام الكلية

فقوود يل ووم او بعوون عبوواد  حوواا هووذا املوواا املعووني وحوواا هووذا ال ووال املعووني و ن   يكوون  -316
ع اخلضوور هووي موون هووذا البوواب لوويمل في ووا  الفووة هنووار دليوو  ظوواهر ي ووركه فيووه غووري . ودصووة موسوو  موو

 10/479. ل رع او تعا ؛ فل ه   اوز دم  حد    يب و  وك أن خيالف شرع او
  اوز دم  حد    يب و  وك أن خيالف شرع او لكن في ا علم حواا ذار املعوني بهوبح  -317

موووا في وووا مووون املووواا لعلموووه بوووهن بووواطن يوجوووح فيوووه ال ووورع موووا فعلوووه اخلضووور كمووون داووو     داو وأاوووذ 
صواحب ا أذن لووه وغوري    يعلووم، وم وو  مون وأى ضووالة أاوذها و  يعرف ووا لعلمووه به وه أتوو  هبوا هديووة لووه 

 10/479 ولو ذلك. وم   هذا ك ري عند أه  اإل ام الصحيح.
ا وداا عمر بن عبد العزيزا   تكن  ن يتبع ا    ذا وافو  هووا  وخيالفوه  ذا اوالف هووا  فولذ -318

  وه يف  وضوي او عنوه أ ا   ت اب عل  ما اتبعته من ا   وتعادح عل  موا االفتوه. وهوو كموا دواا
 10/480 املوضعني   ا دصد اتباع هوا    يعم  و.
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  حيبه او ووسوله و  يبغضه او ووسوله كا فعاا الويت   تكليوف في وا م و  أفعواا النوائم ما  -319
  حيب وووا ويرضووواها و  يكره وووا ويوووذم ا فوووامللمن أيضوووا   ينبغوووي أن حيب وووا  واجملنوووون ف وووذا  ذا كوووان او

 10/482 ويرضاها و  يكره ا.
الرضوا  اال واينو  والرضا بالقضاء عالعة أ واعا أحدها الرضوا بالطاعوا.؛ ف وذا طاعوة موهموو هبوا. -320

ف ووذا    الكفور والفهوووق والعصويان اال الو و  باملصوائح ف وذا مووهموو بوها  موا مهووتحح و موا واجووح.
 10/482 يلمر بالرضا به ب  يلمر ببغضه وساطه فلن او   حيبه و  يرضا .

وأمووا بالنهووبة    القوودو فريضوو  عوون او  ذ لووه ا موود علوو  كوو  حوواا ويرضوو  مبووا يرضووا  موون  -321
ا كمووة الوويت الوو   جل ووا مووا الوو  و ن كنووا  ووبغن مووا يبغضووه موون املالودووا. فحيوو  ا تفوو  ا موور 

موور ال وورعي   يكووون ا مت وواا والرضووا واحملبووة كمووا يكووون يف ا موور ال وورعي و ن  ال وورعي أو افووي ا 
كان ذلك مقودووا. وهوذا موضوع يغلوم فيوه ك وري مون ااصوة الهوالكني وشويوا م فضوال عون عوامت م 

 10/484 ويتفاوتون يف ذلك حبهح معرفت م با مر ال رعي وطاعت م له.
بوووا ال وورعي حبيوو  يكووون معلومووك املعلومووا. فكمووا أن طريوو  العلووم   بوود فيووه موون العلووم الن -322

الدينيوة النبويوة ويكووون علموك هبوا مطابقووا ملوا أاورب. بووه الرسو  و   فوال ينفعووك أا معلووم علمتووه و  
أا شوويء اعتقدتووه فيمووا أاوورب. بووه الرسوو  بوو    بوود موون اإلنووان بوواو ومالئكتووه وكتبووه ووسووله واليوووم 

الطري   ليوه وهوو موا أمور. بوه الرسو . فوال و   املراد وهو اوا ار فكذلك اإلوادة   بد في ا من تعيني
بود أن تعبوود او، وتكوون عبادتووك  يوا  مبووا شورع علوو  ألهونة وسووله  ذ   بود موون تصودي  الرسوووا فيمووا 

 10/486 أارب علما و  بد من طاعته فيما أمر عمال.
  العلووم موون فيووه شوويء العابوود اجلاهوو  ي ووبه النصواوى. وموون أهووو  العوا  الفوواجر ي ووبه الي ووود.و  -323

 10/501 من ا وا ومن أه  العبادة من فيه شيء من ال اين.
موون النوواا موون تغلووح عليووه طريقووة الزهوود يف  وادة  فهووه فيزهوود يف موجووح ال وو وة والغضووح   -324

كما يفع  ذلك من يفعله من عباد امل ركني وأه  الكتواب كالرهبوان وأشوباه م وهول ء يورون اجل واد 
النفووا وسويب الذويوة وأاوذ ا موواا ويورون أن او   اعو  عمواوة بيوا املقودا   قصا ملا فيه مون دتو 

علوو  يوود داود   ووه جوورى علوو  يديووه سووفك الوودماء. وموون م موون   يوورى ذبووح شوويء موون ا يوووان كمووا 
عليه الربا ة ومن م من   حيرم ذلك لكنه هو يتقرب    او به ه   يذبح حيوا ا و  يهك   موه و  

 10/510 نهاء ويقوا مادحها فالن ما  كح و  ذبح.ينكح ال
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و ام الووع أن يعم اإل هان اري اخلريين وشر ال رين، ويعلم أن ال ريعة مبناهوا علو  حتصوي   -325
املصووواحل وتكميل وووا وتعطيووو  املفاسووود وتقليل وووا و   فمووون   يووووازن موووا يف الفعووو  والوووور مووون املصووولحة 

 10/512 .با. ويفع  حمرما.. ويرى ذلك من الووعال رعية واملفهدة ال رعية فقد يدع واج
الفعوو  املعووني الووذا يقوواا هووو مبووا   مووا أن تكووون مصوولحته واجحووة للعبوود  سووتعا ته بووه علوو   -326

طاعته و هن  يته ف ذا يصري أيضا حمبوبا واجح الوجود هبذا ا عتباو و موا أن يكوون مفوتوا للعبود موا 
 وووذا عدموووه اوووري لوووه. والهوووالك املتقووورب    او هوووو أفضووو  لوووه كاملبوووا  الوووذا ي وووغله عووون مهوووتحح ف

بالنوافوو  بعووود الفووورائن   يكوووون املبوووا  املعوووني يف حقووه مهوووتوا الطووورفني فل وووه  ذا   يهوووتعن بوووه علووو  
طاعته كان تركه وفع  الطاعة مكا ه اريا له و  ا ددو وجود  وعدمه سواء  ذا كان مع عدمه ي وتغ  

هووذا ف ووذا يصوولح لألبووراو أهوو  اليمووني الووذين يتقربوووون    او مببووا  م لووه. فيقووااا   فوورق بووني هووذا و 
بووالفرائن كووهداء. الواجبووا. وتوورر احملرمووا. وي ووتغلون مووع ذلووك مبباحووا.. ف وول ء دوود يكووون املبووا  
املعووني يهووتوا وجووود  وعدمووه يف حق ووم  ذا كووا وا عنوود عدمووه ي ووتغلون مببووا  آاوور و  سووبي     أن 

بفعووو  آاووور يضووواد ا وا؛  ذ   تكوووون معطلوووة عووون ييوووع ا ركوووا.  ت وووتغ    توووور الووونفمل فعوووال  ن
والهكنا.. ومن هوذا أ كور الكعويب املبوا  يف ال وريعة  ن كو  مبوا  ف وو ي وتغ  بوه عون حمورم، وتورر 
احملرم واجح و  نكنه تركوه    أن ي وتغ  بضود  وهوذا املبوا  ضود ، وا مور بال ويء  وي عون ضود ، 

كن له    ضود واحود و   ف وو أمور بهحود أضوداد  فوها ضود تلوبمل بوه  والن ي عنه أمر بضد   ن   ي
كووان واجبووا موون بوواب الواجووح املاووري. وسوولاا الكعوويب هووذا أشووك  علوو  ك ووري موون النظوواو فموون م موون 
اعووف بووالع ز عوون جوابووها كووهئ ا هون ا موودا، ودوووا  طائفووة بنوواء علو  أن الن ووي عوون ال وويء أموور 

هووذا فيمووا  ذا كا ووا أضووداد  حمصووووة فهمووا مووا ليهووا أضووداد   بضوود  كووهئ املعوواك وموون م موون دووااا
حمصوووة فوال يكوون الن وي عنوه أمورا بهحود ا كموا يفورق بوني الواجوح املطلو ، والواجوح املاوري. فيقواا 
يف املاوريا هوو أمور بهحوود ال العوة ويقواا يف املطلو  هووو أمور بالقودو امل وور. وجوود ا أبوو الربكوا. نيوو  

 10/529    هذا.
لنواا ا موور بال ويء  ووي عوون ضود . وأضووداد  والن وي عنووه أموور بضود  أو بهحوود أضووداد  أن دو  -327

موون جووونمل دولنووواا ا مووور بال ووويء أمووور بلوازموووه ومووا   يوووتم الواجوووح    بوووه ف وووو واجوووح، والن وووي عووون 
ال ويء  ووي عمووا   يوتم اجتنابووه    بووه. فولن وجووود املووهموو يهوتلزم وجووود لوازمووه وا تفواء أضووداد ، بوو  

شوويء هووو كووذلك يهووتلزم وجووود  وا تفوواء أضووداد  وعوودم الن ووي عنووه؛ بوو  وعوودم كوو  شوويء  وجووود كوو 
يهتلزم عدم ملزوماته و ذا كان   يعدم    بضد خيلقه كا كوان فال بد عنود عدموه مون وجوود بعون 
أضوووداد  ف وووذا حووو  يف  فهوووه؛ لكووون هوووذ  اللووووازم جووواء. مووون ضووورووة الوجوووود و ن   يكووون مقصوووود  
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ا بني ما يلمر به دصدا وما يلزمه يف الوجود. فا وا هوو الوذا يوذم ويعادوح علو  ا مر. والفرق عاب
تركوووه خبوووالف ال ووواين فووولن مووون أمووور بوووا   أو اجلمعوووة وكوووان مكا وووه بعيووودا فعليوووه أن يهوووع  مووون املكوووان 
البعيود، والقريووح يهوع  موون املكوان القريووح فقطوع تلووك املهوافا. موون لووازم املووهموو بوه ومووع هوذا فوولذا 

اجلمعة وا و    تكون عقوبوة البعيود أعظوم مون عقوبوة القريوح بو  ذلوك بوالعكمل أو  موع  ترر هذان
أن عووواب البعيوود أعظووم فلووو كا ووا اللوووازم مقصووودة لألموور لكووان يعادووح بوك ووا فكووهن يكووون عقوبووة 

توورر  البعيوود أعظووم وهووذا باطوو  دطعووا. وهكووذا  ذا فعوو  املووهموو بووه فل ووه   بوود موون توورر أضووداد ، لكوون
هو من لووازم فعو  املوهموو بوه لويمل مقصوودا لألمور حبيو    وه  ذا تورر املوهموو بوه عودوح علو  ا ضداد 

تركه   عل  فع  ا ضداد اليت اشوتغ  هبوا وكوذلك املن وي عنوه مقصوود النواهي عدموه؛ لويمل مقصوود  
فعوو  شوويء موون أضووداد  و ذا تركووه متلبهووا بضوود لووه كووان ذلووك موون ضوورووة الووور. وعلوو  هووذا  ذا توورر 

حبوورام آاوور فل ووه يعادووح علوو  ال وواين و  يقوواا فعوو  واجبووا وهووو توورر ا وا؛  ن املقصووود عوودم حرامووا 
ا وا، فاملبووا  الووذا اشووتغ  بووه عوون حموورم   يوولمر بووه و  بامت الووه أموورا مقصووودا؛ لكوون  ووي عوون ا وورام 

مل هوو ومن ضرووة ترر املن ي عنه ا شوتغاا بضود مون أضوداد  فوذار يقوع  زموا لوور املن وي عنوه فلوي
 10/531. الواجح احملدود بقولنا الواجح ما يذم تاوكه ويعادح تاوكه

فقولناا ما   يتم الواجح    بوه ف وو واجوح أو اوح التوصو     الواجوح مبوا لويمل بواجوح  -328
ال ووواين. فووولن ا وا يوووذم تاوكوووه ويعادوووح، و  يتضووومن  اووواب اللووووازم. والفووورق عابوووا بوووني الواجوووح ا وا

  حيصوو     بووه ويوولمر بووه أموورا بالوسووائ  وي وواب عليووه لكوون العقوبووة ليهووا  وال وواين واجووح ودوعووا أا
ومن هذا الباب  ذا اشتب ا امليتة باملذك  فلن احملرم الذا يعادح عل  فعله أحد ا حبيو   عل  تركه

 ذا أكل ما ييعا   يعادح عقوبة من أك  ميتتني ب  عقوبة مون أكو  ميتوة واحودة، وا اورى وجوح 
الوسووائ . فقووا مون دووااا كال وا حمورم صووحيح هبوذا ا عتبواو؛ ودوووا مون دوااا احملوورم يف ترك وا وجووب 

 فمل ا مر أحد ا صحيح أيضا بذلك ا عتباو وهذا  ظري دوا من دااا اح التوص     الواجوح 
 10/532 مبا ليمل بواجح.

تب ا فوولن الوجوووب وا رمووة ال ابتووة  حوود ا ليهووا عابتووة لآلاوور بوو   وووع آاوور حووأ لووو اشوو -329
 لوكتووه بهجنبيووة بالليوو  ووطي ووا يعتقوود حوو  وطء  حوودا ا وحتوورمي وطء ا اوورى كووان ولوود  موون  لوكتووه 
عابتوووا  هوووبه خبوووالف ا اووورى ولوووو دووودو ا أ وووا اشوووتب ا بهجنبيوووة وتوووزو   حووودا ا فحووود مووو ال مث توووزو  

ذا تنحوو  ا اورى   حيود حودين موع أ وه   حود يف ذلووك جلوواز أن تكوون املنكوحوة هوي ا جنبيوة. وهبو
شب ة الكعيب. فلن احملرم تركه مقصود، وأما ا شوتغاا بضود مون أضوداد  ف وو وسويلة؛ فولذا ديو  املبوا  

 10/533. واجح مبعهل وجوب الوسائ  أا دد يتوس  به    فع  واجح وترر حمرم ف ذا ح 
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أتووه فوولن كووان اإل هووان يقصوود أن ي ووتغ  باملبووا  ليووور احملوورم م وو  موون ي ووتغ  بووالنظر    امر  -330
 ووطي ا ليودع بوذلك النظور    ا جنبيوة ووطي وا أو يهكو  طعاموا حوال  لي وتغ  بوه عون الطعوام ا ورام

 10/534. ف ذا ي اب عل  هذ  النية والفع 
عووون مبوووا  آاووور فيكوووون كووو  مووون املبووواحني  أن ا بوووراو وأصوووحاب اليموووني دووود ي وووتغلون مببوووا  -331

ف وووم   وووا يهووتعملون املباحوووا.  ذا كا وووا  يهووتوا وجوووود  وعدموووه يف حق ووم. أموووا الهوووابقون املقربووون
طاعة  هن القصد في ا؛ وا ستعا ة عل  طاعة او. وحينيذ فمباحا م طاعا. و ذا كوان كوذلك   
تكوون ا فعوواا يف حق ووم    مووا يوووجح وجووود  فيوولمرون بووه شوورعا أموور اسووتحباب أو مووا يوووجح عدمووه 

 10/534. يعة دد بينا أحكام ا فعاا كل افا فض   م أ  يفعلو  و ن   يكن فيه  مث وال ر 
وأمووا غووري ا فعوواا ا اتياويووةا وهووو مووا فعوو  باإل هووان كمووا حيموو  اإل هووان وهووو   يهووتطيع  -332

ا متنواع ف ووذا اواو  عوون التكليووف موع أن العبوود مووهموو يف م و  هووذا أن حيبووه  ن كوان حهوونة ويبغضووه 
ن جع  اإل هان فيما يهوتعمله فيوه القودو  ن كان سيية وخيلو عن ما  ن   يكن حهنة و  سيية، فم

فقوود وفووع ا موور والن ووي عنووه يف ا فعوواا ا اتياويووة  يوودا الغاسوو  كامليووا بووني  موون ا فعوواا ا اتياويووة
 10/536 وهذا باط .

معرفتووه وأمووا مووا   يبلغووه و  يووتمكن موون  وحكووم ال وورع   ووا ي بووا يف حوو  العبوود  ذا  كوون موون -333
يه أن يتقي او موا اسوتطاع. وهوذا اطوه يف العلوم ولويمل اطوه يف العمو  معرفته فال يطالح به و  ا عل

 10/536 وهو كاجملت د املاطئ له أجر عل  دصد  واجت اد ، واطل  مرفوع عنه.
واإل هان غري عا  يف ك  حواا مبوا هوو ا صولح لوه يف دينوه ومبوا هوو أوضو  و ووسووله فيبقو   -334

 10/538. تهحا م حاا املهتاري و فيما   يعلم عادب
فلذا استااو او كان ما شر  لوه صودو  وتيهور لوه مون ا مووو هوو الوذا ااتواو  او لوه.  ذ    -335

 10/539. يكن معه دلي  شرعي عل  أن عني هذا الفع  هو مهموو به يف هذ  ا اا
كوان الفق وواء يعودلون    القيوواا عنود افوواء ذلوك علووي م. مث القيواا أيضووا دود   حيصوو  يف   -336

فقد خيف  عل  ا ئمة اجملت دين من الصوحابة والتوابعني  وم بلحهوان داووا الوادعوة املعينوة ك  وادعة 
حتوووا اطووواب عوووام أو اعتباوهوووا بنظوووري  وووا فوووال يعووورف  وووا أصووو  و   ظوووري. هوووذا موووع ك ووورة  ظووورهم يف 

مث الهووالك لوويمل  اطوواب ال وواوع ومعرفووة معا يووه ود لتووه علوو  ا حكووام. فكيووف موون   يكوون كووذلك
ة ا ووالا وا وورام؛ بوو  مقصووود  أن هووذا الفعوو  املعووني اووري موون هووذا وهووذا اووري موون هووذا دصوود  معرفوو

وأي ما أحح    او يف حقه يف تلك ا اا وهذا بواب واسوع   حيويم بوه    او ولكو  سوالك حواا 
لصووه دوود يوولمر في ووا مبووا ين وو  عنووه غووري  ويوولمر يف حوواا مبووا ين وو  عنووه يف أاوورى. فقووالواا لوون  فعوو  
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حبهح اإلمكان وهو فع  ما علمنا أ ا أمر وا بوه و وور أصو  ال ور وهوو هووى الونفمل و ل وه     اخلري
او فيموا سووى ذلوك أن يوفقنوا ملوا هووو أحوح  ليوه وأوضو  لوه؛ فمووا اسوتعملنا فيوه وجو وا أن يكوون موون 

 10/539 هذا الباب؛ مث  ن أصبنا فلنا أجران و   فلنا أجر واطل ا حمطوط عنا ف ذا هذا.
  يتوح فلوه  صويح مون عوا  الهووء؛  تاب صواحح ا ووى مون هووا  كوان أوفوع بعلموه و ن ن  -337

و ووذا ت وواجر وجووالن موون املتقوودمني عووام ا كمووني يف م وو  هووذا. فقوواا أحوود ا لصوواحبها   ووا م لووك 
م   الكلح؛  ن حتم  عليه يل   أو توكه يل و . ودواا ا اورا أ وا كا مواو حيمو  أسوفاوا؛ ف وذا 

دوووى علمووا. و ووذا جتوود أصووحاب حهوون القصوود   ووا يعيبووون علوو  هوول ء اتبوواع ا وووى أحهوون دصوودا وأ
وحووح الوود يا والرئاسووة، وأهوو  العلووم يعيبووون علوو  أوليووك  قوول علم ووم بال وورع، وعوودو م عوون ا موور 

 10/540 والن ي ف ذا هذا.
وأ وووم اوووري دووورون هوووذ  ا موووة؛  ذ كوووا وا يف  وضوووي او عووون م  وووا بوووني حووواا كمووواا الصوووحابة -338
والواحووود مووون  ،الفوووة النبووووة يقوموووون بوووالفروق ال ووورعية يف جليووو  ا مووووو ودديق وووا موووع اتهووواع ا مووورا

املتهارين دد يع ز عن معرفة الفروق ال رعية فيما خيصه كما أن الواحد من هل ء يتبع هووا  يف أمور 
ا هوونا. دليوو . فهوليووك مووع عظوويم مووا دالوووا فيووه موون ا موور والن ووي  ووم العلووم الووذا نيووزون بووه بووني 

والهووييا. و ووم القصوود ا هوون الووذا يفعلووون بووه ا هوونا.. والك ووري موون املتووهارين العوواملني والعابوودين 
يفوو. أحودهم العلوم يف ك وري مون ا هونا. والهوييا. حوأ يظون الهويية حهونة وبوالعكمل، أو يفوتووه 

 10/543 .وا  فيما وضح له من ا مر والن يالقصد يف ك ري من ا عماا حأ يتبع ه
هوذا لعمورا  ذا كووان عنود العووا  موا هوو أموور ال واوع و يووه حقيقوة وعنود العابوود حهون القصوود  -339

فهمووا موون الووم ال وورع املنووزا باملبوودا واملوولوا، والووم القصوود ا هوون باتبوواع  اخلوواك عوون ا وووى حقيقووة
وهوول ء  لطوووون يف علم ووم وعمل وووم وللوويم هووول ء يف العلووم سووووى للوويط م وللووويم  ا وووى ف ووول ء

 10/543. م يف القصد، ولليم هل ء يف القصد سوى لليط م ولليم غريهم يف العلمغريه
حهن القصد من أعوون ا شوياء علو   يو  العلوم و  من عم  مبا علم ووعه او علم ما   يعلم. -340

والعمو  العلم ال رعي من أعون ا شياء عل  حهون القصود والعمو  الصواحل فولن العلوم دائود و  ودوكه.
سووائق ا   تهووتقم لقائوودها فوولذا  دائوودها   تهووتقم لهووائق ا و ن وين مل حوورون فوولن وينسووائ ، والوونف

ضوووعف العلوووم حووواو الهوووالك و  يووودو أيووون يهووولك فغايتوووه أن يهوووتطر  للقووودو و ذا تووورر العمووو  حووواو 
الهوالك عوون الطريوو  فهولك غووري  مووع علموه أ ووه تركووه ف ووذا حوائر   يوودوا أيوون يهولك مووع ك وورة سووري  

 10/544 ري  زائو عنه مع علمه به.وهذا حائر عن الط
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ن اجل   والظلم متقاوبان لكن اجلاه    يدوا أ ه ظا  والظا  ج   ا قيقة املا عة له مون أ -341
 10/544 العلم.

داا أبو العاليةا سهلا أصحاب حممد فقالواا ك  من عص  او ف و جاه ، وكو  مون تواب  -342
 10/544دب  املو. فقد تاب من دريح. 

*  مقوام وبووه و و  الوونفمل عون ا وووى اتبوواع ا ووى، دوواا تعوا ا اوأمووا مون اوواف واخل وية  نوع -343
والكموواا يف عوودم ا وووى ويف العلووم هووو خلوواع الرسوو  صوول  او عليووه وسوولم  .فوولن اجلنووة هووي املووهوىح

 ن هووو *  وموا ينطو  عون ا ووى*  موا ضو  صواحبكم وموا غووى*  الوذا دواا فيوها اوالون م  ذا هووى
عنوه الضووالا والغوي ووصوفه به وه   ينطو  عوون ا ووى  ن هوو    وحوي يوووح     وحوي يووح ح فنفو  

فنفوو  ا وووى وأعبووا العلووم الكاموو  وهووو الوووحي ف ووذا كموواا العلووم وذار كموواا القصوود صوول  او عليووه 
وسووولم. ووصوووف أعوووداء  بضووود هوووذين فقووواا تعوووا ا ا ن يتبعوووون    الظووون وموووا  ووووى ا  فووومل ولقووود 

 10/545 اا املطل  لس هان هو تكمي  العبودية و علما ودصدا.جاءهم من وهبم ا دىح فالكم
فوولن أدوامووا يقولووون ويفعلووون أمووووا هووم جمت وودون في ووا ودوود أاطيوووا فتبلووو أدوامووا يظنووون أ ووم  -344

تعمدوا في ا الذ ح أو يظنون أ م   يعذوون باخلطه وهم أيضا جمت دون  طيون فيكون هذا جمت دا 
يف   كوواو  والكوو  مغفوووو  ووم. ودوود يكووون أحوود ا مووذ با كمووا دوود  ا  طيووا طيووا يف فعلووه وهووذا جمت وود

 10/546 يكو ان ييعا مذ بني.
ويف ا عرا امن سر  أن يكون أدوى الناا فليتوك  عل  اوح. وعن سعيد بن جبريا التوك   -345

ت اب ياع اإلنان وداا تعا ا اومن يتوك  عل  او ف و حهبهح ودااا ا ذ تهتغي ون وبكوم فاسو
سوووبح  مبنزلوووة الوودعاء علووو  أصوووح القووولني أيضوووا لكوومح وهوووذا علوو  أصوووح القوووولني يف أن التوكوو  عليوووه

جللح املنافع ودفع املضاو فل ه يفيد دوة العبد وتصريف الكوون و وذا هوو الغالوح علو  ذوا ا حوواا 
 10/550 ه.تاوة مبا خيالفو  مت رع م وغري مت رع م وبه يتصرفون ويلعرون تاوة مبا يواف  ا مر.

يف دووو. القلوووب أحاديوو  ضووعيفة وموضوووعة وأشووياء ك وورية مووردودة. وأمووا مووا يف اإلحيوواء موون  -346
الكوالم يف امل لكووا. م وو  الكووالم علوو  الكوورب والع ووح والريوواء وا هوود ولووو ذلووك فغالبووه منقوووا موون  

 زع فيووه.كووالم ا وواوة احملاسوويب يف الرعايووة ومنووه مووا هووو مقبوووا ومنووه مووا هووو مووردود ومنووه مووا هووو متنووا
اإلحيوواء فيووه فوائوود ك وورية؛ لكوون فيووه مووواد مذمومووة فل ووه فيووه مووواد فاسوودة موون كووالم الفالسووفة تتعلوو  و 

ذكور معواوف الصووفية كوان مبنزلوة مون أاوذ عودوا للمهولمني ألبهوه عيواب  بالتوحيود والنبووة واملعواد فولذا
ال وفاء يعوي شوفاء ابون  املهلمني. ودد أ كور أئموة الودين علو  أئ حامود هوذا يف كتبوه. ودوالواا مرضوه

سوينا يف الفلهوفة. وفيوه أحاديو  وآعواو ضوعيفة؛ بو  موضووعة ك ورية. وفيوه أشوياء مون أغواليم الصووفية 
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وترهووا م. وفيووه مووع ذلووك موون كووالم امل ووايخ الصوووفية العوواوفني املهووتقيمني يف أعموواا القلوووب املوافوو  
  للكتواب والهونة موا هوو أك ور  وا للكتاب والهنة، ومن غري ذلك من العبادا. وا دب ما هوو موافو

 10/551 يرد منه فل ذا ااتلف فيه اجت اد الناا وتنازعوا فيه.
أن ال وورع   يهووتحح موون الووذكر    مووا كووان كالمووا تامووا مفيوودا م وو     لووه    او وم وو  او  -347

اتبواور  أكرب وم   سبحان او وا مود و وم و    حووا و  دووة    بواو وم و  اتبواور اسوم وبوكح
فهموا ا سوم  .الذا بيد  امللوكح اسوبح و موا يف الهوماوا. وا وضح اتبواور الوذا  وزا الفردوانح

املفوورد مظ وورا م وو ا او او. أو مضوومرا م وو  هووو هووو. ف ووذا لوويمل مب ووروع يف كتوواب و  سوونة. و  هووو 
ه دووم مون ضوالا مهعوو أيضا عن أحد مون سولف ا موة و  عون أعيوان ا موة املقتودى هبوم و  وا  و  بو

 10/556 املتهارين.
يووروا بعضوو م اأن النوويب صوول  او عليووه وسووولم لقوون علووي بوون أئ طالووح أن يقوووواا او او  -348

فقا ا النيب صل  او عليه وسلم عالعا. مث أمر عليا فقا وا عالعوا. وهوذا حودي  موضووع باتفواق  .اوح
 10/557 أه  العلم با دي .

لوو كوان كموا تقوواا لكتبوا  وأ وا  ذ ذار صوغري جودا  و فقلا لهوصنف ابن عرئ كتابا يف ا -349
يف املصوووحف مفصوووولة تهويووو  هوووو و  تكتوووح موصوووولة وهوووذا الكوووالم الوووذا دالوووه هوووذا معلووووم الفهووواد 
 با ضوووطراو. و  وووا ك وووري مووون غوووالطي املتصووووفة  وووم م ووو  هوووذ  التوووهويال. الباطلوووة يف الكتووواب والهووونة.

10/560 
ب وسوائر اللغوا. علو  أن ا سوم وحود    حيهون الهوكو. عليوه؛ اتف  أه  العلم بلغوة العور  -350

 10/561. و  هو يلة تامة؛ و  كالما مفيدا
ولووو كووورو اإل هوووان اسوووم او ألووف ألوووف مووورة   يصووور بووذلك ملمنوووا و  يهوووتح  عوووواب او و   -351

 10/562 .سواء أدروا به وبوحدا يته أم   جنته؛ فلن الكفاو من ييع ا مم يذكرون ا سم مفردا
فوولن النوواا يف الووذكر أوبووع طبقووا.ا  حووداها الووذكر بالقلووح واللهووان وهووو املووهموو بووه. ال وواين  -352

الووذكر بالقلووح فقووم فوولن كووان مووع ع ووز اللهووان فحهوون و ن كووان مووع ددوتووه فووور لألفضوو . ال الوو  
ا    الووذكر باللهووان فقووم وهووو كووون لهووا ه وطبووا بووذكر او وفيووه حكايووة الوويت   جتوود املالئكووة فيووه اووري 

الرابوع عودم  .حركة لها ه بذكر او. ويقوا او تعا ا اأ ا موع عبودا موا ذكورين وحتركوا ئ شوفتا ح
 10/566 ا مرين وهو حاا اخلاسرين.

مسووي أصووحاب البوودع أصووحاب ا هووواء؛ فووولن طريوو  الهوونة علووم وعوودا وهوودى؛ ويف البدعوووة  -353
 10/568 ج   وظلم وفي ا اتباع الظن وما  وى ا  فمل.
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ي  ذا كان امسا لعم  ال ر الذا يضر صاحبه فلن عادبة العم  أيضوا تهوم  غيوا كموا أن الغ -354
يهم  عادبة ال ر شورا وعادبوة اخلوري اوريا؛ وعادبوة ا هونا. حهونا.؛  عادبة اخلري تهم  وشدا كما

 10/569 وعادبة الهييا. سييا..
 ا يتبعووووون دوووواا جماهوووود وغووووري  .دووووااا ايريوووود او أن خيفووووف عوووونكم والوووو  اإل هووووان ضووووعيفاح -355

ال و وا. الز وا ودواا ابون زيودا هوم أهو  الباطو . ودواا الهوداا هوم الي وود والنصواوى واجلميوع حوو ؛ 
فوول م دوود يتبعووون ال وو وا. مووع الكفوور ودوود يكووون مووع ا عووواف به ووا معصووية. مث ذكوور أ ووه اوالوو  
وة اإل هووان ضووعيفاح وسووياق الكووالم يوودا علوو  أ ووه ضووعيف عوون توورر ال وو وا. فووال بوود لووه موون شوو 

مباحوة يهووتغي هبوا عوون احملرموة؛ و ووذا دواا طوواووا ومقاتو ا ضووعيف يف دلوة الصوورب عون النهوواء. ودوواا 
الزجوا  وابوون كيهووانا ضووعيف العووزم عون د وور ا وووى. وديوو ا ضووعيف يف أصو  اخللقووة؛   ووه الوو  موون 

عن ا هن لكن   بد أن يوجد مع ذلك أ وه ضوعيف عون الصورب ليناسوح موا  ماء م ني، يروى ذلك
يف ا يوووة فل وووه دوووااا ايريووود او أن خيفوووف عووونكمح وهوووو تهووو ي  التكليوووف بوووهن يبووويح لكوووم موووا  ذكووور

حتتوواجون  ليووه و  تصووربوا عنووه. كمووا أبووا   كووا  الفتيووا.؛ ودوود دوواا دبوو  ذلووك املوون ا ووي العنووا 
ف ووو سووبحا ه مووع  باحتووه  كووا  اإلموواء عنوود عوودم  .موونكم وأن تصووربوا اووري لكووم واو غفوووو وحوويمح

العنووا دووااا اوأن تصووربوا اووري لكوومح فوودا ذلووك علوو  أ ووه نكوون الصوورب مووع ا ووية  الطوووا وا ووية
  10/572 العنا وأ ه ليمل النكا  كلباحة امليتة عند املامصة فلن ذلك   نكن الصرب عنه.

من أبا  ا ستمناء عند الضرووة فالصرب عن ا ستمناء أفض . فقد ووا عن ابون عبوااا أن  -356
فوولذا كووان الصوورب عوون  كووا  اإلموواء أفضوو  فعوون ا سووتمناء  ،ري موون الز ووا كووا  اإلموواء اووري منووه وهووو اوو

بطري  ا و  أفض .   سيما وك ري من العلمواء أو أك ورهم ازموون بتحرنوه مطلقوا وهوو أحود ا دوواا 
أ ه حمرم     ذا ا ي  يعي عن أمحد يف مذهح أمحد. وااتاو  ابن عقي  يف املفردا.، وامل  وو عنه

 أ وووه مكووورو      ذا ا وووي العنوووا. فووولذا كوووان او دووود دووواا يف  كوووا  اإلمووواءا اوأن الووو العنوووا. وال ا
تصوربوا اوري لكوومح ففيوه أو . وذلوك يوودا علو  أن الصوورب عون كلي موا  كوون. فولذا كوان دوود أبوا  مووا 
نكن الصرب عنه فذلك لته ي  التكليف كما داا تعا ا ايريد او أن خيفف عنكم وال  اإل هوان 

ا ستمناء   يبوا  عنود أك ور العلمواء سولفا والفوا سوواء ا وي العنوا أو   خيوش ذلوك. و  .ضعيفاح
وكالم ابن عباا وموا ووا عون أمحود فيوه   وا هوو ملون ا وي العنوا وهوو الز وا واللوواط ا وية شوديدة 
ااف عل   فهه من الودوع يف ذلك فهبيح له ذلك لتكهري شدة عنته وش وته. وأما من فعو  ذلوك 

كرا أو عادة؛ بهن يتذكر يف حاا استمنائه صوووة كه وه اامع وا ف وذا كلوه حمورم   يقووا بوه تلذذا أو تذ 
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 أمحوود و  غووري  ودوود أوجووح فيووه بعضوو م ا وود، والصوورب عوون هووذا موون الواجبووا.   موون املهووتحبا..
10/573 
املتصووورب هوووو و  ،املهوووتعف هوووو الوووذا   يهوووها النووواا بلهوووا هو  ،فاملهوووتغي   يهت ووورف بقلبوووه -357

يتكلف الصرب. فهارب أ ه من يتصرب يصرب  او. وهذا كه ه يف سياق الصورب علو  الفادوة بوهن  الذا  
 10/575. ة   ازع  ا ابتلي به من الفقريصرب عل  مراوة ا اج

والصوورب علوو  مووا ابتلووي بووه بااتيوواو  كاجل وواد؛ فوولن الصوورب عليووه أفضوو  موون الصوورب علوو  املوورض  -358
ك  ذا ابتلي بالعنا يف اجل اد فالصرب علو  ذلوك أفضو  مون الصورب الذا يبتل  به بغري ااتياو ؛ ولذل

عليووه يف بلوود ؛  ن هووذا الصوورب موون  ووام اجل وواد. وكووذلك لووو ابتلووي يف اجل وواد بفادووة أو موورض حصوو  
 10/575 بهببه كان الصرب عليه أفض .

لوح والن وي عون املنكور وط ما يلذى اإل هان به يف فعله للطاعوا. كالصوالة وا مور بواملعروف -359
وكووذلك  ذا دعتووه  ،العلووم موون املصووائح فصوورب  علي ووا أفضوو  موون صوورب  علوو  مووا ابتلووي بووه بوودون ذلووك

 فهه    حمرما.ا من وئاسة وأاذ مواا وفعو  فاح وة كوان صورب  عنوه أفضو  مون صورب  علو  موا هوو 
 10/575 دون ذلك؛ فلن أعماا الرب كلما عظما كان الصرب علي ا أعظم  ا دو ا.

الزكواة و  الصوومو  ا و و  الصوالةو  ا مور بواملعروف والن وي عون املنكورو  اجل وادو  وةاإلماو  يف العلم -360
من الف  النفهية وغريها ما ليمل يف غريها. ويعرض يف ذلك مي  النفمل    الرئاسوة واملواا والصووو. 
فلذا كا ا النفمل غري دادوة عل  ذلوك   تطموع فيوه كموا تطموع موع القودوة؛ فل وا موع القودوة تطلوح 

 موووو احملرمووة؛ خبووالف حا ووا بوودون القوودوة فوولن الصوورب مووع القوودوة ج وواد؛ بوو  هووو موون أفضوو  تلووك ا
أن الصوورب عون احملرمووا. أفضو  موون الصورب علوو  املصووائح.  ااجل واد. وأكموو  مون عالعووة أوجوها أحوودها

أن  اأن ترر احملرما. مع القدوة علي ا وطلح النفمل  ا أفض  من ترك وا بودون ذلوك. ال الو  اال اين
ار  لصالة أو طلح علوم أو ج واد فوابتلي مبوا نيو   كمن  لنفمل  ا  ذا كان بهبح أمر ديي ا طلح

مالوا  فهوه    يتضمن فع  املوهموو وتورر احملظووو؛ خبوالف موا  ذا   ليه من ذلك فلن صرب  عن ذلك
 10/576 .ذلك بدون عم  صاحل

ا آموور  بطاعووة كوان يووو مل بون عبيوود يوصوي بوو الة يقوواا   توودا  علو  سوولطان، و ن دلوا -361
او. و  توودا  علوو  اموورأة؛ و ن دلوواا أعلم ووا كتوواب او. و  تصووو أذ ووك    صوواحح بدعووة و ن 
دلوواا أود عليووه. فووهمر  بووا حواز موون أسووباب الفتنووة فوولن اإل هووان  ذا تعوورض لووذلك فقوود يفتوو  و  

ليه أن يتقوي او، ويصورب يهلم. فلذا ددو أ ه ابتلي بذلك بغري ااتياو  أو دا  فيه بااتياو  وابتلي فع
وخيلل وااهد. وصرب  عل  ذلك وسالمته مع دياموه بالواجوح مون أفضو  ا عمواا كمون توو  و يوة 
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وعوودا في ووا أو ود علوو  أصووحاب البوودع بالهوونة احملضووة و  يفتنووو ، أو علووم النهوواء الوودين علوو  الوجووه 
ه، و ذا تعورض العبود بنفهوه    الوبالء امل روع من غري فتنة. لكن او  ذا ابتل  العبد ودودو عليوه أعا و

 10/577 وكله او     فهه.
أن او سووبحا ه يريوود أن يبووني لنووا وي وودينا سوونن الووذين موون دبلنووا الووذين دوواا فووي ما اأوليووك  -362

دولوووها ااهووود ا  الوووذين هووودى او فب وووداهم ادتووود ح وهوووم الوووذين أمر وووا أن  هوووهله ا دايوووة لهوووبيل م يف
لووذين أ عمووا علووي مح ف ووو حيووح لنووا ويهمر ووا أن  تبووع صووراط هوول ء وهووو صووراط ام * الصووراط املهووتقي

سبي  من أ اب  ليه فذكر هنا عالعة أمووا البيان وا دايوة والتوبوة. وديو ا املوراد بالهونن هنوا سونن أهو  
ويضووو   ا ووو  والباطووو . أاا يريووود أن يبوووني لنوووا سووونن هووول ء وهووول ء في ووودا عبووواد  املووولمنني    ا ووو 

 10/578 دى والضالا   ا يكون بعد البيان.آارين فلن ا 
فه زا علينا من القرآن ما ي دينا بوه سونن الوذين مون دبلنوا وهوم الوذين أ عوم او علوي م. وذكور  -363

التوبة؛  ن اإل هان أو  حيتا     معرفة اخلري وال ر وما أمر به وما  ي و  ا دىو  عالعة أمووا التبيني
 ووودى فيقصووود ا ووو  ويعمووو  بوووه دون الباطووو . وهوووو سووونن ا  بيووواء    أن ي عنوووه مث حيتوووا  بعووود ذلوووك

والصووا ني. مث   بوود لووه بعوود ذلووك موون الووذ وب فرييوود أن يتط وور من ووا بالتوبووة ف ووو حمتووا     العلووم 
والعم  به و   التوبة مع ذلك فال بد له مون التقصوري أو الغفلوة يف سولور تلوك الهونن الويت هودا  او 

ودع من تفريم يف ك  سنة مون تلوك الهونن وهوذ  الهونن تودا  في وا الواجبوا.  لي ا فيتوب من ا مبا 
واملهتحبا. فال بود للهوالك في وا مون تقصوري وغفلوة فيهوتغفر او ويتووب  ليوه. فولن العبود لوو اجت ود 
م ما اجت د   يهتطيع أن يقوم و با   الذا أوجبوه عليوه فموا يهوعه    ا سوتغفاو والتوبوة عقيوح  

 10/579 ك  طاعة.
فلن أوا الفكر آار العمو  وأوا البغيوة آاور الودور. و وذا يبقو  اإل هوان عنود شو وته وهووا   -364

أسريا لذلك مق ووا حتا سلطان ا وى أعظم من د ر ك  داهر فلن هذا القاهر ا وائي القاهر للعبود 
بوووب تطلوووح هووو صووفة دائمووة بنفهووه   نكنووه مفاودتووه ألبتووة والصووووة الذهنيووة تطلب ووا الوونفمل فوولن احمل

الونفمل أن تدوكووه و  لووه  ووا يف  فهو ا ف ووو متبووع لووسوادة. و ن كا ووا الذهنيوة والتووزين موون الووزين واملووراد 
التصوو يف  فهه. وامل ت   املوجود يف اخلواو  لوه حمركوان التصووو وامل وت  ، هوذا حيركوه حتريوك طلوح 

يتنوواوا هوذا كلوه؛ خبوالف كو  دوواهر طلبووه وأمور ، فاتبواع ال و وا. وا هوواء  وأمور، وهوذا يوهمر  أن يتبوع
ينفصوو  عووون اإل هووان فل وووه نكنووه مفاودتوووه مووع بقووواء  فهووه علووو  حا وواا وهوووذا   ووا يفاودوووه بتغووري صوووفة 

 10/587  فهه.
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وداا املفهرون يف دوله تعا  اومن يوق شح  فههح هو أ  يهاذ شييا  وا  وا  او عنوه و   -365
ف أموووور او ووسوووووله فووولن او ين وووو  عوووون الظلووووم ويووووهمر ننوووع شووووييا أموووور  او بهدائووووه فال وووح يووووهمر خبووووال

 10/589 باإلحهان، وال ح يهمر بالظلم وين   عن اإلحهان.
ودووود ذكووور تعوووا  ال وووح يف سوووياق ذكووور ا هووود واإلي ووواو يف دولوووها او  اووودون يف صووودووهم  -366

وليوك اومن يوق شح  فهه فه مث داا حاجة  ا أوتوا ويلعرون عل  أ فه م ولو كان هبم اصاصةح
ا هووود أصوووله بغووون و  هوووم املفلحوووونح فمووون ودوووي شوووح  فهوووه   يكووون حهوووودا باغيوووا علووو  احملهوووود

 10/589. ال ح يكون يف الرج  مع ا رن ودوة الرغبة يف املاا وبغن للغري وظلم لهو  احملهود.
فا هوود وال ووح يتضوومنان بغضووا وكراهيووة فيووهمران مبنووع الواجووح وبظلووم ذلووك ال ووال فووولن  -367

ن بغوون خبووالف ا وووى فوولن الفعوو  صوودو فيووه عوون حووح أحووح شووييا فهتبعووه ففعلووه الفعو  صوودو فيووه عوو
وذلوك مقصوود  أمور عودمي والعودم   ينفوع. ولكون ذار القصود أمور بوهمر وجوودا فوهطيع أمور . وابون 
مهوعود جعو  الباو  ااوجوا عوون ال وح والنويب صول  او عليوه وسوولم جعو  ال وح يوهمر بالباو . وموون 

سوواء. كمووا دوواا ابون جريوورا ال وح يف كووالم العوورب هوو الباوو  ومنووع  النواا موون يقوواا ال ووح والباوو 
كموا دواا بو  موا دالوه النويب صول  او عليوه وسولم وابون مهوعود أحو  أن يتبوع   الفض  من املواا. ولويمل

فلن الباي  دد يبا  باملاا حمبة ملا حيص  له به من اللذة والتنعم ودد   يكون متلذذا بوه و  متنعموا 
ن   فادوه وتكور  ذلوك حوأ يكوون يكور  أن ينفوع  فهوه منوه موع ك ورة مالوه وهوذا دود ب   فهه تضي  عو

يكون مع التذاذ  جبمع املاا وحمبته لر يته ودد   يكون هنار لوذة أصوال؛ بو  يكور  أن يفعو   حهوا ا 
   أحوود حووأ لووو أواد غووري  أن يعطووي كوور  ذلووك منووه بغضووا للاووري   للمعطووي و  للمعطوو  بوو  بغضووا 

ودووود يكوووون بغضوووا وحهووودا للمعطووو  أو للمعطوووي وهوووذا هوووو ال وووح وهوووذا هوووو الوووذا يوووهمر  منوووه للاوووري
بالباوو  دطعووا ولكوون كوو  خبوو  يكووون عوون شووح. فكوو  شووحيح خبيوو  ولوويمل كوو  خبيوو  شووحيحا. دوواا 

ال ح أبلو يف املنع من البا  والبا    ا هو من أفراد ا موو واووان ا شوياء وال وح عوام  ااخلطائ
 10/590  هان من دب  الطبع واجلبلة.ف و كالوصف الالزم لس

كو  مون عبود شوييا غوري او فل وا يعبود ال ويطان و وذا يقواون ال ويطان ال وممل عنود طلوع ووا    -368
وغروهبا واستوائ ا ليكون س ود من يعبدها لوه. ودود كا وا ال وياطني تتم و  يف صوووة مون يعبود كموا  

 10/593. تكلم م من ا صنام اليت يعبدو اكا ا 
ني ل وو وا م موون الصوووو والطعووام وال ووراب واللبوواا يهووتوك علوو  دلووح أحوودهم مووا أن املتبعوو -369

ي ت يه حأ يق ر  ونلكه ويبق  أسريا، ما ي وا  يصرفه كيف تصرف ذلك املطلوب و ذا داا بعون 
الهولفا موا أ ووا علو  ال وواب الناسوك بوهاوف مووي عليوه موون سوبع ضواو ي ووح عليوه موون صويب حوودة 
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مل الصوافية الويت في وا ودوة الرياضوة و  تن وذب    حمبوة او وعبادتوه اكوذابا وذلك أن النف المل  ليه.
تاموووا و  دوووام هبوووا مووون ا وووية او التاموووة موووا يصووورف ا عووون هواهوووا موووأ صووواو. حتوووا صوووووة مووون الصووووو 
اسووتولا تلووك الصووووة علي ووا كمووا يهووتوك الهووبع علوو  مووا يفوسووه؛ فالهووبع يهاووذ فريهووته بووالق ر و  

  ا متناع منه كذلك ما ن له اإل هوان يف دلبوه مون الصووو احملبوبوة تبتلوع دلبوه وتق ور  تقدو الفريهة عل
فال يقدو دلبه عل  ا متنواع منوه فيبقو  دلبوه مهوتغردا يف تلوك الصوووة أعظوم مون اسوتغراق الفريهوة يف 

توك القلوح يغورق فيموا يهوو  جوف ا سد؛  ن احملبوب املراد هو غاية النفمل له علي ا سلطان دواهر.
عليووها  مووا موون حمبوووب و مووا موون  وووف كمووا يوجوود موون حمبووة املوواا واجلووا  والصوووو، واخلووائف موون غووري  
يبقوو  دلبووه وعقلووه مهووتغردا فيووه كمووا يغوورق الغريوو  يف املوواء فووال بوود أن يهووتوك علي ووا مووا حيوويم هبووا موون 

فوواحملبوب يطلبووه  ا جهوام والقلوووب يهووتوك علي ووا موا يتم وو   ووا موون املاواوف واحملبوبووا. واملكروهووا.
 10/594. واملكرو  يدفعه والرجاء يتعل  باحملبوب، واخلوف يتعل  باملكرو 

و ذا دعوا العبوود وبوه بلعطوواء املطلووب ودفووع املرهووب جعوو  لوه موون اإلنوان بوواو وحمبتوه ومعرفتووه  -370
كووان   وتوحيود  ووجائووه وحيواة دلبووه واسووتناوته بنووو اإلنووان مووا دود يكووون أ فوع لووه موون ذلوك املطلوووب  ن

عرضوا موون الوود يا وأموا  ذا طلووح منووه أن يعينوه علوو  ذكوور  وشوكر  وحهوون عبادتووه وموا يتبووع ذلووك ف نووا 
املطلوب دد يكون أ فع من الطلح وهو الدعاء، واملطلوب الذكر وال كر وديوام العبوادة علو  أحهون 

 10/596 الوجو  وغري ذلك.
يوا.ا أا سوواهون عون أموور الووذين هوم يف غمورة سوواهونح ا *  ودواا تعوا ا ادتوو  اخلراصوون -371

ا ارة ف م يف غمرة عن ا أا فيما يغمر دلوهبم من حح الد يا ومتاع ا ساهون عن أمور ا اورة وموا 
هوا  وكان أمر  فرطواح فوالغمرة  القوا له. وهذا ي به دولها او  تطع من أغفلنا دلبه عن ذكر ا واتبع

ا موون دووااا الهوو و الغفلووة عوون ال وويء تكووون موون اتبوواع ا وووى، والهوو و موون جوونمل الغفلووة؛ و ووذا دووا
ال و وة فالغفلوة عون او والوداو ا اورة تهود بواب اخلوري و  وذهاب القلح عنوه وهوذا يواع ال ور الغفلوة

ال  وة تفتح باب ال ر واله و واخلوف فيبقو  القلوح مغموووا فيموا ي ووا  و  الذا هو الذكر واليقظة.
ذكر  دد اشوتغ  بغوري او دود ا فورط أمور  دود وان حوح وخي ا  غافال عن او وائدا غري او ساهيا عن 

 10/596. الد يا عل  دلبه
. دووواا بعووون الهووولفا الوووبمل مووون ال يووواب موووا خيووودمك و  تلوووبمل من وووا موووا تكووون أ وووا لدموووه -372

10/597 
فمووا كووان يرضووي اإل هووان حصوووله، ويهوواطه فقوود  ف ووو عبوود   ذ العبوود يرضوو  باتصوواله هبمووا  -373

لذا    له    هو  ذا عبد  املولمن وأحبوه حصو  للمولمن بوذلك يف املعبود ا   او  ويهام لفقد ا.
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دلبه  نان وتوحيد وحمبة وذكور وعبوادة فريضو  بوذلك و ذا منوع مون ذلوك غضوح. وكوذلك مون أحوح 
 10/598 شييا فال بد أن يتصوو  يف دلبه، ويريد اتصاله به حبهح اإلمكان.

دوواا وسوووا او  ابنووا عموويمل دالووا ووى اإلموام أمحوود والومووذا والطوورباين موون حوودي  أمسواء -374
ابوويمل العبوود عبوود ليوو  وااتوواا و هووي الكبووري املتعوواا، بوويمل العبوود عبوود جتوورب  اصوول  او عليووه وسوولم

واعتدى و هي اجلباو ا عل  بيمل العبود عبود سو   و و  و هوي املقوابر والبلو  بويمل العبود عبود بغو  
ا بالووودين، بووويمل العبووود عبووود خيتووو  الووودين واعتووودى و هوووي املبووودأ واملنت ووو  بووويمل العبووود عبووود خيتووو  الووود ي

بال وب ا.، بوويمل العبود عبوود وغووح يذلوه ويزيلووه عوون ا و ، بوويمل العبود عبوود طمووع يقوود ، بوويمل العبوود 
عبد هوى يضلهح داا الومذا غريح. ويف ا ودي  الصوحيح املتقودم موا يقويوه. واو أعلوم. وكوذلك 

 10/599 أحادي  وآعاو ك رية وويا يف معهل ذلك.
ترضوويه الكلموووة الووويت في وووا تعظيمووه و ن كا وووا بووواطال، وتغضوووبه  ولوووو بالباطووو  لرئاسوووةوطالووح ا -375

وامللمن ترضويه كلموة ا و  لوه وعليوه، وتغضوبه كلموة الباطو  لوه  الكلمة اليت في ا ذمه و ن كا ا حقا.
وعليه؛  ن او تعا  حيح ا   والصدق والعدا ويبغن الكذب والظلوم. فولذا ديو ا ا و  والصودق 

الووذا حيبووه او أحبووه و ن كووان فيووه  الفووة هوووا .  ن هوووا  دوود صوواو تبعووا ملووا جوواء بووه الرسوووا.  والعوودا
 10/599 و ذا دي ا الظلم والكذب فاو يبغضه وامللمن يبغضه ولو واف  هوا .

فال تزوا الفتنة عون القلوح     ذا كوان ديون العبود كلوه و عوز وجو  فيكوون حبوه و وملوا حيبوه  -376
 وملووا يبغضووه او وكووذلك موا تووه ومعاداتووه و   فمحبووة املالوووق جتذبووه وحووح اخللوو  لووه او وبغضووه و

سبح اذهبم به  ليه مث دد يكون هذا أدوى ودد يكوون هوذا أدووى فولذا كوان هوو غالبوا  ووا    اذبوه 
ا وية او  مغلوب مع هوا  و  حمبوباته  لي ا؛ لكو ه غالبا  وا   اهيا لنفهه عن ا وى ملا يف دلبه مون

وحمبتووه الوويت  نعووه عوون اكذابووه    احملبوبووا.. وأمووا حووح النوواا لووه فل ووه يوجووح أن اووذبو  هووم بقووو م 
و   جووذبو  وأاووذو   لووي م    لووي م فوولن   يكوون فيووه دوووة يوودفع م هبووا عوون  فهووه موون حمبووة او وا وويته

ا أدوووى موون يوواا كحووح اموورأة العزيووز ليوسووف؛ فوولن دوووة يوسووف وحمبتووه و و االصووه وا وويته كا وو
اموورأة العزيووز وحهوون ا وحبووه  ووا، هووذا  ذا أحووح أحوودهم صووووته مووع أن هنووا الووداعي دوووا منووه وموون م 
ف نووا املعصووووم موون عصووومه او و   فالغالووح علووو  النووواا يف احملبووة مووون الطوورفني أ وووه يقووع بعووون ال ووور 

 10/601 بين م.
يف هوذا أعظوم؛     ذا كا وا فيوه ودد حيبو ه لعلمه أو دينه أو  حها ه أو غري ذلوك؛ فالفتنوة  -377

دوة  نا ية وا ية وتوحيد تام؛ فلن فتنة العلم واجلا  والصوو فتنة لك  مفتون. وهم مع ذلك يطلبوون 
منه مقاصدهم  ن   يفعل ا و    قول ا وح. أو حصو   ووع بغون وومبوا زاد أو أدى    ا  هوالل 
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 هووووان حيبووووون اسووووتادامه واسووووتعماله يف موووون حبووووه فصوووواو مبغوضووووا بعوووود أن كووووان حمبوبووووا فهصوووودداء اإل
أغراض م حأ يكون كالعبد  وم وأعودا   يهوعون يف أذا  و ضوراو  وأوليوك يطلبوون منوه ا تفواع م و ن  
كووان مضوورا لووه مفهوودا لدينووه   يفكوورون يف ذلووك. ودليوو  موون م ال ووكوو. فالطائفتووان يف ا قيقووة   

فلن   يكن اإل هان عابدا او متوكال عليوه  يقصدون أغراض م به يقصدون  فعه و  دفع ضرو  و  ا
مواليا له ومواليا فيه ومعاديا و   أكلته الطائفتان وأدى ذلك    هالكه يف الد يا وا اورة. وهوذا هوو 
املعووروف مووون أحوووواا بوووي آدم وموووا يقوووع بيووون م مووون احملاوبوووا. واملااصوووما. وا اوووتالف والفووو . دووووم 

ن بوووالعكمل؛  جووو  أغراضووو م فووولذا حصووولوا علووو  أغراضووو م  ووون يوالوووون زيووودا ويعوووادون عمووورا. وآاووورو 
 10/602. يوالو ه وما هم طالبو ه من زيد ا قلبوا    عمرو، وكذلك أصحاب عمرو

وكذلك الرأا من اجلا بني ني     هل ء الذين يوالو ه وهم  ذا   تكن املوا ة و أضر عليه  -378
ا  موا بقتلوه أو بهاوذ مالوه، و موا بلزالوة منصوبه وهوذا  من أوليك؛ فلن أوليك   ا يقصودون  فهواد د يوا 

كلووه ضوورو د يوووا   يعتوود بووه  ذا سوولم العبوود وهووو عكوومل حوواا أهوو  الوود يا وحمبي ووا الووذين   يعتوودون 
بفهاد دين م مع سالمة د يواهم. ف وم   يبوالون بوذلك. وأموا ديون العبود الوذا بينوه وبوني او ف وم   

ن يوالو وووه لألغوووراض فل وووا يقصووودون منوووه فهووواد دينوووه مبعاو توووه علووو  يقووودوون عليوووه. وأموووا أوليوووا   الوووذي
موون ج ووة  أغراضوو م وغووري ذلووك فوولن   يفعوو  ا قلبوووا أعووداء. فوودا  بووذلك عليووه ا ذى موون ج توونيا

وعوووداو م أشووود عليوووه مووون عوووداوة أعدائوووه؛   وووم دووود شووواهدوا منوووه.  ومووون ج وووة عوووداو م. مفووواودت م.
بوا بذلك عداوة غريهم فتتضاعف العداوة. و ن   حيح مفواودت م وعرفوا ما   يعرفه أعدا  . فاست ل

احتا     مداهنت م ومهاعد م علو  موا يريدو وه و ن كوان فيوه فهواد دينوه. فولن سواعدهم علو   يو  
مرتبووة د يويووة  الووه  ووا يعملووون في ووا  صوويبا وافوورا وحظووا تامووا موون ظلم ووم وجووووهم وطلبوووا منووه أيضووا أن 

لووو فاتووا أغراضووه الد يويووة. فكيووف بالدينيووة  ن وجوود. فيووه أو عنوود  فووولن يعوواو م علوو  أغراضوو م و 
اإل هوووان ظوووا  جاهووو    يطلوووح    هووووا . فووولن   يكووون هوووذا يف البووواطن حيهووون  لوووي م ويصووورب علووو  
أذاهووم. ويقضووي حوووائ  م و وتكووون اسووتعا ته علووي م بوواو تامووة وتوكلووه علوو  او تووام. و   أفهوودوا 

وادع امل اهد من الناا  ون يطلوح الرئاسوة الد يويوة فل وه يطلوح منوه مون الظلوم دينه ود يا  كما هو ال
 10/603. واملعاصي ما يناا به تلك الرئاسة وحيهن له هذا الرأا، ويعاديه  ن   يقم معه

فك  حمبوب يف العا    ا اوز أن حيح لغري    لذاته والرب تعوا  هوو الوذا اوح أن حيوح  -379
الو كان في ما آ ة    او لفهدتاح فلن حمبوة ال ويء لذاتوه شورر فوال و   يتهلنفهه وهذا من معاين 

حيح لذاته    او، فلن ذلك من اصائل   يته فال يهتح  ذلوك    او وحود  وكو  حمبووب سووا  
 10/607  ن   حيح  جله أو ملا حيح  جله فمحبته فاسدة.
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وب لذاتووه فكلمووا تصووووته يف دلبووك تصوووو. فل وك  ذا أحببووا ال ووال و كووان او هووو احملبوو -380
حمبووووب ا ووو  فهحببتوووه فوووازداد حبوووك و. كموووا  ذا ذكووور. النووويب صووول  او عليوووه وسووولم وا  بيووواء دبلوووه 
واملرسلني وأصحاهبم الصا ني وتصوو م يف دلبك فولن ذلوك اوذب دلبوك    حمبوة او املونعم علوي م 

  حمبة او واحملح و  ذا أحوح شاصوا و فولن او هوو وهبم  ذا كنا حتب م و فاحملبوب و اذب  
 10/608 حمبوبه ف و حيح أن اذبه    او تعا  وك  من احملح و واحملبوب و اذب    او.

فلن من أحوح   هوا ا لكو وه يعطيوه فموا أحوح    العطواء ومون دوااا   وه حيوح مون يعطيوه و  -381
ك مووون أحوووح   هوووا ا لكو وووه ينصووور    وووا أحوووح النصووور   ف وووذا كوووذب وحمووواا وزوو مووون القووووا وكوووذل

الناصوور. وهووذا كلووه موون اتبوواع مووا  وووى ا  فوومل فل ووه   حيووح يف ا قيقووة    مووا يصوو   ليووه موون جلووح 
أحووح ذلووك لكو ووه وسوويلة     منفعووة أو دفووع مضوورة ف ووو   ووا أحووح تلووك املنفعووة ودفووع املضوورة و  ووا

 10/609 وب.حمبوبه وليمل هذا حبا و و  لذا. احملب
وو يوووا مووون حووودي  الووونفمل. وو يوووا مووون  و يوووا مووون او. و ذا كا وووا الر يوووا علووو  عالعوووة أدهووواما -382

فكوووذلك موووا يلقووو  يف  فووومل اإل هوووان يف حووواا يقظتوووه عالعوووة أدهوووام و وووذا كا وووا ا حوووواا  ،ال ووويطان
ومحووواين و فهووواين وشووويطاين. وموووا حيصووو  مووون  ووووع املكاشوووفة والتصووورف عالعوووة أصوووناف ملكوووي  اعالعوووة
ي وشيطاين فلن امللوك لوه دووة والونفمل  وا دووة وال ويطان لوه دووة ودلوح املولمن لوه دووة. فموا كوان و فه

 10/612. من امللك ومن دلح امللمن ف و ح  وما كان من ال يطان ووسوسة النفمل ف و باط 
الزهود هوو عموا   ينفوع  موا   تفواء  فعوه أو لكو ووه مرجوحوا؛   وه مفوو. ملوا هوو أ فوع منووه أو  -383

ا يربو ضرو  عل   فعوه. وأموا املنوافع اخلالصوة أو الراجحوةا فالزهود في وا محو . وأموا الوووع فل وه حمص  مل
 10/615 اإلمهار عما دد يضر فتدا  فيه احملرما. وال ب ا.   ا دد تضر.

تقون به مون جلوح منفعوة واجحوة أو دفوع وأما الووع عما   مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة  -384
 ووو  وظلوووم. وذلوووك يتضووومن عالعوووة أدهوووام   يتوووووع عن ووواا املنوووافع املكافيوووة ف  مضووورة أاووورى واجحوووة

 10/615 والراجحة واخلالصةا كاملبا  احملن أو املهتحح أو الواجح فلن الووع عن ا ضاللة.
فل ه ك ريا ما ي تبه الزهد بالكه  والع ز والبطالة عن ا وامر ال رعية وك ريا ما ت تبه الرغبة  -385

 10/617 طمع والعم  الذا ض  سعي صاحبه.ال رعية با رن وال
الوووع مون بواب وجوود النفورة و  فتلال أن الزهد من باب عدم الرغبوة واإلوادة يف املزهوود فيوه. -386

والكراهة للمتووع عنه وا تفواء اإلوادة   وا يصولح فيموا لويمل فيوه منفعوة االصوة أو واجحوة. وأموا وجوود 
اجحووة فهموا  ذا فوورض مووا   منفعوة فيووه و  مضوورة أو الكراهوة فل ووا يصولح فيمووا فيووه مضورة االصووة أو و 

منفعته ومضرته سواء من ك  وجه؛ ف ذا   يصولح أن يوراد و  يصولح أن يكور  فيصولح فيوه الزهود و  
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يصلح فيه الووع فظ ر بذلك أن ك  ما يصلح فيه الووع يصلح فيه الزهد مون غوري عكومل وهوذا بوني. 
يوووراد و  يرغوووح فيوووه فووولن عووودم اإلوادة أو  مووون وجوووود فووولن موووا صووولح أن يكووور  وينفووور عنوووه صووولح أ  

الكراهة؛ ووجود الكراهة مهتلزم عدم اإلوادة من غري عكمل. وليمل كو  موا صولح أ  يوراد يصولح أن 
يكوور ؛ بوو  دوود يعوورض موون ا موووو مووا   تصوولح  وادتووه و  كراهتووه و  حبووه و  بغضووه و  ا موور بووه و  

ا. واملهوووتحبا.   يصوووولح في ووووا زهووود و  ووع؛ وأمووووا احملرمووووا. وهبوووذا يتبوووونيا أن الواجبوووو الن وووي عنووووه.
واملكروهووا. فيصوولح في ووا الزهوود والووووع. وأمووا املباحوووا. فيصوولح في ووا الزهوود دون الووووع وهووذا القووودو 

 10/618 ظاهر تعرفه بهدىن تهم .
دوا بعن النااا ال واب علو  دودو امل وقة لويمل مبهوتقيم علو  اإلطوالق كموا دود يهوتدا بوه  -387

ل  أ واع من الرهبا يوا. والعبوادا. املبتدعوة الويت   ي ورع ا او ووسووله مون جونمل حترنوا. طوائف ع
امل ووركني وغوووريهم مووا أحووو  او موون الطيبوووا. وم وو  التعمووو  والتنطووع الوووذا ذمووه النووويب صوول  او عليوووه 

 10/620. وسلم
ر او علو  وأما ا جر عل  ددو الطاعة فقد تكون الطاعة و ووسوله يف عم  ميهر كما يهو -388

 10/621. سالم الكلمتني و ا أفض  ا عمااأه  اإل
ولو دي ا ا جر عل  ددو منفعة العم  وفائدتوه لكوان صوحيحا اتصواف ا وا باعتبواو تعلقوه  -389

ال اين باعتباو صفته يف  فهه. والعم  تكون منفعته وفائدته تواوة مون ج وة ا مور فقوم وتواوة و  با مر.
مون كوال ا مورين. فبا عتبواو ا وا ينقهوم    طاعوة ومعصوية وبال واين  من ج ة صفته يف  فهه وتواوة

ينقهم    حهنة وسيية، والطاعة واملعصية اسم له من ج ة ا مر وا هنة والهيية اسم له من ج وة 
 10/621.  فهه
أجوورر علوو  دوودو  صووبكح  ن ا جوور ادوواا النوويب صوول  او عليووه وسوولم لعائ ووة يف العموورةا  -390

 10/622.   يف بعد املهافة وبالبعد يك ر النصح فيك ر ا جر وكذلك اجل ادعل  ددو العم
فك ريا ما يك ور ال وواب علو  دودو امل وقة والتعوح    ن التعوح وامل وقة مقصوود مون العمو ؛  -391

ولكن  ن العم  مهوتلزم للم وقة والتعوح هوذا يف شورعنا الوذا وفعوا عنوا فيوه ا صواو وا غوالا و  
و  أويد بنا فيه العهر؛ وأما يف شرع مون دبلنوا فقود تكوون امل وقة مطلوبوة مون م. اع  علينا فيه حر  

وك وري موون العبوواد يورى جوونمل امل ووقة وا   والتعوح مطلوبووا مقربووا    او؛ ملوا فيووه موون  فورة الوونفمل عوون 
   الوود يا وا قطوواع القلووح عوون عالدووة اجلهوود وهووذا موون جوونمل زهوود الصووابية وا نوود  اللووذا. والركووون

 10/622 هم.وغري 
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املاا  ذا  ا. ولن ينمو اخلوري    بوور  وأص  الزكاة الزيادة يف اخلري. ومنه يقااا زكا الزوع وزكا -392
ال وور والووزوع   يزكوووو حووأ يووزاا عنوووه الوودغ  فكووذلك الووونفمل وا عموواا   تزكوووا حوووأ يووزاا عن ووا موووا 

 10/628 ويدسي ا.ينادض ا و  يكون الرج  متزكيا    مع ترر ال ر؛ فل ه يد مل النفمل 
فالرب والتقوى يبهم النفمل وي ر  الصدو حبي  اد اإل هان يف  فهوه اتهواعا وبهوطا عموا   -393

كوووان عليوووه دبووو  ذلوووك؛ فل وووه ملوووا اتهوووع بوووالرب والتقووووى واإلحهوووان بهوووطه او وشووور  صووودو . والف ووووو 
يب صول  او والبا  يقمع النفمل ويضع ا وي ين ا حبي  اد الباي  يف  فهه أ ه ضوي . ودود بوني النو

عليه وسلم ذلوك يف ا ودي  الصوحيح فقوااا ام و  البايو  واملتصودق كم و  وجلوني علي موا جبتوان 
من حديود دود اضوطر. أيودي ما    ترادي موا. ف عو  املتصودق كلموا هوم بصوددة اتهوعا وا بهوطا 
عنوووه حوووأ تغ ووو  أ املوووه. وتعفوووو أعووور  وجعووو  البايووو  كلموووا هوووم بصوووددة دلصوووا وأاوووذ. كووو  حلقوووة 

ا وأ وووا وأيووا وسووووا او صووول  او عليووه وسووولم يقووووا بلصووبعه يف جيبوووه فلوووو وأيت ووا يوسوووع ا فوووال مبكا وو
 10/629 تتهعح أارجا .

والوونفمل الووربة التقيووة النقيووة الوويت دوود زكاهووا صوواحب ا فاوتفعووا واتهووعا وجموود. و بلووا فودووا  -394
 10/630 املو. لر  من البدن تهي  كالقطرة من يف الهقاء وكال عرة من الع ني.

كور  فعلوه وهوذا أمور وجوودا أن امللمن  ذا    عن املنكر فال بد أ  يقربه ويعزم علو  تركوه وي -395
 10/631. بال ويح

كوان يزيوود بوون حبيووح كلمووا اوور     الصووالة اوور  بصووددة ويتصوودق هبووا دبوو  الصووالة ولووو    -396
 10/633 اد    بصال.

حيود وا عمواا الصوا ة. كقولوها التحقيو  أن ا يوة تتنواوا كو  موا يتزكو  بوه اإل هوان مون التو و  -397
اهووو  لوووك    أن تزكووو ح ودولوووها ادووود أفلوووح مووون تزكووو ح والصوووددة املفروضوووة   تكووون فرضوووا عنووود 

 10/633  زو ا.
دوواا صوول  او عليووه وسوولم االل ووم ط وورين باملوواء والووربد والوو ل ح كووان يوودعو بووه يف ا سووتفتا   -398

الووربد يعطووي دوووة وصووالبة و  يوود املغهوووا هبوواويف ا عتووداا موون الركوووع والغهوو . ف ووذ  ا موووو توجووح ترب 
ومووا يهوور يوصووف بووالربد ودوورة العووني و ووذا كووان دمووع الهووروو بوواودا ودمووع ا ووزن حوواوا؛  ن مووا يهوووء 
الونفمل يوجوح حز ووا وغم وا ومووا يهورها يوجووح فرح وا وسوورووها وذلوك  ووا يوربد البوواطن. فهوها النوويب 

القلوووب أعظووم بوورد يكووون مبووا فيووه موون الفوور   صوول  او عليووه وسوولم أن يغهوو  الووذ وب علوو  وجووه يووربد
والهروو الوذا أزاا عنوه موا يهووء الونفمل مون الوذ وب. ودولوها بوال ل  والوربد واملواء البواود   يو  مبوا فيوه 
مون هووذا اجلوونمل و   فوونفمل الوذ وب   تغهوو  بووذلك كمووا يقووااا أذدنوا بوورد عفووور وحووالوة مغفرتووك. 
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بورد. جلدتوهح ويقوااا بورد اليقوني  ا نا ااو عليوه وسولموملا دض  أبو دتادة دين املدين داا صول  
وحراوة ال ك. ويقااا هذا ا مر ي ل  له الصدو  ذا كوان حقوا يعرفوه القلوح ويفور  بوه حوأ يصوري يف 
م   برد ال ل . ومرض النفملا  ما شب ة و ما ش وة أو غضح وال العوة توجوح الهواو ة. ويقواا ملون 

 10/634 الح فيه حراوة الطلح. اا مطلوبها برد دلبه. فلن الط
فوولذا كا ووا الوونفمل  وووى  ،و فوومل ا وووى وال وو وة   يعادووح عليووه بوو  علوو  اتباعووه والعموو  بووه -399

وهووو ين اهووا كووان  يووه عبووادة و وعمووال صووا ا. وعبووا عنووه أ ووه دووااا ااجملاهوود موون جاهوود  فهووه يف 
لي ووا وهووو    ج وواد  فهوووه كمووا يوولمر جب ووواد موون يووهمر باملعاصووي ويووودعو    ذا. اوح فيوولمر جب ادهووا

أحووو  فوولن هووذا فوورض عووني وذار فوورض كفايووة والصوورب يف هووذا موون أفضوو  ا عموواا فوولن هووذا اجل وواد 
حقيقوووة ذلوووك اجل وووواد فمووون صوووورب عليوووه صوووورب علووو  ذلووووك اجل ووواد. كمووووا دوووااا اوامل وووواجر مووون ه وووور 

 10/635 .الهييا.ح
لوه الودين فولن ذلوك يصورف  فمن مالا  فهه    حمرم فليوه. بعبوادة او كموا أمور او  لصوا -400

 10/636 عنه الهوء والفح اء.
و  حيصوووو  املوووورض    لوووونقل أسووووباب الصووووحة كووووذلك القلووووح   نوووورض    لوووونقل  نا ووووه.  -401

وكووذلك اإلنووان والكفووران متضووادان فكوو  ضوودينا فهحوود ا ننووع ا اوور توواوةل ويرفعووه أاوورى كالهووواد 
 10/637 والبياض.

 10/638 ا ح من أعظم شعح اإلنان. -402
فلذا كا ا الهييا.   حتبم ييع ا هونا. ف و  حتوبم بقودوها وهو  حيوبم بعون ا هونا.  -403

بذ ح دون الكفرل فيه دو ن للمنتهبني    الهنة. من م من ينكر  ومن م مون ي بتوه كموا دلوا عليوه 
النصووون. م وو  دولووها ا  تبطلوووا صوودداتكم بوواملن وا ذىح ا يووة. دا علوو  أن هووذ  الهوويية تبطوو  

وأمووا دولووها اأن  وضوورب م لووه بوواملرائي ودالووا عائ ووة أبلغووي زيوودا أن ج وواد  بطوو  ا وودي . الصووددة
حتوبم أعمووالكمح وحودي  صووالة العصور ففووي ذلوك  ووزاع. ودواا تعووا ا او  تبطلووا أعمووالكمح دوواا 
ا هوونا باملعاصووي والكبووائر وعوون عطوواءا بال وورر والنفوواق وعوون ابوون الهووائحا بالريوواء والهوومعة وعوون 

ملن. وذلووك أن دومووا منوووا بلسووالم م فمووا ذكوور عوون ا هوون يوودا علوو  أن املعاصووي والكبووائر مقاتوو ا بووا
حتبم ا عماا. فلن دي ا   يرد     بطا ا بالكفر. دي ا ذلك من ي عنه يف  فهوه وموجوح للالوود 
 الدائم فالن ي عنه   يعرب عنه هبذا ب  يذكر  عل  وجه التغليظ. كقولها امن يرتد منكم عون دينوهح
ولوهوا. واو سوبحا ه يف هوذ  ويف آيوة املون مساهوا  بطوا  و  يهومه  حباطوا؛ و وذا ذكور بعودها الكفوور 
بقولها ا ن الذين كفروا وصدوا عن سبي  او مث ماتوا وهم كفواوح ا يوة. فولن ديو ا املوراد  ذا دالوتم 
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أن ا ية تدا عل  أ ه من وي في ا فه وها وهبا احت  من دااا يلزم التطوع بال روع فيه. دي ا لو ددو 
عن  بطاا بعن العم  فلبطاله كله أو  بداولوه في وا فكيوف وذلوك دبو  فراغوه   يهوم  صوالة و  

مث يقااا اإلبطاا يوجد دب  الفراغ أو بعد  وما ذكرو  أمر باإل ام واإلبطواا هوو  بطواا ال وواب  صوما
ااا   ووه ي وواب علوو  مووا فعوو  موون ذلووك. ويف و   هوولم أن موون   يووتم العبووادة يبطوو  ييووع عوابووه بوو  يقوو

 10/638 الصحيح حدي  املفلمل الذا يه  حبهنا. أم اا اجلباا.
وكان عادته يف املطعم أ ه   يرد موجودا و  يتكلف مفقودا ويلوبمل مون اللبواا موا تيهور مون  -404

وكووان  ذا بلغووه أن بعوون أصووحابه يريوود أن يعتوودا ف وغووري ذلووك وكووان القطوون أحووح  ليووه دطوون وصووو 
فيزيوود يف الزهوود أو العبووادة علوو  امل ووروع ويقووواا أينووا م وو  وسوووا او صوول  او عليووه وسوولم يغضووح 

 10/642. لذلك
.  ووسوووووله و  هوووو موووون ديووون ا  بيوووواءفهموووا اإلعوووراض عوووون ا هووو  وا و د فلوووويمل  وووا حيبوووه او -405

10/642 
ون توورر واإل فوواق علوو  العيوواا والكهووح  ووم يكووون واجبووا توواوة ومهووتحبا أاوورى فكيووف يكوو -406

الواجووح أو املهووتحح موون الوودين وكووذلك الهووياحة يف الووبالد لغووري مقصووود م ووروع كمووا يعا يووه بعوون 
 مون فعو  النبيوني النهار أمر من وي عنوه دواا اإلموام أمحودا ليهوا الهوياحة مون اإلسوالم يف شويء و 

دون الهوائحونح وأما الهياحة املوذكووة يف القورآن مون دولوها االتوائبون العابودون ا اموو  الصا ني. 
ومون دولووها امهولما. ملمنووا. دا توا. تائبووا. عابودا. سووائحا. عيبوا. وأبكوواواح فلويمل املووراد هبووا 
هووذ  الهووياحة املبتدعووة؛ فوولن او دوود وصووف النهوواء الووال  يتووزوج ن وسوووله بووذلك واملوورأة املزوجووة   

 10/643 الصيام. ي رع  ا أن تهافر يف الرباوا سائحة؛ ب  املراد بالهياحة شييان. أحد ا
اعوني اليقونيح موا شواهد  وعاينوه و اعلم اليقنيح موا علموه بالهوماع واخلورب والقيواا والنظور -407

م وو  موون أاوورب أن هنووار  ااحوو  اليقوونيح مووا باشوور  ووجوود  وذادووه وعرفووه با عتبوواو. فووا و و بالبصوور
ى العهووو  م ووو  مووون وأ اال ووواينو  عهوووال وصووودق املاووورب. أو وأى آعووواو العهووو  فاسوووتدا علووو  وجوووود .

 اال الو و  .وشاهد  وعاينه وهوذا أعلو  كموا دواا النويب صول  او عليوه وسولم الويمل املاورب كاملعواينح
 10/645. وته ومعلوم أن هذا أعل   ا دبلهم   من ذاق العه  ووجد طعمه وحال

فالنوواا فيمووا اوود  أهوو  اإلنوووان ويذودو ووه موون حووالوة اإلنوووان وطعمووه علوو  عووالة دوجوووا.ا  -408
علم ذلك م   من خيرب  به شيخ له يصدده أو يبلغه ما أارب به العواوفون عون أ فهو م أو من  اا و 

مون شواهد ذلوك وعاينوه م و  أن يعواين مون أحوواا  اال ا يوةو  اد من آعاو أحوا م ما يدا عل  ذلك.
 أه  املعرفة والصدق واليقني ما يعرف به مواجيدهم وأذواد م و ن كان هوذا يف ا قيقوة   ي واهد موا
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أن  اال ال ووةو  ذادووو  ووجوودو  ولكوون شوواهد مووا دا عليووه لكوون هووو أبلووو موون املاوورب واملهووتدا بآعوواوهم.
مسعه كما داا بعن ال يولا لقود كنوا يف حواا أدووا  حيص  له من الذوق والوجد يف  فهه ما كان

علو   في ا  ن كان أه  اجلنة يف اجلنة يف م   هذا ا اا   م لفي عيش طيح. ودواا آاورا   وه ليمور
 القلووح أودووا. يووردل من ووا طربووا. ودوواا ا اوورا  هوو  الليوو  يف لوويل م ألووذ موون أهوو  الل ووو يف  وووهم.

10/646 
فاإلنووان  ذا باشوور القلووح واالطتووه ب اشووته   يهوواطه القلووح بوو  حيبووه ويرضووا  فوولن لووه موون  -409

نوواا متفوواوتون يف ا ووالوة يف القلووح واللووذة والهووروو والب  ووة مووا   نكوون التعبووري عنووه ملوون   يذدووه وال
ذوده والفر  والهروو الذا يف القلح له من الب اشة موا هوو حبهوبه و ذا االطوا القلوح   يهواطه 

 10/648. داا تعا ا اد  بفض  او وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو اري  ا امعونح
خيوذا   ذا تعل  باملالودني ووجاهم وطمع في م أن البوا له منفعوة أو يودفعوا عنوه مضورة فل وه -410

من ج ت م؛ و  حيص  مقصود  ب  دد يبذا  م من اخلدمة وا مواا وغري ذلك ما يرجوو أن ينفعوو  
توجووه    او بصوودق  ودووا حاجتووه  لووي م فووال ينفعو ووها  مووا لع ووزهم و مووا   صووراف دلوووهبم عنووه و ذا

اب الرمحوة. فم و  ا فتقاو  ليه واستغاة به  لصا لوه الودين؛ أجواب دعواء ؛ وأزاا ضورو  وفوتح لوه أبوو 
هوذا دود ذاق موون حقيقوة التوكوو  والودعاء و مووا   يوذق غوري . وكووذلك مون ذاق طعووم  اوالن الوودين 
 و و وادة وج ووه دون مووا سوووا ؛ اوود موون ا حووواا والنتووائ  والفوائوود مووا   اوود  موون   يكوون كووذلك.

10/650 
ا تعووا ا اولقوود وصووينا واتبع ووا. دووا فمووا أعلووم وصووية أ فووع موون وصووية او ووسوووله ملوون عقل ووا -411

اووصو  النويب صول  او عليوه وسولم معواذا ملوا  .الذين أوتوا الكتاب مون دوبلكم و يواكم أن اتقووا اوح
بع وه    الوويمن فقوااا يووا معوواذا اتو  او حي مووا كنوا وأتبووع الهوويية ا هونة  ح ووا واوال  النوواا خبلوو  

وسلم مبنزلة علية؛ فل ه داا لها ايوا معواذ  وكان معاذ وضي او عنه من النيب صل  او عليه .حهنح
وووا فيوووها أ وووه أعلوووم ا موووة بوووا الا وا ووورام وأ وووه حي ووور أموووام  .واو  ين  حبوووك وكوووان يردفوووه وواء ح

أا خبطوووة. وموون فضووله أ ووه بع ووه النوويب صوول  او عليووه وسوولم مبلغووا عنووه داعيووا ومفق ووا  العلموواء برتوووة
ي ب ه بلبراهيم اخللي  عليوه الهوالم و بوراهيم  موام النواا. وكوان ومفتيا وحاكما    أه  اليمن. وكان 

ابن مهعود وضوي او عنوه يقوواا  ن معواذا كوان أموة دا توا و حنيفوا و  يوك مون امل وركني؛ ت وبي ا لوه 
بولبراهيم. مث   ووه صوول  او عليوه وسوولم وصووا  هووذ  الوصوية فعلووم أ ووا جامعووة. وهوي كووذلك ملوون عقل ووا 

 10/653 وصية القرآ ية.مع أ ا تفهري ال
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والوووذ ح للعبووود كه وووه أمووور حوووتم، فوووالكيمل هوووو الوووذا   يوووزاا يوووه  مووون ا هووونا. مبوووا نحوووو  -412
 10/655الهييا.. 

وينبغووي أن تكووون ا هوونا. موون جوونمل الهووييا. فل ووه أبلووو يف احملووو والووذ وب يووزوا موجب ووا  -413
ا  دوود يغفوور لووه  جابووة لدعائووه ا سووتغفاو موون غووري توبووة. فوولن او تعوو اال وواينو  التوبووة. ابهشووياءا أحوودها

ا عموواا الصووا ة املكفوورةا أمووا  او ن   يتووح فوولذا اجتمعووا التوبووة وا سووتغفاو ف ووو الكموواا. ال الوو 
 10/655. كما يكفر اجملامع يف ومضان  الكفاوا. املقدوة

وأمووا الكفووواوا. املطلقووة كموووا دوواا حذيفوووة لعموورا فتنوووة الرجوو  يف أهلوووه ومالووه وولووود ؛ يكفرهوووا  -414
والصيام والصددة وا مر باملعروف والن ي عن املنكر. ودد دا عل  ذلوك القورآن وا حاديو   الصالة

الصحا  يف التكفري بالصلوا. اخلمومل واجلمعوة والصويام وا و  وسوائر ا عمواا الويت يقواا في واا مون 
. دووواا كوووذا وعمووو  كوووذا غفووور لوووه أو غفووور لوووه موووا تقووودم مووون ذ بوووه وهوووي ك ووورية ملووون تلقاهوووا مووون الهووونن

10/656 
و ا يزي  موجح الذ وب املصائح املكفرة وهي ك  ما يل  مون هوم أو حوزن أو أذى يف مواا  -415

 10/658 أو عرض أو جهد أو غري ذلك لكن ليمل هذا من فع  العبد.
وأمووا مووا سووهلا عنووه موون أفضوو  ا عموواا بعوود الفوورائن؛ فل ووه خيتلووف بووااتالف النوواا فيمووا  -416

فيوووه جوووواب جوووامع مفصووو  لكووو  أحووود لكووون  وووا هوووو  يقووودوون عليوووه وموووا يناسوووح أودوووا م فوووال نكووون 
كاإليوواع بووني العلموواء بوواو وأموور ا أن مالزمووة ذكوور او دائمووا هووو أفضوو  مووا شووغ  العبوود بووه  فهووه يف 

 10/660. اجلملة
وأمووا أوجووح املكاسووحا فالتوكوو  علوو  او وال قووة بكفايتووه وحهوون الظوون بووه. وذلووك أ ووه ينبغووي  -417

 10/662 . او ويدعو للم تم بهمر الرزق أن يل ه فيه   
ينبغووي لووه أن يهاووذ املوواا بهووااوة  فوومل ليبوواور لووه فيووه و  يهاووذ  بلشووراف وهلووع؛ بوو  يكووون  -418

املاا عند  مبنزلة اخلالء الذا حيتا   ليه من غري أن يكون له يف القلح مكا وة والهوعي فيوه  ذا سوع   
 10/663 كلصال  اخلالء.

ي العلوم املوووووة عوون النويب صوول  او عليووه وسوولم يواع اخلووري أن يهووتعني بواو سووبحا ه يف تلقوو -419
فل ه هو الذا يهتح  أن يهم  علما وما سوا   ما أن يكون علما فال يكون  افعال و موا أ  يكوون 
علما و ن مسي به. ولوين كوان علموا  افعوا فوال بود أن يكوون يف مورياة حممود صول  او عليوه وسولم موا 

 توه ف وم مقاصود الرسووا يف أمور  و يوه وسوائر كالموه. فولذا  يغي عنه  وا هوو م لوه واوري منوه. ولوتكن
اطمهن دلبه أن هذا هو مراد الرسوا فال يعدا عنه فيما بينوه وبوني او تعوا  و  موع النواا  ذا أمكنوه 
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ذلوووك. ولي ت ووود أن يعتصوووم يف كووو  بووواب مووون أبوووواب العلوووم بهصووو  موووهعوو عووون النووويب صووول  او عليوووه 
دد ااتلف فيه الناا فليودع مبوا ووا  مهولم يف صوحيحه عون عائ وة وضوي  وسلم. و ذا اشتبه عليه  ا

او عن ا اأن وسوا او صل  او عليه وسلم كان يقووا  ذا دوام يصولي مون الليو ا الل وم وب جربيو  
وميكائي  و سرافي  فاطر الهموا. وا وض عا  الغيح وال  ادة أ ا حتكم بوني عبوادر فيموا كوا وا 

.  ملووا ااتلوووف فيوووه مووون ا وو  بلذ وووك   وووك  ووودا موون ت ووواء    صوووراط مهوووتقيمحفيووه خيتلفوووون اهووودين
10/664 
وموا يف الكتوح املصونفة املبوبوة كتواب أ فوع موون صوحيح حممود بون  مساعيو  الباواوا لكون هووو  -420

وحوود    يقوووم بهصوووا العلووم. و  يقوووم بتمووام املقصووود للمتبحوور يف أبووواب العلووم  ذ   بوود موون معرفووة 
أه  الفقه وأه  العلم يف ا موو اليت خيتل بعلم ا بعون العلمواء. ودود أوعبوا  أحادي  أار وكالم

ا مة يف ك  فن من فنون العلم  يعابا فمون  ووو او دلبوه هودا  مبوا يبلغوه مون ذلوك ومون أعموا    توزد   
ك رة الكتح    حرية وضال ؛ كما اداا النيب صل  او عليوه وسولم  ئ لبيود ا  صواواا أوليهوا 

 10/665 .لتوواة واإلكي  عند الي ود والنصاوىل فماذا تغي عن ملحا
أهو  التقووى والصورب وهوم  احودهاأ والصرب عل  ما يقدو عليه من القدو الكوين أوبعة أدهام. -421

الووذين  ووم  وووع موون التقوووى بووال  االووذين أ عووم او علووي م موون أهوو  الهووعادة يف الوود يا وا اوورة. وال وواين
لكون  ذا أصويح أحودهم يف  الصوالة ولوهوا ويوكوون احملرموا. لوون موا علوي م مونصرب م و  الوذين نت 

 ابد ووه مبوورض ولووو  أو يف مالووه أو يف عرضووه أو ابتلووي بعوودو خييفووه عظووم جزعووه وظ وور هلعووه. وال الوو 
دوووم  وووم  وووع مووون الصوورب بوووال تقوووى م ووو  الف وواو الوووذين يصووربون علووو  مووا يصووويب م يف م وو  أهووووائ م  

لووووذين يصووووربون علوووو  ا  م يف م وووو  مووووا يطلبو ووووه موووون الغصووووح وأاووووذ ا وووورام؛ كاللصووووون والقطوووواع ا
والكتووواب وأهووو  الوووديوان الوووذين يصوووربون علووو  ذلوووك يف طلوووح موووا حيصووو   وووم مووون ا موووواا باخليا وووة 
وغريها. وكوذلك طوالب الرئاسوة والعلوو علو  غوريهم يصوربون مون ذلوك علو  أ وواع مون ا ذى الويت   

أه  احملبة للصوو احملرمة من أه  الع   وغريهم يصربون يف م و  موا  يصرب علي ا أك ر الناا وكذلك
أو  ي وو وووه مووون احملرموووا. علووو  أ وووواع مووون ا ذى وا  م. وهووول ء هوووم الوووذين يريووودون علووووا يف ا وض

فهادا من طالب الرئاسة والعلو عل  اخلل  ومن طالب ا مواا بالبغي والعدوان وا ستمتاع بالصوو 
مباشرة وغري ذلك يصربون عل  أ واع من املكروها. ولكن ليمل  م تقوى فيما تركو  احملرمة  ظرا أو 

من املهموو وفعلو  من احملظوو وكذلك دود يصورب الرجو  علو  موا يصويبه مون املصوائحا كواملرض والفقور 
 ذا دودووا و  وغري ذلك و  يكون فيه تقوى  ذا ددو. وأما القهم الرابع ف و شور ا دهواما   يتقوون 

 10/673. يصربون  ذا ابتلوا
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ودد ذكر او تعا  الصرب والتقوى ييعا يف غري موضع من كتابوه وبوني أ وه ينتصور العبود علو   -422
. ن املهولمني ولصواحبه تكوون العادبوةعدو  من الكفاو احملاوبني املعا دين واملنافقني وعل  من ظلموه مو

10/675 
 10/676. ودد درن الصرب با عماا الصا ة عموما واصوصا -423
ويف الرمحووة  .رن بووني الرمحووة والصوورب يف م و  دولووه تعووا  اوتواصوووا بالصورب وتواصوووا باملرمحووةحدوو  -424

اإلحهان    اخلل  بالزكاة وغريها؛ فلن القهمة أيضا وباعية  ذ من الناا مون يصورب و  يورحم كههو  
هواء ومون ي وب  ن القوة والقهوة ومن م من يورحم و  يصورب كههو  الضوعف واللونيا م و  ك وري مون الن

ومن م من   يصرب و  يرحم كهه  القهوة وا لع. واحملمود هو الذا يصورب ويورحم كموا دواا الفق واء 
يف املتووووكا ينبغوووي أن يكوووون دويوووا مووون غوووري عنوووف لينوووا مووون غوووري ضوووعف فبصووورب  يقووووى وبلينوووه يووورحم 

 10/677 وبالصرب ينصر العبد؛ فلن النصر مع الصرب وبالرمحة يرمحه او تعا .
وووايووة ا حاديوو  املكذوبووة مووع بيووان كو ووا كووذبا جووائز. وأمووا ووايت ووا مووع اإلمهووار عوون ذلووك  -425

 10/679. وواية عم  فل ه حرام عند العلماء
 10/681. فلن ك ريا من الفق اء   حيت  حبدي  م لهوء ا فظ    عتماد الكذب -426
غلبووه ا   حووأ دووااا والفضووي  بوون عيوواض كووان أعلوو  طبقووة موون هوول ء وابتلووي بعهوور البوووا ف -427

  10/691. حبيب لك    فرجا عي؛ ففر  عنه
فقوا القائ ا الرضا أ  تهها او اجلنة و  تهتعيذ  من الناو  ن أواد بذلك أ  تهوها او موا  -428

هو داا  يف مهم  اجلنة ال رعية فال تههله النظور  ليوه و  غوري ذلوك  وا هوو مطلووب ييوع ا  بيواء 
 تهووتعيذ بووه موون احت اجووه عنووك و  موون تعووذيبك يف النوواو. ف ووذا الكووالم مووع كو ووه وا وليوواء و  ووك  

 الفا جلميع ا  بياء واملرسلني وسائر امللمنني ف و متنادن يف  فهه فاسود يف صوريح العقووا. وذلوك 
 أن الرضا الوذا   يهوها   وا   يهوهله لرضوا  عون او. ووضوا  عنوه   وا هوو بعود معرفتوه بوه وحمبتوه لوه.
و ذا   يب  معه وضا عن او و  حمبة و فكه ه دااا يرضو  أ  يرضو  وهوذا يوع بوني النقيضوني. و  

حيملووه علوو  احتموواا ويووح أ ووه كووالم موون   يتصوووو مووا يقوووا و  عقلووه. يوضووح ذلووك أن الراضووي   ووا 
ع أن يتحموو  أملووا مووا اوود  موون لووذة الرضوا وحالوتووه. فوولذا فقوود تلووك ا والوة واللووذة امتنووم املكواو  وا  

ومووراوة فكيووف يتصوووو أن يكووون واضوويا ولوويمل معووه موون حووالوة الرضووا مووا حيموو  بووه مووراوة املكوواو ل و  ووا 
لو  هذا من جنمل كالم الهكران والفاين الذا وجد يف  فهه حالوة الرضا فظن أن هذا يبق  معوه ع

 10/704. أا حاا كان وهذا غلم عظيم منه
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الرضا فقااا اعلم أن الواجح عل  العبد أن يرض  بقضواء والق ريا دد ذكر  يف أوائ  باب  -429
او الوووذا أمووور بالرضوووا بوووه  ذ لووويمل كووو  موووا هوووو بقضوووائه اووووز للعبووود أو اوووح علووو  العبووود الرضوووا بوووه.  
كاملعاصووي وفنوووون حمووون املهووولمني. وهوووذا الوووذا دالوووه دالووه دبلوووه وبعووود  ومعوووه غوووري واحووود مووون العلمووواءا  

أم ا ما ملا احت  علوي م القدويوة بوهن الرضوا بقضواء او موهموو كالقاضي أئ بكر والقاضي أئ يعل  و 
بقضواء او لكنووا موهمووين بالرضوا هبووا والرضوا مبوا  وو  او عنوه   اووز فهجوواهبم  بوه فلوو كا ووا املعاصوي

أن هوذا العمووم لوويمل  وهوو جوواب هول ء ويواهري ا ئموة أهو  الهونة عون ذلوك ب العوة أجوبوةا أحودها
ين أن  رض  بك  ما دضو  ودودو و  اوئ يف الكتواب والهونة أمور بوذلك ولكون بصحيح فلهنا مهموو 

علينا أن  رض  مبا أمر ا أن  رض  به كطاعة او ووسوله. وهذا هو الذا ذكور  أبوو القاسوم. واجلوواب 
ال واين أ وم دوالواا   وا  رضو  بالقضواء الوذا هوو صوفة او أو فعلوه   باملقضوي الوذا هوو مفعولووه. ويف 

واب ضعف دد بينا  يف غري هوذا املوضوع. ال الو  أ وم دوالواا هوذ  املعاصوي  وا وج وانا وجوه هذا اجل
   العبود مون حيو  هوي فعلووه وصونعه وكهوبه ووجوه    الورب موون حيو  هوو الق وا ودضواها ودوودوها 
فريض  من الوجوه الوذا يضواف بوه    او و  يرضو  مون الوجوه الوذا يضواف بوه    العبود  ذ كو وا 

 دبيحوووة وحمرموووا وسوووببا للعوووذاب والوووذم ولوووو ذلوووك   وووا هوووو مووون ج وووة كو وووا مضوووافة    العبووود.شووورا و 
10/709 
فوولن دعوواء العبوود لربووه ومهووهلته  يووا  عالعووة أ ووواعا  وووع أموور العبوود بووه  مووا أموور  اوواب و مووا أموور  -430

دولووه ااهوود ا الصووراط املهووتقيمح وم وو  دعائووه يف آاوور الصووالة كالوودعاء الووذا كووان  اسووتحبابا م وو 
النوويب صوول  او عليووه وسوولم يووهمر بووه أصووحابه فقووااا ا ذا دعوود أحوودكم يف الصووالة فليهووتعذ بوواو موون 

ف وذا دعواء أمورهم  .أوبعا من عذاب ج نم وعذاب القرب وفتنة احمليا واملما. وفتنوة املهويح الودجااح
روع حيبوه او النيب صل  او عليه وسلم أن يدعوا به يف آار صال م. ودد اتفقا ا مة عل  أ وه م و

ووسوله ويرضا  وتنازعوا يف وجوبه. فهوجبه طاووا وطائفوة وهوو دووا يف موذهح أمحود وضوي او عنوه 
وا ك رون دالواا هذا مهتحح وا دعية اليت كان النيب صل  او عليه وسولم يودعو هبواا   لور  عون 

رضووا . وموون فعلووه وضووي أن تكووون واجبووة أو مهووتحبة وكوو  واحوود موون الواجووح واملهووتحح حيبووه او وي
 ووع مون الوودعاء ين و  عنوها كا عتووداء و  او عنوه وأوضوا  ف و  يكووون مون الرضوا توورر موا حيبوه ويرضووا .

م   أن يهها الرج  ما   يصلح من اصائل ا  بياء وليمل هو بنيب وومبا هوو مون اصوائل الورب 
 10/712 سبحا ه وتعا .

 10/714 عصية في ا.ومن الدعاء ما هو مبا  كطلح الفضوا اليت   م -431
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ظاهر مذهح أمحد وهو أصح الروايتني عنه ودووا  وهو ان الصواب عند ياهري أه  الهنةك -432
أن العلووم والعقوو  ولو ووا يقبوو  الزيووادة والنقصووان بوو  وكووذلك الصووفا. الوويت تقوووم بغووري  أك وور أصووحابه

 10/721 ا يا كا لوان والطعوم وا ووا .
  نمل الرسووو  كموووا ديووو  فيوووها اكوووذبا دووووم  ووووو مووون كوووذب وسوووو  معينوووا كوووان كتكوووذيح جووو -433

 10/725. املرسلنيح اكذبا عاد املرسلنيح
وأاوورب سوووبحا ه أن لكووو  مووون املتبعوووني وا تبووواع تضووعيفا مووون العوووذاب. ولكووون   يعلوووم ا تبووواع  -434

التضعيف. و ذا ودع عظيم املد  وال ناء  ئمة ا ودى وعظويم الوذم واللعنوة  ئموة الضوالا حوأ ووا 
  ه ما من عذاب يف الناو    يبدأ فيه بلبليمل مث يصوعد بعود ذلوك    غوري   ضرين  سناد   حي يف أعر

ومووا موون  عوويم يف اجلنووة    يبوودأ فيووه بووالنيب صوول  او عليووه وسوولم مث ينتقوو     غووري ح فل ووه هووو اإلمووام 
 10/727 املطل  يف ا دى  وا بي آدم وآارهم.

دوادو علي وا فولن او   يكتب وا عليوه كموا أاورب بوه يف  وأما ا ام بالهويية الوذا   يعمل وا وهوو -435
ا دي  الصحيح. وسواء مسي  ه  وادة أو عزما أو   يهم مأ كان دادوا عل  الفعو  وهوم بوه وعوزم 

 10/737. عليه و  يفعله مع القدوة فليها  وادته جازمة
 يوتكلم هبوا و  يعمل وا فلن ما هم به العبد من ا موو اليت يقودو علي وا مون الكوالم والعمو  و  -436

  تكووون  وادتوووه  وووا جازموووة فتلوووك  وووا   يكتب وووا او عليوووه كموووا شووو د بوووه دولوووها امووون هوووم بهووويية فلوووم 
يعمل اح ومن حكو  اإليواع كوابن عبود الورب وغوري . يف هوذ  املهوهلة علو  هوذا ا ودي  ف وو صوحيح 

اوفوه أو يوك وا لغوري ذلوك؛ فولن ترك وا هبذا ا عتباو. وهوذا ا وام بالهوييةا فلموا أن يوك وا خل وية او و 
خل ووية او كتب ووا او لووه عنوود  حهوونة كاملووة كمووا دوود صوور  بووه يف ا وودي  وكمووا دوود جوواء يف ا وودي  
ا اوور ااكتبوهووا لووه حهوونة فل ووا ترك ووا موون أجلووي أو دووااا موون جرائوويح وأمووا  ن ترك ووا لغووري ذلووك   

وهبوذا تتفو  معواين  .يعمل وا   تكتوح عليوهحتكتح عليه سيية كموا جواء يف ا ودي  ا اور افولن   
ا حادي . و ن عمل ا   تكتح عليه    سيية واحدة فلن او تعا    يضعف الهييا. بغوري عمو  
صاحب ا و  ازا اإل هوان يف ا اورة    مبوا عملوا  فهوه و   تلوئ ج ونم    مون أتبواع  بلويمل مون 

 10/738. اجلنة والناا
ئموووة العووودا كهمحووود وغوووري  الودوووف يف أو د امل وووركني؛ وأ وووه   اوووزم الصووحيح املنصوووون عووون أ -437

 10/739. ملعني من م جبنة و   او
فولن اإلوادة اجلازموة هوي الويت يقوون هبوا املقوودوو مون الفعو  و   فموأ   يقوون هبوا املقودوو موون  -438

 وادتووه جازمووة  الفعوو    تكوون جازمووة فاملريوود الز ووا والهووردة وشوورب اخلموور العووازم علوو  ذلووك مووأ كا ووا



 81 

عازمووة فووال بوود أن يقووون هبووا موون الفعوو  مووا يقوودو عليووه ولووو أ ووه يقربووه    ج ووة املعصوويةا م وو  تقوورب 
الهوواوق    مكووان املوواا املهووروق وم وو   ظوور الووزاين واسووتماعه    املووزين بووه وتكلمووه معووه وم وو  طلووح 

ا. الفعوو  املقوودوو بوو  اخلموور والتماسوو ا ولووو ذلووك فووال بوود مووع اإلوادة اجلازمووة موون شوويء موون مقوودم
 10/741. مقدما. الفع  توجد بدون اإلوادة اجلازمة عليه

كموون يعووزم علوو  توورر املعاصووي يف شوو ر ومضووان دون غووري  فلوويمل هووذا بتائووح مطلقووا. ولكنووه  -439
توواور للفعوو  يف شوو ر ومضووان وي وواب  ذا كووان ذلووك الووور و وتعظوويم شووعائر او واجتنوواب حماومووه يف 

 ن التوووائبني الووذين يغفووور  وووم بالتوبووة مغفووورة مطلقوووة و  هووو مصووور مطلقوووا.ذلووك الودوووا ولكنوووه لوويمل مووو
10/743 
والووذا دوود توورر املعاصووي يف شوو ر ومضووان موون  يتووه العووود  لي ووا يف غووري شوو ر ومضووان مصوور  -440

أيضا. لكن  يته أن ي ورهبا  ذا دودو علي وا غوري النيوة موع وجوود القودوة فولذا دودو دود تبقو   يتوه ودود   
 10/744 مريدا  وادة جازمة   ننعه    الع ز ف و معادح عل  ذلك. تبق  ولكن مأ كان

توبووة العوواجز عوون الفعوو  كتوبووة اجملبوووب عوون الز ووا وتوبووة ا دطووع العوواجز عوون الهووردة ولووو  موون  -441
 10/746. الع ز؛ فل ا توبة صحيحة عند ياهري العلماء من أه  الهنة وغريهم

فل ووه   يقووع بووه الطووالق عنوود ي وووو العلموواء. لووو طلوو  يف  فهووه وجووزم بووذلك و  يووتكلم بووه  -442
وعند مالك يف  حدى الروايتني يقع ودد استدا أمحد وغري  من ا ئمة علو  تورر الودووع بقولوها ا ن 
او جتوواوز  موويت عمووا حوودعا بووه أ فهوو اح فقوواا املنووازعا هووذا املت وواوز عنووه   ووا هووو حوودي  الوونفمل 

. فقوواا املنووازع  ووما دوود دوواا امووا   تكلووم بووه أو واجلووازم بووذلك يف الوونفمل لوويمل موون حوودي  الوونفمل
والعمو  بوه   تعم  بهح فهارب أن الت اوز عن حدي  النفمل امتود    هوذ  الغايوة الويت هوي الكوالم بوه

 10/746 .تد ا بعن الناا وهو استد ا حهنكما ذكر ذلك يف صدو الهلاا من اس
   ذا   ننوووع مووون العمووو  هبوووا    وجتووورا جمووورى العمووو ،نيوووة ي ووواب علي وووا املووولمن مب ردهوووافووولن ال -443

الع ووز ونكنووه ذلووك يف عامووة أفعوواا اخلووري وأمووا عموو  البوودن ف ووو مقيوود بالقوودوة وذلووك   يكوووون    
دليال؛ و وذا دواا بعون الهولفا دووة املولمن يف دلبوه وضوعفه يف بد وه ودووة املنواف  يف بد وه وضوعفه يف 

أو لفووو  حياسووبكم بووه او  مووا يف أ فهووكم دلبووه. ودوود دا علوو  هووذا ا صوو  دولووه تعووا  او ن تبوودوا
فيغفوور ملوون ي وواء ويعووذب موون ي وواءح ا يووة. وهووذ  ا يووة و ن كووان دوود دوواا طووائف موون الهوولف   ووا 
منهوواة كمووا ووى الباواوا يف صووحيحه عون مووروان ا صوفر عوون وجو  موون أصوحاب النوويب صوول  او 

عوم  وا هوو يف لهوان املتووهارين فالنهوخ يف لهوان الهوولف أ ،  وا  هواا اوهوو ابون عموور عليوه وسولم
يريدون به وفع الد لة مطلقا و ن كان لصيصا للعام أو تقييدا للمطلو  وغوري ذلوك كموا هوو معوروف 
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يف عرف م ودد أ كر آارون  ها ا لعدم دلي  ذلك وزعوم دووما أن ذلوك اورب واخلورب   ينهوخ. وود 
والن وي. والقوائلون بنهوا ا اعلوون آارون بهن هذا ارب عن حكم شرعي. كاخلرب الذا مبعهل ا مر 

 10/761. الناسخ  ا ا ية اليت بعدها وهي دولها ا  يكلف او  فها    وسع اح
حقيقة ا مر أن دوله سبحا ها او ن تبدوا ما يف أ فهكم أو لفو ح   يدا علو  امللااوذة و  -444

ا دوااا افيغفور ملون ي واء يلوزم مون كو وه حياسوح أن يعادوح؛ و وذ بذلك؛ ب  دا عل  احملاسبة به و 
ويعذب مون ي واءح   يهوتلزم أ وه دود يغفور ويعوذب بوال سوبح و  ترتيوح و  أ وه يغفور كو  شويء أو 
يعذب عل  ك  شيء مع العلم به ه   يعذب امللمنني وأ ه   يغفر أن ي رر بوه    موع التوبوة. ولوو 

 10/762 ذلك.


