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ﺗـﻘـﺪﻳﻢ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻗﺼﺺ ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ«  -اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  1VECMASاﻟﺬي ﺗﻤﻮﻟﻪ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث ) ،- (ANRﻓﻜﺮﻧﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻊ أن ﻧﺤﻘﻖ ،ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ »ﺗﻮدد اﻟﺠﺎرﻳﺔ«  -ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻜﺎﻳﺎت »أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ
وﻟﻴﻠﺔ«  -ﺛﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﺒﺘﻮرة )ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ( ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮأ »أﻟﻒ
ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ« ،ﻳﻌﺮف ﺣﺒﻜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ :ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺬﻛﺎء ،إﻟﻰ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻤﺰاﻳﺎﻫﺎ وﺳﻌﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر .ﻓﻴﺠﻴﺐ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ أﻧﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻳﻔﺔ ،ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪّ ﻋﻲ ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺎل اﻟﺘﺎﺟﺮ أي ﺷﻲء .وﻫﻜﺬا أﺧﻀﻌﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،أﻣﺎم ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻋﻀﺎء ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ،إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺻﻤﻤﺖ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ
ﻟﻬﺰﻳﻤﺘﻬﺎ .ﺳﺘﻮاﺟﻪ إذاً  :ﻓﻘﻴﻬﺎً ،ﻧﺤﻮﻳﺎً ،ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎً ،ﻓﻠﻜﻴ ًﺎ وﻃﺒﻴﺒﺎً ،ﺳﻴﺨﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
ﻟﺴﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺒﺜ ًﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ أﻟﻐﺎز .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ٍ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﺮج ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ وﺳﺘﻜﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻴﻄﺮت
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺪّ ر ﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك إذاً ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ .2
 .1ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺟﻮرج ﺑﻮﻫﺎس ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﻮن.
 .2اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ،اوﻟﺮﻳﻚ ﻣﺎرزوﻟﻒ و رﻳﺘﺸﺎرد ﻓﺎن ﻟﻮﻓﻦ )إﺷﺮاف( ،ABC-CLIO ،ﺟﺰأﻳﻦ،
ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا 2004 ،؛ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ وأﻧﺪرﻳﻪ ﻣﻴﻜﻴﻞ )ﺗﺮﺟﻤﺔ( ،أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ 3 ،أﺟﺰاء،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﻠﻴﺎد ،ﻏﺎﻟﻴﻤﺎر ،ﺑﺎرﻳﺲ .2006-2005 ،ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺎردروس ،ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ Histoire
 .de la docte Sympathieاﻧﻈﺮ ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﺎرل ﻣﺎردروس )ﺗﺮﺟﻤﺔ( ،أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ ،ﺟﺰءان ،روﺑﺮت
ﻻﻓﻮﻧﺖ ،ﺑﺎرﻳﺲ ،1993 ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1ص  .687-666ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ دوﻛﺖ
ﺗﻴﻮدور ؛ اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ق .ﺑﺎرﻛﺮThe Story of a Story across Cultures. The ،
»  ،case of the « Doncella Teodorﺗﺎﻣﺎري ،ﻟﻨﺪن.1996 ،

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺼﺔ »ﺗﻮ ّدد اﻟﺠﺎرﻳﺔ« ﻫﻮ إﻋﻄﺎء دور ﻣﺮﻛﺰي ﻻﻣﺮأة ﺷﺎﺑﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺗﻮ ّدد ،وﻫﻲ
ّ
وﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ »اﻟﻤﺤﺒﺔ« ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺮز ﻓﻘﻂ ﺑﻐﻨﺠﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺬﻛﺎﺋﻬﺎ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة ،ﻟﻠﺠﺪل» ،اﻟﺠﺪال« ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ .ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻬﺰم اﻟﻌﺎ ِﻟﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ،وﻫﻮ
اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ّ
اﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺷﺒﻪ أﺿﺤﻮﻛﺔ .ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺮاوي اﻟﺬي
ﻇﻬﺮ ﻛﻤﺴﻠﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪي اﻹﻳﻤﺎن ،ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳ ّﻘﺪرﻩ أﻳﻀﺎً ،ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻮن واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧﻮا ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﻌﺪو اﻟﻠﺪود ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﺒﺘﻮرة ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺸﻄﺮﻧﺞ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا
اﻹﺻﺪار ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺣﺠﻤ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ .3
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي  ٢٢٠ﺻﻔﺤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻻ
اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت .وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﺤﻮي إﻻ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،أﺿﺎف اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻋﺪداً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ّ
ﺧﺎص اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،أﺣﺎدﻳﺚ ،اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت
ﺣﻖ اﻟﻤﻤﻠﻮك.
ﻗﺮآﻧﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎء  :ﻛﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوجِ ،ﺑ ّﺮ اﻟﻮاﻟﺪَ ﻳﻦّ ،
ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻟﻴﺪﻋﻢ ﺑﻬﺎ دﻻﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻋﻼوة
اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﺬﻩ
ّ
أﺳﻠﻤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ .وﻗﺪ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ أﺛﻨﺎء ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻲ ﺷﻔﺎء اﻷﺳﻘﺎم ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳ ّﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮ ّﻗﺎدي.
إن اﻟﻤﺨﻄﻮط ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻨﺎ ،ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻓﻬﺮس ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻣﺎﻣﺎ ﺣﻴﺪرة ﻓﻲ ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  .٧١٧ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺨﻄﻮط  ٢٢٠ورﻗﺔ ،ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ٢٠
 ١٥xﺳﻢ ،وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ
اﻹﺣﺪى وﺛﻼﺛﻴﻦ ورﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺗﻼف ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ﻛﻞ ورﻗﺔ
ﺻﻌﺐ اﻟﻘﺮاءة .ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷوراق ،ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت أو إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ،ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎد
اﻟﻨﺴﺎخُ .ﻛ ِﺘﺐ ّ
ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ّ
إﻟﻰ ﻓﺼﻮل وأﺟﺰاء .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺒﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮات.
 .3ﻗﺎم اﻧﺪرﻳﻪ ﻣﻴﻜﻴﻞ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﺗﻮدد اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ .اﻧﻈﺮ أ .ﻣﻴﻜﻴﻞ »ﺳﺒﻊ ﻗﺼﺺ ﻣﻦ أﻟﻒ
ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ أو ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺑﺮﻳﺌﺔ« ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻨﺪﺑﺎد ،ﺑﺎرﻳﺲ ،1981 ،ص .49-15
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ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ وﻻ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﻤﺎ ُﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻴﻮم ،وﻟﻴﺲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﺠﺮي .وﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻛﺎن ﻋﺎرﻓ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮاً
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ارﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺳ َﻮر،
وﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻧﻼﺣﻆ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻬﻤﺰة :رأى ﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ رءا ؛ أو اﻟﻤﺪّ ة :ﻗﺮآن ﺗﻨﺴﺦ ﻗﺮءان ،وآﻳﺎت ﺗﻌﻄﻲ
ءاﻳﺎت .ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،اﻟﻘﺎف ﺗﻜﺘﺐ ف واﻟﻔﺎء ﺗﻜﺘﺐ ڢ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀ ًﺎ رﺳﻢ اﻟﻴﺎء أو اﻷﻟﻒ اﻟﻤﻘﺼﻮرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ اﻟﺘﻲ
ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ :ﺑﺎﻟﻴﻞ.ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ،ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ إذا
ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ ،دون أن ﻳﻜﻮن ﺛﻤﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎء .ﻟﺬا رأﻳﻨﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎت ،وﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺺ ،ﻣﺎ
ﺗﻌﻄﻞ أو ّ
ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ ﻣﺸﻜﻠﺔ ّ
ﺗﻌﻜﺮ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮدات ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺤ ّﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻰ ﻓﻘﺮات ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ،إذ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻰ ﺗﺮوﻳﺢ اﻟﻨﺺ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻗﺮاءﺗﻪ .اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮد ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ.

دﻣﺸﻖ  -ﻟﻴﻮن ،ﺷﺒﺎط ٢٠١٢
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ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ

ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ

ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ  3ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ

ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ
]ص[1
ﻗﺼﺔ ﺗﻮدد اﻟﺠﺎرﻳﺔ

]ص [2إذ  1...أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻪ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  ...ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ
ﻗﺎﻟﺖ  ...ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ وﻗﺒﻠﺖ اﻷرض ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﻗﺎﻟﺖ أﻋﺰ اﷲ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
وﺧﻠﻒ أﻧﻬﺮ ﺗﺠﺮي وﺳﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ و 2...ﺑﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺟﻤﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮروث داﺋﻢ
واﻟﻌﺰ ﻓﻴﻬﻢ  3...ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻷﻋﺎﺟﻢ واﻟﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وأﻗﺒﻠﺖ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻐﺺ ﻋﻦ وﺻﻔﻪ اﻟﻠﺴﺎن ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺖ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﺳﺎﺋﺮ
اﻟﻮزراء أﺟﻤﻌﻴﻦ.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﺎﻟﺖ أﻋﺰ اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻧﻲ ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن
وﺣﻔﻈﺘﻪ وﻋﺮﻓﺖ ﻧﺎﺳﺨﻪ وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ وﻣﺤﻜﻤﻪ وﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻪ وﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ وﻋﻠﻢ اﻷﺳﻄﺮﻟﺐ 4وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮم
واﻟﻠﻐﺔ واﻷدب وأﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب واﺳﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻲ ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاب ﻧﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻮاب.
1
2
3
4

أﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوء ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﺟﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
ﺟﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
اﻻﺳﻄﺮب ﻓﻲ اﻟﻨﺺ.

ﻗﺎل ﻓﺘﻌﺠﺐ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎ وﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻗﺎل ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ
ﺑﻜﻢ ﺟﺎرﻳﺘﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺼﺎن .ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ أﻓﺎد
ﻟﻲ أن أﺑﻌﺚ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﺎﻇﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ادﻋﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺈن أﺗﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ادﻋﺖ ﻓﻠﻚ ﻋﻨﺪي
ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وإن ﻟﻢ ﺗﺄت ﻓﻼ ﺟﻨﻮﺑﺔ 5ﻟﻚ .ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺛﻢ إن اﻟﺮﺷﻴﺪ أﻣﺮ
ﺑﺈﺣﻀﺎر ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ﻓﺤﻀﺮوا أﺟﻤﻌﻬﻢ وﺣﻀﺮت ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم وﻛﺎن أﻋﻠﻤﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم واﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻟﺤﺠﺔ واﻟﺠﺪال.
ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﺟﺌﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ودﺧﻠﻨﺎ وﻗﻌﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﻲ ﻓﻘﻀﻴﺖ
ﻟﻨﺎ ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻘﺎل ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ إﻻ ﺳﺎﻋﺔ وإذا ﺑﺎ 6وﻣﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ 7وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺮﺳﻲ
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻘﻌﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﺄﺣﻠﻰ اﻟﺴﻼم وﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم .ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ
اﻟﻮزﻳﺮ وﻗﺎل إن اﻷﻣﻴﺮ أﻋﺰﻩ اﷲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﺎﻇﺮوا ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ دﻳﻨﻬﺎ ودﻧﻴﺎﻫﺎ وأن ﺗﻔﺼﺤﻮا
ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺣﺠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ادﻋﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ وﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ .ﻗﺎل ﻓﻨﻄﻘﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻷول.
ﺑﺎب ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎل ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ وﻗﺎل
ﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ]ص [3إذا ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ  ...وإﺛﺒﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻛﺘﺎب ...ﻣﺒﺎرﻛﺎ
 8...اﻷﻟﺒﺎب ﻗﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ رﺑﻚ وﻣﺎ دﻳﻨﻚ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﻚ وﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎﺟﻚ وﻣﺎ إﻣﺎﻣﻚ
وﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻚ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﺳﻤﻊ ﺟﻮاﺑﻚ ﻣﻦ ﺟﺎرﻳﺔ أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻫﻮ رﺑﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺒﻴﻲ واﻹﺳﻼم دﻳﻨﻲ وﻣﻜﺔ ﻗﺒﻠﺘﻲ واﻟﻌﻔﺎف ﻣﻨﻬﺎﺟﻲ واﻟﻘﺮآن إﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻴﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ .ﻗﺎل ﻓﺘﻌﺠﺐ اﻟﺮﺷﻴﺪ وﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺟﻮاﺑﻬﺎ وﻛﺜﺮة ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻬﺎ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎل
ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻘﻞ وﻣﻦ أي ﺷﻲء ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﻘﻞ وأﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻟﻌﻘﻞ.
 5ﻛﺬا ﻗﻲ اﻷﺻﻞ.
 6ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 7ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 8اﻧﻤﺤﺖ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻠﻞ.
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ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ وﻫﻮ اﻟﻨﻌﺎﺋﻢ وأﻣﺎ ﻣﻦ أي ﺷﻲء ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﻘﻞ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻦ ﻧﻮرﻩ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻣﺴﺘﻘﺮ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺼﺪر ﻧﻮرﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎذا ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺒﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ ًا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ
واﻵﻳﺎت اﻟﺒ ّﻴﻨﺎت واﻟﺪﻻﻻت وﺑﺮاﻫﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﺰات .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ
واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﺑﺸﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪاً
ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن وﺣﺞ ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ
ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺴﻼم واﻻﻧﻘﻴﺎد ﻷواﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻈﻮاﻫﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﻌﻢ وﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺳﻼم.
ﻗﺎﻟﺖ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺒﺮاً ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﴿إﻧﻲ
وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ ﻟﻠﺬي ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﺟﻨﻴﻔ ًﺎ وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ﴾ 9وﻛﻞ ذﻟﻚ إذا
اﺳﺘﺴﻠﻢ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻧﻘﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﺴﻼم .ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻓﻲ
اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮس 10ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺷﺮﻳﺪ ﺑﻴﺎض 11اﻟﺜﻮب ﺷﺮﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ
اﻟﺴﻔﺮ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ أﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺟﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﺳﻨﺪ رﻛﺒﺘﻴﻪ إﻟﻰ رﻛﺒﺘﻴﻪ
ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ .وﻗﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪﻩ
ورﺳﻮﻟﻪ وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة وﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺼﻮم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﺗﺤﺞ ﺑﻴﺖ اﷲ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻟﻴﻪ
ﺳﺒﻴﻼ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺖ .ﻓﺘﻌﺠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻪ ]ص [4أن ﻳﻔﺰع اﻟﻨﺎس إﻟﻰ رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻔﻜﺮون ﻓﻲ ذﻧﻮﺑﻬﻢ
وﺧﻠﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮ 12وﻳﺼﺪﻗﻪ.
ﻗﺎل أﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﻗﺎﻟﺖ أن  13...ﺑﻨﺒﻴﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ واﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ
وﺷﺮﻩ ﺣﻠﻮﻩ وﻣﺮﻩ أﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻗﺎﻟﺖ أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ  14...ﺗﺮاﻩ ﻓﺄﻗﻤﺖ ﻟﻪ
 9اﻷﻧﻌﺎم .٧٩
 10ﻛﺬا.
 11ﻛﺬا ﺑﺬل »أﺑﻴﺺ«.
 12ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 13ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 14ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
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 ...ﺳﺄﻟﻪ  ...وذﻛﺮ ﺑﻘﻴﺔ  15...ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻠﺒﺚ ﻣﻠﻴ ًﺎ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻳﺎ ﻋﻤﺮ أﺗﺪري ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﺖ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ ﻓﻘﺎل ذﻟﻚ ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺗﺎﻛﻢ ﻟﻴﻌﻠﻤﻜﻢ أﻣﺮ دﻳﻨﻜﻢ .ﻗﺎل أﺣﺴﻨﺖ
ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ اﻹﻳﻤﺎن ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم واﻟﻘﺪر ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻛﺜﻴﺮﻩ ﺣﻠﻮﻩ وﻣ ّﺮﻩ وإن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﷲ
وﺗﻌﻠﻢ أن ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺌﻬﺎ وﻣﺎ أﺧﻄﺎﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ وأن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب واﻟﺠﺰاء واﻟﺠﻨﺔ
واﻟﻨﺎر واﻟﺠﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط وﺳﺆال اﻟﻤﻠﻜﻴﻦ واﻟﺨﻀﺮ ﺻﺎدﻗﻴﻦ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ
ﻗﻮﻣﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺪ آﻣﻦ﴾ 16إﻧﻲ ﻟﻤﻦ 17ﻳﺼﺪﻗﻪ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻫﻞ ﻫﻮ أﺻﻞ أو ﻓﺮع ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻹﺳﻼم أﺻﻞ
واﻹﻳﻤﺎن ﻓﺮع وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ واﻹﻳﻤﺎن ﺧﺎص واﻹﺳﻼم ﻋﺎم وﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺳﻼم إﻻ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺷﺮاﺋﻊ 18ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺤﺞ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿وﷲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ﴾ 19ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﺰاد اﻟﻤﺒﻠﻎ
إﻟﻰ ﻣﻜﺔ واﻟﺮاﺣﻠﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻛﻢ ﻫﻲ دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم
وﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﺑﻨﻰ اﻹﺳﻼم ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﺑﻨﻴﺎن اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎذا ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎن
اﻹﺳﻼم .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺄرﺑﻌﺔ دال ودﻟﻴﻞ وﻣﺴﺘﺪل وﻣﺒﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪال ﻫﻮ اﷲ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺴﺘﺪل اﻟﻘﺮآن واﻟﻤﺒﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻣﺎ دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد
واﻟﻔﻄﺮة واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﺣﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻜﺎﻇﻤﻴﻦ اﻟﻐﻴﻆ واﻟﻌﺎﻓﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻨﺎس وإﻛﺮام اﻟﻀﻴﻒ وﺣﺴﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﻼل وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﺮام وان
اﻟﻤﺮء ﻣﺎﻟﻪ ﺷﻔﻴﻊ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻛﻤﺎل اﻹﺳﻼم ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وأداء اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺻﻠﺔ
اﻟﺮﺣﻢ وﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ وﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮج وذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ
 15ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺒﻠﻞ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
.
اﻷوﻟﻰ.
 16ﻫﻮد .٣٦
» 17ﻟﻴﺲ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
 18ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »اﻟﺸﺮاﺋﻊ«.
 19آل ﻋﻤﺮان .٩٧
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ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻬﺮن .20ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺒﺄي
ﺷﻲء ﺗﻘﻮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﻮﺿﻮء واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وﻣﺜﻨﺎﻩ اﻻﺗﻘﺎء ﻟﻤﻨﺎﺟﺎة اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﺿﻮء ]ص [5ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ
اﻟﻮﺿﻮء  21...ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ وأﻣﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻣﻔﺮوﺿﺔ وﻻ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
وﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ وﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮض ﻓﻬﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ
واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﺤﺮث 22واﻟﻮﺿﻮء ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﻴﺴﺮ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ
واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻟﺬة اﻟﺠﺴﺔ 23واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻹﻧﻌﺎظ وﺑﻘﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻹﻏﻤﺎء واﻟﺠﻨﻮن
وﻫﻮ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻲ وﺟﻪ .24ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮاﺋﺾ واﺟﺒﺔ وأﻣﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺴﻨﻮﻧﺔ ﻓﻬﻲ
اﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ واﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻷﺿﺤﻰ واﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء واﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة
اﻟﺨُ ﺴﻮف واﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻓﻬﺬﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻻ ﻣﻔﺮوﺿﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﻘﺮاءة ﻓﻴﻪ واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن
ﻓﻬﺬﻩ اﻷوﺿﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ واﻟﻮﺿﻮء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺰع واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﻜﻼء واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﻮم واﻟﻮﺿﻮء ﻟﻤﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻬﺬﻩ ﺳﺒﻌﺔ وﺿﻮءات ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ وﻻ ﻧﺎﻓﻠﺔ.
وأﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻮﺿﻮء واﺟﺐ ووﺿﻮء ﻧﺴﺐ ووﺿﻮء ﺣﺐ ووﺿﻮء ﺣﺴﺐ ووﺻﻮء ﻏﻠﺐ
ووﺿﻮء أدب ووﺿﻮء أرب ووﺿﻮء ﺟﻠﺐ ووﺿﻮء ﺿﺮب ووﺿﻮء ﻋﺠﺐ ووﺿﻮء ﻫﺮب ووﺿﻮء
ﻛﺘﺐ ووﺿﻮء ﻛﺴﺐ ووﺿﻮء ﻧﺪب ووﺿﻮء ﻟﻌﺐ ووﺿﻮء ﻃﻠﺐ ووﺿﻮء ﻏﻀﺐ ووﺿﻮء ﻛﺮب
ووﺿﻮء ﺗﻌﺐ ووﺿﻮء ﻛﺬب ووﺿﻮء ﺳﺒﺐ .وﻻ ﺑﺪ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻮء اﻟﻮاﺟﺐ
ﻓﻬﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ إذا وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ووﺿﻮء ﺳﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﺬة ووﺿﻮء رﺣﺐ إذا
أراد أﺣﺪﻛﻢ اﻟﻨﻮم ﻟﻴﻨﺎم ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺘﻮﺿﺄ ووﺿﻮء ﺣﺴﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء إذا ﻣﺲ ﻋﻀﻮاً ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ
ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺴﻪ دون ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻠﺬة اﻟﺤﺮﻛﺔ ووﺿﻮء ﻏﻠﺐ ﻫﻮ
20
21
22
23
24

ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة .٢٢٢
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
ﻛﺬا.
ﻛﺬا وﻟﻌﻠﻬﺎ »اﻟﺠﻨﺲ«.
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﻫﻨﺎ.
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اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ إذا ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ووﺿﻮء أدب ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺔ ووﺿﻮء أرب ﻫﻮ
اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻹﻏﻤﺎء واﻟﺠﻨﻮن.
ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻤﻦ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ووﺿﻮء ﺟﻠﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ
ﻻﻧﺠﻼب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ ووﺿﻮء ﺿﺮب ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻷﺿﺤﻰ ووﺿﻮء أدب ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء
ﻟﺼﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء إذ ﻳﺄﺗﻮن اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﺨﺸﻮع وإﻫﻤﺎل اﻟﺪﻣﻮع ووﺿﻮء ﻋﺠﺐ
ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻟﺨﺴﻮف إذ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ رءاﻫﺎ 25وﻳﻔﺰع ﻣﻨﻬﺎ ووﺿﻮء ﻫﺮب ﻫﻮ
اﻟﻮﺿﻮء ﻟﺼﻼة اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ]ص [6إذ ﻳﻔﺰع اﻟﻨﺎس إﻟﻰ رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻔﻜﺮون ﻓﻲ ذﻧﻮﺑﻬﻢ وﺧﻠﻮدﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟ َﺮﻣﺲ وأﻟﻢ اﻟﻤﻮت وﻣﺎ ﻳﺼﻴﺮون إﻟﻴﻪ .ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ووﺿﻮء ﻛﺴﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء
ﻟﻤﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت ووﺿﻮء ﻛﺘﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﻘﺮاءة ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺤﻒ ووﺿﻮء ﻧﺪب ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻃﺎﻫﺮا ﻣﻦ ﺻﺪر ﻟﻴﺘﺪﺑﺮ إذا ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻋﺬاب
ﺗﻔﻜﺮ وﺑﻜﻰ وإذا ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ رﺣﻤﺔ ﻃﻤﻊ ورﺟﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ أوﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ وﺿﻮء ﻟﻌﺐ وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ووﺿﻮء ﻃﻠﺐ وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺧﻴﻔﺔ ووﺿﻮء ﻛﺮب وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺰع ووﺿﻮء ﺗﻌﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻨﺪ اﻟﺮواح
وﻋﻨﺪ اﻟﻜﻠﻞ واﻟﺘﻌﺐ ووﺿﻮء ﻛﺬب ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم ووﺿﻮء ﺳﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻨﺪ
ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻬﺬﻩ ﺳﺒﻌﺔ أوﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ وﻻ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﺿﻴﺔ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻮﺿﻮء وﺳﻨﻨﻪ وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ وﻣﺎ ﻳﻨﻘﺾ
اﻟﻮﺿﻮء ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ ﻓﺮاﺋﻀﻪ ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻴﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ وﻣﺴﺢ اﻟﺮأس وﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ واﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻌﻮر واﻟﺠﺴﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ وﺳﻨﻨﻪ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻫﻲ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق واﻻﺳﺘﻨﺜﺎر وﻣﺴﺢ اﻷذﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺎء ﻟﻬﻤﺎ
وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ وﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم وﻫﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء إذا أﻳﻘﻦ
ﺑﻄﻬﺎرﺗﻬﻤﺎ وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮم واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻷﻳﻤﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻳﺴﺮ واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻤﻘﺪم
رأﺳﻪ ورد اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺤﻪ وﻏﺴﻞ اﻟﺒﻴﺎض اﻟﺬي ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺪغ واﻷذن واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺴﺢ اﻷذﻧﻴﻦ
وﺗﺮﻗﻴﺐ اﻟﻤﻔﺮوض ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﻮن وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻮاد وﺟﻌﻞ اﻹﻧﺎء ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ
وأن ﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻲ اﻟﺨﻼء وﺗﺨﻠﻴﻞ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وﺗﺨﻠﻴﻞ اﻟﻠﺤﻴﺔ وأن ﻻ ﻳﺴﺮف ﻓﻲ
اﻟﻤﺎء وﻧﻮاﻗﻀﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﺗﺴﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ.
 25ﻛﺬا.
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ﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺬي واﻟﻮدي واﻟﺒﻮل واﻟﻐﺎﺋﻂ واﻟﺮﻳﺢ ﺑﺼﻮت أو ﺑﻐﻴﺮ ﺻﻮت وﻛﻞ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﺎدة واﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺬة واﻟﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺬة وزوال اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻨﻮم ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ
واﻟﻤﺨ َﺘ َﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺮﺟﻞ ذﻛﺮﻩ أو ﻣﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﻬﺎ
أو إﻏﻤﺎء أو ﺳﻜﺮ وﺗﺨﺒﻂ ﺟﻨﻮن ُ
واﻟﺘﺬﻛﺮ ﻣﻊ اﻻﺷﺘﻬﺎء وﺧﺮوج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدة واﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ]ص[7
اﻟﻠﺬة ورﻓﺾ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺮدة 26ﻓﻲ اﻟﺤﺪث واﻟﺘﺬﻛﺮ ﻟﻤﻦ ﺗﻠﺘﺬ ﺑﻪ ﻋﺎدة ﻓﻴﻐﺘﺴﻞ إن وﺟﺪ اﻟﻠﺬة
ﺑﻜﻞ ﺣﺎل وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻜﻒ أو ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ وﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﺎرج إﻻ إن ﻣﺴﺘﻪ ﻣﻦ داﺧﻞ وﻓﻴﻪ ﺧﻼف.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺿﻮء وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ إذا أردت اﻟﻮﺿﻮء ﻓﺎﺑﺪأ ﺑﺎﺳﻢ اﷲ وﺗﻨﻈﻒ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻹﻧﺎء ﺛﻢ اﺑﺪأ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻮل واﻟﻐﺎﻳﻂ 27وإن ﻛﺎن ﻣﻦ رﻳﺢ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ .وﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻦ
اﻟﺒﻮل أن ﺗﺘﻨﺤﻨﺢ وﺗﻤﺮ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺮﺧﺎء اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ وﺗﺘﻔﻞ ﻋﻦ
اﻟﺠﻨﺐ اﻷﻳﺴﺮ وﺗﺘﻤﻄﻰ ﻛﺄﻧﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﺛﻢ ﺗﺮﺟﻊ وﺗﻘﻠﻊ اﻷذى ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮج ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻌ ًﺎ ﻻ ﻣﺴﺤﺎً .وﻫﻮ
أن ﺗﺘﺨﺬ أﺣﺠﺎراً ﺗﻘﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻷذى وﻻ ﺗﻤﺴﺢ ﺛﻢ اﺑﺪأ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺛﻢ ﺗﻤﻀﻤﺾ ﺛﻼﺛ ًﺎ وﺗﺴﺘﻨﺸﻖ
ﺛﻼﺛ ًﺎ وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق ﺛﻢ اﻏﺴﻞ وﺟﻬﻚ وﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ وﻣﺎ
ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ إﻟﻰ أﺷﻔﺎر اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻔﻲ.
وﻳﺤﺮك ﻋﻦ 28اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ وإن ﻛﺜﺮ ﺷﻌﺮ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺗﺨﻠﻴﻞ وﺗﻐﺴﻞ ذراﻋﻴﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺛﻼﺛ ًﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻴﻤﻨﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺴﺮى وﻻ ﺗﻐﺴﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺑﻄﻦ ﻛﻔﻴﻚ .ﺛﻢ اﻣﺴﺢ ﺑﺮأﺳﻚ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﺘﻚ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺷﻌﺮ
ﻗﻔﺎك ﺛﻢ ﺗﺮدﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺤﺔ راﺟﻌ ًﺎ ﺑﺈﺑﻬﺎﻣﻴﻚ وﺗﺤﻜﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﺑﻬﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ
داﺧﻠﻬﻤﺎ واﻣﺴﺢ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﻤﺎ ﺛﻢ اﻏﺴﻞ رﺟﻠﻴﻚ إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ وﺧﻠﻞ اﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻛﻠﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻟﻚ ﻣﻤﺪودة ﻣﻌﺪودة .وﻗﺪ ﺗﻮﺿﺄ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻤﺪ
وﻫﻮ وزن رﻃﻞ وﺛﻠﺚ وﺗﻄﻬﺮ ﺑﺼﺎع وﻫﻮ أرﺑﻌﺔ أﻣﺪاد ﺑﻤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .وﻗﺪ روي ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮة وﻗﺎل ﻫﺬا وﺿﻮء ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ اﻟﺼﻼة ﺑﺪوﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ
اﻟﺒﺨﺎري .ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﺛﻼﺛ ًﺎ وﻗﺎل ﻫﺬا وﺿﻮء ووﺿﻮء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﺒﻠﻲ.
 26ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﻫﻨﺎ.
 27ﻛﺬا ﻋﻮض »اﻟﻐﺎﺋﻂ«.
» 28ﻋﻦ« ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻮﺿﻮء وﻣﺎ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺿﻮء اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
وﻛﻤﺎﻟﻪ أن ﺗﻘﻮل إذا ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ وﺿﻮﺋﻚ أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن
ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻴﻦ واﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻳﻦ ]ص [8واﺟﻌﻠﻨﻲ
ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ .وﻗﺪ ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺿﻮﺋﻪ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ
أﻳﻬﺎ ﺷﺎء .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻮء
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﻨﺎﺟﺎت 29اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ واﻟﻮﻗﻮف ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وأﻣﺎ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو ﻓﻬﻮ
اﻟﻔﻌﻞ .وﻟﻠﻮﺿﻮء أﺟﺮ ﻛﺜﻴﺮ روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل إذا ﺗﻮﺿﺄ اﻟﻌﺒﺪ
ﻓﻤﻀﻤﺾ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا ﻏﺴﻞ وﺟﻬﻪ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﺤﺖ
أﺷﻔﺎر ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﺈذا ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ أﻇﻔﺎر أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﺈذا ﻣﺴﺢ رأﺳﻪ
ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أﻇﻔﺎر أﺻﺎﺑﻊ رﺟﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻛﺎن ﻣﺸﻴﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺎﻓﻠﺔ.
وروي ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل إذا ﻗﺎم اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻐﺴﻞ وﺟﻬﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ
وﺟﻬﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﻘﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب .وﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة إذا ﺷﺮع
اﻟﻤﺘﻮﺿﻲ ﺟﻠﺴﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻋﻦ ﻳﺴﺎرﻩ ﻓﺈن ﺳﻤﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ وﺿﻮﺋﻪ
ﻧﻔﺮت اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وإن ﻟﻢ ﻳﺴﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻫﺒﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﺑﻘﻴﺖ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺸﻚ ﻓﻲ وﺿﻮﺋﻪ وﻛﺜﺮة اﻻﺧﺘﻼف .ﺛﻢ اﺟﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﺿﻮﺋﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاء ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻮﻛﻞ اﻟﺨﻮف وﻣﻔﺘﺎح
اﻟﺨﻮف اﻟﺮﺟﺎ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﺟﺎ اﻟﺼﺒﺮ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﺒﺮ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ
وﻣﺮاد ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻟﺘﻴﻤﻢ وﻣﺴﻨﻮﻧﺎﺗﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ
اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻘﺼﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎء ﻓﺘﻴﻤﻤﻮا ﺻﻌﻴﺪا ﻃﻴﺒﺎ واﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺼﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷرض واﻟﻄﻴﺐ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﻨﻘﻲ وﻫﻮ ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ إن
ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﻤﺎء ﻟﻤﺮض أو ﻏﻴﺮﻩ أو ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺎء .وﺻﻔﺔ اﻟﺘﻴﻤﻢ أن ﻳﻀﺮب ﺑﻴﺪﻩ
ﺿﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻄﺎﻫﺮة أو ﺣﺠﺮ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻷرض ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ وﺟﻬﻪ ﺛﻢ
ﻳﻀﺮب ﺿﺮﺑﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﺎ ﻳﺪﻳﻪ وذراﻋﻴﻪ وﻻ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻨﻮاﻓﻞ وﻻﻛﻦ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻔﺮﺿﺔ وﻳﺼﻠﻲ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎ ﺷﺎء وﻳﻨﻮي ﺑﻪ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼة .وﻓﺮاﺋﻀﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺎء ودﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻨﻴﺔ واﻟﻔﻮر
 29ﻛﺬا ﺑﺪل »ﻣﻨﺎﺟﺎة«.
20

واﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻀﺮﺑﺔ ﺑﺎﻷرض ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻠﻮﺟﻪ واﻷﺧﺮى ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ وإن ﻛﺎن
ﻣﺘﺼ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﺼﻼة ]ص [9وﺳﻨﻨﻪ أرﺑﻌﺔ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
وﺑﺪء اﻟﻤﻴﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﺎﺳﺮ .وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ أﺣﺪﻩ ﻋﺪم اﻟﻤﺎء واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ وﺟﻮدﻩ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﺮوض اﻟﻐﺴﻞ وﻣﺴﻨﻮﻧﻪ.
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻐﺴﻞ ﻫﻮ اﻟﻄﻬﺮ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻠﻬﻢ ﻃﻬﺮﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ .واﻟﻐﺴﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ وﺗﺤﺬﻳﺮ ووﻋﻴﺪ وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وأﻳﻀ ًﺎ ﻓﺮض وﺳﻨﺔ وﻓﻀﻴﻠﺔ أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻬﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
وﻫﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺮاً ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎدﻩ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻳﻮم ﺗﺒﻠﻰ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة وﻻ ﻧﺎﺻﺮ﴾ 30ﻳﻨﺼﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻨﺠﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ أﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻧﺔ وأﻳﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ آدم وأﻳﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ
أم ﻓﻲ اﻷرض .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻗﺒﻞ آدم اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎ
ﺟﺒﺮﻳﻞ إن آدم ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺎﻛﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر وأﻣﺮﻫﺎ 31أن ﺗﺰاد ﻏﻴﻈ ًﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﻈﻬﺎ وﺣﺮاً
إﻟﻰ ﺣ ّﺮﻫﺎ وزﻓﻴﺮاً إﻟﻰ زﻓﻴﺮﻫﺎ وﺷﻬﻴﻘ ًﺎ إﻟﻰ ﺷﻬﻴﻘﻬﺎ .وأﻣﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎزﻧﻬﺎ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
وﻋﻘﺎرﺑﻬﺎ وﺳﻼﻣﻬﺎ وأﻏﻼﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻐﻼظ اﻟﺸﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺼﻮن اﷲ ﻣﺎ
أﻣﺮﻫﻢ واﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺎل ﻓﻔﻌﻞ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﺎ أﻣﺮﻩ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺬا ﻋﺬاﺑﻲ إن
ﻗﺼﺮ آدم ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻟﻢ ﻳﻮﻓﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ﻓﻤﻦ أوﻓﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ
وﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻮف ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨﺎر ﻣﺄواﻩ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﻦ ﻳﺎ
آدم واﻧﻈﺮ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻗﺎل ﻓﻨﻈﺮ آدم إﻟﻰ اﻟﻨﺎر.
ﺛﻢ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻮق اﻟﺠﻨﺔ وﻟﺬة ﻣﺎ رأى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺎﺋﻢ واﻟﻘﺼﻮر واﻟﻮﻟﺪان
واﻟﺤﻮر ﻓﻘﺎل آدم اﺣﻤﻠﻬﺎ ﻳﺎ رب ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ آدم وأﻳﻦ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ أﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ أذﻧﻲ وﻋﺎﺗﻘﻲ.
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ آدم اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻖ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬرﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻪ وﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﻋﺬاﺑﻲ ﻟﻤﻦ
ﻗﺼﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻮﻋﺪ ﻣﺎ وﻋﺪﻩ رﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ .وأﻣﺎ ﻓﺮاﺋﻀﻪ ﻓﺄوﻟﻪ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎء
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اﻟﻄﺎﻫﺮ وإﻓﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎء ﻣﻊ اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ واﻟﻔﻮر وﺳﻨﻨﻪ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء وﺗﺨﻠﻴﻞ
اﻟﺸﻌﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺘﻞ وﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻮﺿﻮء ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﻦ أي ﺷﻲء ﻳﺠﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ واﻧﻘﻄﺎع
دم اﻟﺤﻴﺾ ﻓﺎﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺧﺮوج اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻲ 32ﺳﻮاء ]ص [10ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻈﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﻨﻮم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻤﺠﺎﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻣﻌﺔ وإن ﻟﻢ ﻳﺨﺮج اﻟﻤﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ .وأﻣﺎ
دم اﻟﺤﻴﺾ ﻓﺈن زاد ﻋﻦ ﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻴﻀﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻏﺘﺴﻠﺖ وﺻﻠﺖ واﻟﺪم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ دم اﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ
وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﺷﻲء إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺿﻮء .وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺤﻴﺾ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺷﻴﺌ ًﺎ واﻟﻄﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﻴﻦ أﻗﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﻗﻴﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم
وﻗﻴﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ وﻛﻠﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪم ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺎﻟﻪ وﻟﻮ ﻗﻄﺮة واﺣﺪة ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ
اﻟﺤﻴﺾ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺴﻞ وﻏﻴﺮﻩ.
وﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻴﺾ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﻟﻜﻦ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺼﻮم دون اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﻐﺘﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع دم اﻟﺤﻴﺾ وﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺮأ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺤﻒ وﻻ
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺐ أن ﻳﻘﺮأ وﻻ أن ﻳﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎرة ﻣﻨﻪ .وأﺣﻜﺎم اﻟﺤﻴﺾ ﻛﺜﻴﺮة
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺴﺄل ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺠﻬﻠﻪ وﻻ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎء وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻌﻢ
اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺼﺎر ﻛﻲ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻬﻦ اﻟﺤﻴﺎء أن ﻳﺘﻔﻘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﻏﻠﺐ اﻟﺤﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻠﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺄل ﻟﻬﺎ .ودم اﻟﻨﻔﺎس ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺾ ﻣﺘﻰ اﻧﻘﻄﻊ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻐﺴﻞ وأن
ﺗﻤﺎدى ﻓﻼ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ وﻣﺎ زاد ﻓﻬﻮ دم اﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻐﺴﻞ وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ إذا ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻓﻘﻞ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ
ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺲ اﻟﺮﺟﺲ اﻟﺨﺒﻴﺚ اﻟﻤﺨﺒﺚ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ﻓﻤﻦ ﻫﺬا ﻫﺮب ﻋﻨﻪ
وﺣﻀﺮت اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ .ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﻓﺮﺟﻪ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻓﺮوﺟﻬﻢ
ﺛﻢ ﻳﻤﻀﻤﺾ ﻓﺎﻩ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ أﻋ ّﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن وﻛﺜﺮة ذﻛﺮك ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ وﺟﻬﻪ وﻳﻘﻮل
اﷲ ﺑﻴﺾ وﺟﻬﻲ ﺑﻨﻮرك ﻳﻮم ﺗﺒﻴﺾ وﺟﻮﻩ وﺗﺴﻮد وﺟﻮﻩ .ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ذراﻋﻪ اﻷﻳﻤﻦ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ
اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﻤﺎل ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ذراﻋﻪ اﻷﻳﺴﺮ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ
» 32اﻟﻤﻨﻲ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
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ﻻ ﺗﻌﻄﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺸﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮي .ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ رأﺳﻪ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ أﻇﻠﻠﻨﻲ ﺗﺤﺖ
ﻋﺮﺷﻚ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﻞ اﻟﻌﺮش وﻇﻞ اﻟﺼﺪﻗﺎء ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ أذﻧﻴﻪ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦ
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن أﺣﺴﻨﻪ.
ﺛﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺛﻼث ﻏﺮﻓﺎت وﻳﺨﻠﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺘﻞ وﺳﺦ
اﻟﺒﺸﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﺷﻌﺮة ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﺎﻏﺴﻞ اﻟﺸﻌﺮ وأﺑﻠﻐﻪ
إﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮة وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺮأة رأﺳﻬﺎ وﺗﺤﻜﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﺣﻞ ﻇﻔﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ رأﺳﻬﺎ إﻻ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﻮط اﻟﻈﻔﺎﺋﺮ ]ص [11ﻛﺜﻴﺮة ﻓﺘﺤﻠﻬﺎ .ﺛﻢ ﻳﺼﺐ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ
اﻷﻳﺴﺮ ﻫﻜﺬا روى ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﺪﻟﻚ ﺑﻴﺪﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺴﺪﻩ وﻋﻤﻖ ﺳﺮﺗﻪ
ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ رﺟﻠﻴﻪ آﺧﺮ ﻏﺴﻠﺔ ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﻓﻠﻴﻘﻞ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
وﻋ ِﻠ ْﻤ ِﺖ ﺑﻪ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة وﻣﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﺎ
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ َ
ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ وﻣﺎ ﻓﺮاﺋﻀﻬﺎ وﻣﺎ ﺳﻨﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة واﻟﻮﺿﻮء وﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ إذا ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء وإذا
ﺳﻠﻤﺖ ﺣﻞ ﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻣﺎ أﻟﻔﺎظ اﻟﺼﻼة ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪﻋﺎء وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﺻﻼة ﻷﻧﻬﺎ
ﺷﺮف اﷲ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ وﻫﻲ ﺿﺎﻣﻨﺔ اﻟﺮزق .ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﻣﺮ أﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﺻﻄﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ
ﻧﺴﺄﻟﻚ رزﻗﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺮزﻗﻚ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮى وﻗﻴﻞ إﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﺻﻼة ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺒﺪ ورﺑﻪ وﻫﻲ ﻧﺠﺎة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة وإﻧﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼة ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻬﻮر وﺗﺤﺮﻳﻢ وﻗﺮاءة وﺗﻜﺒﻴﺮ
وﺧﺸﻮع ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻊ رﻓﻘﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻨﻘﻪ .
وﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺼﻼة إﺣﺪى وﻋﺸﺮون اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ اﻟﺤﺪث واﻟﻮﻗﺖ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ
اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﺼﻼة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻳﺘﻘﺮب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ وﻳﻨﻮي اﻷداء ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﺈن ﺧﺮج اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻮى اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮة اﻹﺣﺮام وﻻ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ وﻻ
ﻳﺆﺧﺮﻫﺎ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻷداء وﻫﻮ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ وﺗﻜﺒﻴﺮة
اﻹﺣﺮام واﻟﻘﻴﺎم ﻟﻬﺎ واﻟﺮﻛﻮع واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ واﻟﺴﺠﻮد واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ واﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع
واﻟﺴﺠﻮد واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﻫﻲ ﺳﻜﻮن اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺾ واﻟﺮﻓﻊ واﻟﺠﻠﻮس اﻵﺧﺮ ﻗﺪرﻣﺎ ﻳﺴﻠﻢ
ﻓﻴﻪ واﻟﺴﻼم وﺗﺮك اﻟﻜﻼم وﺗﺮك اﻷﻓﻌﺎل إﻻ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻹﺷﺎرة واﻻﻟﺘﻔﺎت اﻟﻴﺴﻴﺮ.
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ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻐﺘﻔﺮ وإزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮب واﻟﺒﺪن واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﻘﺪرة
ﻓﺈن ﻧﺴﻲ أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ إزاﻟﺘﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﻣﺮﺿ ًﺎ وﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺳﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ وﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮرة
ﻳﺴﺘﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ واﻟﻤﺮأة ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮرة ﻣﺎ ﻋﺪى اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜﻔﻴﻦ .ﻓﻼ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺮأة أن ﻳﺮاﻫﺎ أﺣﺪ إﻻ ذوي اﻟﻤﺤﺎرم ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﺮوا
رأﺳﻬﺎ وأﻃﺮاﻓﻬﺎ وﻳﺨﻠﻮن ﺑﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ .وأﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﻮرة إﻻ أﻧﻬﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮة أو ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺮى وﺟﻬﻬﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮزاً ﺟﺎز وﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ
ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وﺳﻨﻦ اﻟﺼﻼة ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺴﻮرة اﻟﺘﻲ ﻣﻊ أم اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﻴﺎم ﻟﻬﺎ واﻟﺠﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻤﺮ
ﻓﻴﻪ واﻟﺴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺮ ﻓﻴﻪ واﻹﻧﺼﺎت ﻟﻺﻣﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻤﺮ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷول ]ص [12واﻟﺠﻠﻮس
ﻟﻪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺮض واﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺳﻮى ﺗﻜﺒﻴﺮة اﻹﺣﺮام وﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻤﻦ
ﺣﻤﺪﻩ ورد اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺘﺎم واﻟﺘﻴﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻼم واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وﻫﻲ ﻓﺮض ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ وﻳﻨﻮي ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ .وﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﻼة ﻋﺸﺮ
وﻫﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺮداء وﻫﺬا ﻟﻠﺮﺟﻞ ورﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮة وﻗﺮاءة اﻟﻤﺄﻣﻮم ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺮ
ﻓﻴﻪ وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ واﻟﻈﻬﺮ واﻟﻈﻬﺮ أﻗﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺴﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻴﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ أم اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺪﻋﺎء
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮد وﻗﻮل اﻟﻤﺄﻣﻮم رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ وﺻﻔﺔ اﻟﺠﻠﻮس .وﺗﺠﺐ اﻟﺼﻼة ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺷﺮوط
اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻌﻘﻞ ودﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ وارﺗﻔﺎع دم اﻟﺤﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺷﺮط
ﻓﻲ ﺻﺤﺔ وﺟﻮﺑﻬﺎ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ وﻫﻮ اﻹﺳﻼم وﺗﺼﻠﻲ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻤﻦ أﺧﺮﻫﺎ ﻋﻦ
وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﺎص ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻮات ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻠﻴﺼﻠﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ ﻳﺆﺧﺮ وﻻ
ﻳﺼﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻔﺮض.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﺑﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻮات ﻛﺜﻴﺮة ﻛﻴﻒ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ أو ﻧﻬﺎر وﻳﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻀﺔ وﻳﺒﺪأ ﺑﺼﻼة اﻟﺼﺒﺢ
ﻓﻴﺼﻠﻴﻬﺎ رﻛﻌﺘﻴﻦ وﻳﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﻴ ً
ﻼ ﻛﺎن أو ﻧﻬﺎراً ﺛﻢ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ رﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة
ورﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻂ ﺳﺮاً .ﺛﻢ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺛﻢ اﻟﻤﻐﺮب ﺛﻼث رﻛﻌﺎت وﻳﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ
اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻂ ﺛﻢ اﻟﻌﺸﺎء أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت
ﻳﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة وﻓﻲ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻂ ﺳﺮاً .وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻀﻲ
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اﻟﺸﻔﻊ وﻻ اﻟﻮﺗﺮ وﻻ رﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ وإﻧﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ
وﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ إﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ وأﻣﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ
أو ﻧﻬﺎر وﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ وﻋﻨﺪ ﻏﺮوﺑﻬﺎ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة اﻟﻤﺴﻨﻮﻧﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻼة اﻟﻔﻄﺮ وﺻﻼة اﻷﺿﺤﻰ وﺻﻼة اﻟﻜﺴﻮف وﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء
وﺻﻼة اﻟﻮﺗﺮ ﺑﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ رﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻼ أذان وﻻ إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﺳﺒﻌ ًﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮاءة أم
اﻟﻘﺮآن ﺛﻢ ﻳﻘﺮأ أم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة وﻳﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وﻳﺮﻛﻊ وﻳﺴﺠﺪ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم وﻳﻜﺒﺮ ﺧﻤﺴ ًﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ دون اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮد ﺛﻢ ﻳﻘﺮأ أم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة وﻳﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وﻳﺮﻛﻊ
وﻳﺴﺠﺪ وﻳﺘﺸﻬﺪ وﻳﺴﻠﻢ وﺻﻼة اﻟﻜﺴﻮف أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﺠﺪات إذا ﻛﺴﻔﺖ اﻟﺸﻤﺲ
أو اﻟﻘﻤﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼة ﺑﻐﻴﺮ آذان وﻻ إﻗﺎﻣﺔ وﻳﻜﺒﺮ .ﺛﻢ ﻳﻘﺮأ أم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺛﻢ
ﻳﺮﻛﻊ ﻧﺤﻮ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻊ وﻳﻘﻮل ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ]ص [13رﺑﻨﺎ وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ.
ﺛﻢ ﻳﻘﺮأ أم اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﻴﻼ وﻳﻘﻮم  33...أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة وﻳﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻊ وﻳﻘﻮل
ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ رﺑﻨﺎ وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﻳﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗﻴﻦ وﻳﻘﻮم وﻳﻘﺮأ أم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﻳﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ وﻳﺮﻛﻊ ﻧﺤﻮ رﻛﻮﻋﻪ .وﻳﺮﻓﻊ وﻳﻘﺮأ وﻳﺨﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ وﻳﺴﻠﻢ وﺻﻼة
اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮ أذان وﻻ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ وﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة
وﻳﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وﻳﺮﻛﻊ وﻳﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗﻴﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم وﻳﻘﺮأ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ وﻳﺮﻛﻊ
وﻳﺴﺠﺪ وﻳﺘﺸﻬﺪ وﻳﺴﻠﻢ وﻳﺤﻮل رداءﻩ .وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻩ واﻟﺬي ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﻳﺪع اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻳﺘﻀﺮع إﻟﻴﻪ .وﺻﻼة اﻟﻮﺗﺮ رﻛﻌﺔ واﺣﺪة ﻳﺼﻠﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ
رﻛﻌﺘﻴﻦ ﺷﻔﻊ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن وﺳﻮرة ﺟﻬﺮا ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻌﺔ وﻳﺴﺠﺪ وﻳﺘﺸﻬﺪ وﻳﺴﻠﻢ ﺛﻢ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻮاﺣﺪة
ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن وﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ واﻟﻤﻌﻮذﺗﻴﻦ ﺟﻬﺮا وﻳﺮﻛﻊ وﻳﺴﺠﺪ وﻳﺘﺸﻬﺪ وﻳﺴﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺛﻮاب اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﺼﻼة أﻓﻀﻞ
اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ رﺑﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻌﻠﺖ
ﻗﺮة ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وأول ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﻼة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻓﺈن ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﻪ
أﺟﺰات 34ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ وإن ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ُﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
 33ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 34ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »أﺟﺰت«.
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اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺤﻀﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻜﻮن ﺧﺎﺋﻔ ًﺎ ﺧﺎﺿﻌ ًﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن
وﺷﻮاﻏﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ إﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﺣﻆ ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم ﻟﻤﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻋﺎﻣﺪاً ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬر.
واﻟﺼﻼة ﻫﻲ رأس اﻟﻤﺎل وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ أن أﻫﻢ أﻣﻮرك ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺼﻼة ﻓﻤﻦ
ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻔﻆ دﻳﻨﻪ وﻣﻦ ﺿﻴﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻤﺎ ﺳﻮاﻫﺎ أﺿﻴﻊ .وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺻﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺮﻛﻮﻋﻬﺎ وﺳﺠﻮدﻫﺎ ﻋﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء
وﻫﻲ ﺑﻴﻀﺎء ﻧﻘﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل ﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ ﻛﻤﺎ ﺣﻔﻈﺘﻨﻲ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
ﻋﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻲ ﺳﻮداء ﻣﻈﻠﻤﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل ﺿﻴﻌﻚ اﷲ ﻛﻤﺎ ﺿﻴﻌﺘﻨﻲ ﻷن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة
ﻳﺒﺘﻠﻴﻪ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪ
دﺧﻮل ﻗﺒﺮﻩ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء رﺑﻪ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﻳﻘﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ رزﻗﻪ وﺗﻨﺰع اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﻦ
رزﻗﻪ وﺗﻨﺰع اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وﺗﻤﺤﻰ ﺳﻤﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ وﻻ ﺗﺼﻌﺪ ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء
دﻋﻮة .وأﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻳﻤﻮت ذﻟﻴ ً
ﻼ ﺟﻴﻌﺎﻧ ًﺎ] 35ص [14ﻋﻄﺸﺎﻧ ًﺎ ﻓﻠﻮ ﺳﻘﻲ
ﺑﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮوﻩ وأﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻗﺒﺮﻩ ﻳﻈﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﺮﻩ وﻳﻀﻴﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﺪﻩ وﻳﺒﻌﺚ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﻘﺮﺑﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وأﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء رﺑﻪ
ﻳﻮﻛﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻜﻴﻦ ﻳﺴﺤﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر وﻳﻨﺎدﻳﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا ﺟﺰاء ﻣﻦ ﺿﻴﻊ ﻓﺮاﺋﺾ
اﷲ وﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﺰﻛﻴﻪ وﻟﻪ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ .وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻄﺮ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﻳﺎ ﻣﻀﻴﻊ ﺣﻖ اﷲ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻐﻀﺐ اﷲ وﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻤﺎ ﺿﻴﻌﺖ ﺣﻖ اﷲ ﻓﺎﻳﺌﺲ اﻟﻴﻮم .وروي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﻖ ﻗﺎل اﻟﻔﻠﻖ ﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻮ ﻃﺎر ﻓﻴﻪ ﻃﺎﺋﺮ أﻟﻒ
ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻗﻌﺮﻩ وﻓﻮﻗﻪ ﺻﺨﺮة ﺗﺴﻤﻰ ﻓﺎﻟﻘﺔ .ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺨﺮة ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺪن ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﺧﻠﻖ أﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻼة واﺗﺒﻌﻮا اﻟﺸﻬﻮات ﻓﺴﻮف ﻳﻠﻘﻮن ﻏﻴﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎب وآﻣﻦ وﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎً.
وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻢ اﻹﻳﻤﺎن وﻻ إﻳﻤﺎن ﻟﻤﻦ ﻻ ﺻﻼة
ﻟﻪ وﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات ﻛﺘﺒﻬﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮم
 35ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﺟﻮﻋﺎن« .ﻏﻴﺮ أن »ﺟﻴﻌﺎن« ﻣﻘﺒﻮل ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ دوزي ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ.
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واﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻬﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﻬﺪ أن ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻻ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺴﺢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﺬﻧﻮب وﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ
اﻟﺪرﺟﺎت ﻗﺎﻟﻮا ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل إﺳﺒﺎغ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎرﻩ وﻛﺜﺮة اﻟﺨﻄﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
واﻧﺘﻈﺎر اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﻓﺬﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎط ﻓﺬﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎط ﻓﺬﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎط .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳ ّﻠﻢ اﻟﺼﻼة اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻤﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷوﻗﺎﺗﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ ﺑﻔﺮاﺋﻀﻬﺎ وﺳﻨﻨﻬﺎ  .وﻗﺎل
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﻔﺮ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة وﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ
ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ 36وﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻛﻤﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﻋﺬب ﻓﻲ ﺑﺎب أﺣﺪﻛﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻓﻬﻞ ﺗﺮون
أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دون وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ان اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﺗﻘﺮب إﻟﻲ اﻟﻌﺒﺪ
ﺑﻤﺜﻞ أداء ﻣﺎ اﻓﺘﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وإﻧﻪ ﻟﻴﺘﻘﺮب إﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﻰ أﺣﺒﻪ ﻓﺈن دﻋﺎﻧﻲ أﺟﺒﺘﻪ وإن ﺳﺄﻟﻨﻲ
أﻋﻄﻴﺘﻪ وإن اﺳﺘﻨﺼﺮﻧﻲ ﻧﺼﺮﺗﻪ.
وﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻲ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ]ص [15ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻃﻠﻌﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﻴﺘﻲ ﺑﻤﻜﺔ وﻧﺰل ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻓﺮج ﺻﺪري ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﻤﺎء
زﻣﺰم ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﻄﺴﺖ ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻣﻤﻠﻮءة ﺣﻜﻤﺔ ﻓﺄﻓﺮﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺪري ﺛﻢ أﻃﺒﻘﻪ ﺛﻢ أﺧﺬ ﺑﻴﺪي
ﻓﻌﺮج ﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺌﻨﺎ إﻟﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻟﺨﺎزﻧﻬﺎ اﻓﺘﺢ ﻓﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا .ﻓﻘﺎل
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻮﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ وإذا
ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﻋﺪاً إذا ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺿﺤﻚ وإذا ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺑﻜﻰ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻻﺑﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ
واﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺄﻧﺖ أﻛﺮم اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺠﺒﺮﻳﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﺎل أﺑﻮك آدم ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ رأﻳﺘﻪ إذا ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺿﺤﻚ وإذا ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ
ﺑﻜﻰ .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ إذا ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ أوﻻدﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﺒﺘﺴﻢ
وإذا ﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ أوﻻدﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺒﻜﻲ.
وﻟﻢ ﻳﺰل ﻳﺼﻌﺪ ﺑﻲ ﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺻﺮﻳﺮ اﻟﻘﻠﻢ ﺑﺪا ﻟﻲ رب وﻗﺮﺑﻨﻲ
وﻛﻠﻤﻨﻲ وﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﺗﺪري ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺼﻢ اﻟﻤﻼ 37اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻮت
اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض .وﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺨﺘﺼﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎرات ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ وﻣﺎ اﻟﻜﻔﺎرات ﻗﺎل
 36ﻛﺬا.
 37ﻛﺬا و اﻟﺼﻮاب »اﻟﻤﻸ«.
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إﺳﺒﺎغ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎرﻩ وﻧﻘﻞ اﻷﻗﺪام إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻧﺘﻈﺎر اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة .ﻓﻔﺮض
ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﻣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺻﻼة ﻓﻤﺮرت ﺑﺄﺧﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان وﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻢ ﻓﺮض
رﺑﻚ ﻋﻠﻰ أﻣﺘﻚ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺻﻼة ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ إن أﻣﺘﻚ أﺿﻌﻒ اﻷﻣﻢ ﻓﺎرﺟﻊ
إﻟﻰ رﺑﻚ واﺳﺄﻟﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ أﻣﺘﻚ ﻓﺮﺟﻌﺖ وﺳﺄﻟﺖ اﷲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ أﻣﺘﻲ ﻓﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬﻢ
ﺧﻤﺴﺎ ﻓﻠﻢ أزل أراﺟﻊ ﺑﻴﻦ رﺑﻲ وﻣﻮﺳﻰ ﺣﺘﻰ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات.
وﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻄﻄﺖ ﻋﻦ أﻣﺘﻚ ﺧﻤﺴ ًﺎ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺻﻼة وأﻗﺮرت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺴ ًﺎ
وأﺑﻘﻴﺖ ﻟﻬﻢ أﺟﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺻﻼة وﺟﻌﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻼة ﻛﻔﺎرة ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺬﻧﻮب .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺼﻼة دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ وﺑﻴﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣﺎﻓﻆ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻠﻮة اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻗﻮﻣﻮا
ﷲ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ﴾ 38وﻗﺎل ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻨﺒﻴﻪ أﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر وزﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻞ إن اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻳﺬﻫﺒﻦ
اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻓﺎﻟﺤﺴﻨﺎت ﻳﺬﻫﺒﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻫﻦ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻊ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
﴿إن ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ وﻧﺪﺧﻠﻜﻢ ﻣﺪﺧ ً
ﻼ ﻛﺮﻳﻤﺎً﴾.39
واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ]ص [16وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ
وﻫﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور و 40اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت وإﻳﻤﺎن اﻟﻐﻤﻮس واﻟﺴﺤﺮ واﺛﻨﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ وﻫﻤﺎ اﻟﺴﺮﻗﺔ
واﻟﻘﺘﻞ وأرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ وﻫﻲ اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ واﻷﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻜﺮ اﷲ
واﻟﻴﺄس ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ واﺛﻨﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺮج وﻫﻤﺎ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻠﻮاط وواﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وﻫﻮ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ
اﻟﺰﺣﻒ وواﺣﺪة ﻋﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺴﺪﻩ وﻫﻲ ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ وﻫﻲ أﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ
وﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ وأﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺼﻼة ﻣﻜﻴﺎل ﻣﻦ أوﻓﻰ اﺳﺘﻮﻓﻰ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﻟﺼﻼة ﺗﻨﻘﺬ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺼﻼة ﺗﺮﺿﻲ اﻟﺮب وﺗﺼﺮف
اﻟﺒﻼء .وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﺛﺎر أن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺣﺔ ﻓﻲ إﺑﻬﺎم رﺟﻠﻪ ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ
ﻗﺪﻣﻪ ﺛﻢ إﻟﻰ رﻛﺒﺘﻪ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻧﺤﺮﻩ ﻓﻠﻢ ﺗﺰل ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﻘﺎم ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻨﺰﻟﺖ إﻟﻰ
رﻛﺒﺘﻪ ﺛﻢ ﻗﺎم ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻨﺰﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺼﺮﻓﻬﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ .و ُﻳﺮوى أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻠﻜ ًﺎ ﻳﻘﺎل
 38اﻟﺒﻘﺮة .٢٣٨
 39اﻟﻨﺴﺎء .٣١
 40ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
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ﻟﻪ ﺑﻤﺨﺎﺋﻞ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬون ﺑﺮاءة اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻼة ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﺈذا أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن وﺗﻮﺿﺆوا وﺻﻠﻮا ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ أﺧﺬ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮاءة ﻣﻦ
ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎدي ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻲ وﺗﺤﺖ ﻛﻨﻔﻲ ﻣﻐﻔﻮر ﻟﻜﻢ ذﻧﻮﺑﻜﻦ .ﻓﺈذا ﻛﺎن وﻗﺖ
اﻟﻈﻬﺮ وﻗﺎﻣﻮا وﺗﻮﺿﺆوا وﺻﻠﻮا أﺧﺬ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﺒﻴﺪي ﺑﺪﻟﺖ
ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ ﺣﺴﻨﺎت وﻏﻔﺮت ﻟﻜﻢ ﺑﺮﺿﺎﻳﻲ وأدﺧﻠﺘﻜﻢ دار اﻟﺠﻼل.
ﻓﺈذا ﻛﺎن وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ وﻗﺎﻣﻮا وﺗﻮﺿﺆوا وﺻﻠﻮا أﺧﺬ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺑﺮاءة ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﺒﻴﺪي ﺣﺮﻣﺖ أﺑﺪاﻧﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر وأﺳﻜﻨﺘﻜﻢ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻷﺑﺮار ودﻓﻌﺖ ﺑﺮﺣﻤﺘﻲ
ﻋﻨﻜﻢ اﻷﺷﺮار ﻓﺈذا ﻛﺎن وﻗﺖ اﻟﻤﻐﺮب وﻗﺎﻣﻮا وﺗﻮﺿﺆوا وﺻﻠﻮا أﺧﺬ ﻟﻬﻢ ﺑﺮاءة راﺑﻌﺔ ﻣﻜﺘﻮب
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﻴﺪي ﺻﻌﺪت إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻋﻨﻜﻢ وﺣﻮﻟﻲ رﺿﺎﻛﻢ وأﻧﺎ أﻋﻄﻴﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
أﻣﻨﻴﺘﻜﻢ .ﻓﺈذا ﻛﺎن وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء اﻷﺧﻴﺮة وﻗﺎﻣﻮا وﺗﻮﺿﺆوا وﺻﻠﻮا أﺧﺬ ﻟﻬﻢ ﺑﺮاءة ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﺒﻴﺪي ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺗﻄﻬﺮﺗﻢ وإﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻲ ﻓﺰﻋﺘﻢ وﻣﺸﻴﺘﻢ وﻓﻲ ذﻛﺮي ﺧﻀﺘﻢ ودﻋﺎﺋﻲ
أﺟﺒﺘﻢ وواﺟﺒﻲ أدﻳﺘﻢ أﺷﻬﺪﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ إﻧﻲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻚ إﻻ
اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ]ص [17ﻷن اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺼﻠﻮات ﻋﻈﻢ اﷲ ﺑﺸﺄﻧﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻧﺴﺎء ﻓﺄول
ﻣﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأول ﻣﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺼﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﻐﺮب ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺸﺎء ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ.
وﺳﺌﻞ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻛﻢ ﻟﻌﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﻨﺎس
ﻗﺎل ﻟﻌﻦ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬر وﻻ ﺣﺎﺟﺔ وﻟﻌﻦ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺪن وﻟﻌﻦ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ وﻛﺎﺳﺒﻪ وﺷﺎﻫﺪﻩ وﺷﺎرﻳﻪ وﻣﺸﺘﺮﻳﻪ وﻟﻌﻦ اﻟﺪم وﻣﻦ أﻛﻠﻪ وﻟﻌﻦ
اﻟﻌﺎق ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وﻟﻌﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻢ زوﺟﻬﺎ وﻟﻌﻦ اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ وﻟﻌﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺘﺒﻊ زوﺟﺘﻪ اﻟﻔﻮاﺣﺶ
وﻳﻘﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وزوﺟﻬﺎ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻼﻟﻴﻦ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ
ﻳﻤﺎزح وﻳﻀﺤﻚ ﻓﻲ وﺟﻪ أﺧﻴﻪ ﻋﺒﺜ ًﺎ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ
ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺄﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤ ًﺎ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة وﻟﻌﻦ
ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﻓﻲ اﻷرض ﺷﺒﺮاً ﻓﻴﺰﻳﺪﻩ ﻓﻲ أرﺿﻪ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻨﻤﻴﻤﺔ .وﻟﻌﻦ
اﻟﻤﻜﺎﺳﺮ ﻟﻌﻨ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺒﻐﺾ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ
وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ أﺑﻴﻪ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺼﻮر ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﺜﺎل
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ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر أو اﻟﺪواب وﻟﻌﻦ ﻧﻜﺎح اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻂ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺮاء واﻟﺜﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺤﺸﻒ واﻟﺰرع ﺑﺎﻟﺘﺒﻦ واﻟﺘﺮاب ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻌﻪ .وﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻜﺮ اﻟﻄﻌﺎم وﻳﺘﻤﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﻐﻼء وﻟﻌﻦ
زاﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮر ﻣﺠﻨﻴﺔ 41وﻟﻌﻦ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎرق وﻟﻌﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﻬﺆﻻء ﻣﻠﻌﻮﻧﻮن وﻟﻮﻻ أﻧﻬﻢ ﻣﺎ
اﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﻣﻔﺮوض
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻴﻮم ودﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻴﺎل وﻧﺤﻮﻫﺎ واﻟﺠﺎﻣﻊ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
واﻹﻣﺎم واﻟﺨﻄﺒﺔ وإﻧﻤﺎ رﻛﻌﺘﺎن وأﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواح واﻟﻄﻴﺐ واﻟﺴﻮاك واﻟﺠﻠﻮس
ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺒﺘﻴﻦ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺎ أداؤﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺰﻛﺎة
أرﺑﻌﺔ اﻟﺠﺮﻳﺔ واﻟﻨﻴﺔ واﻟﺤﻮل واﻟﻨﺼﺎب وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺰﻳﺎدة وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎل زﻛﻰ ﻓﻸن اﻟﺸﻲء إذا
زاد ﻣﺎ زﻛﻰ ﻓﻴﻪ وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻘﻮل زﻛﻰ ]ص [18اﻟﺸﻲء إذا ﺑﺎرك ﻓﻴﻪ.
وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل إذا ﺗﺼﺪق اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ
وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ إﻻ ﻃﻴﺒﻬﺎ ﻓﺈﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻛﻒ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﺪﻫﺎ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻮﻩ أو
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺒﻞ وﻗﻴﻞ إن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ ﻳﺰﻛﻮا 42وﻗﻴﻞ إن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺰﻛﻮا .
وﻟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻟﻘﺎب زﻛﺎة وﻧﻔﻘﺔ وﺻﺪﻗﺔ وﻋﻔﻮ وﺣﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮة وأﺗﻮا
اﻟﺰﻛﻮة﴾ 43وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮف 44وﻗﺎﻟﻮا اﻟﻌﻔﻮ ﻫﻮ اﻟﺰﻛﺎة وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻜﻨﺰون اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ ﻳﻮم ﻳﺤﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺘﻜﻮى ﺑﻬﺎ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ وﺟﻨﻮﺑﻬﻢ وﻇﻬﻮرﻫﻢ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﻨﺰﺗﻢ ﻷﻧﻔﺴﻜﻦ ﻓﺬوﻗﻮا ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ
46
ﺗﻜﻨﺰون﴾ 45وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﴿ﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ وﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ﴾
47
وﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺗﺰﻛﻰ وذﻛﺮ اﺳﻢ رﺑﻪ ﻓﺼﻠﻰ﴾.
» 41ﻣﺠﻨﺒﺔ« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ.
 42ﻛﺬا.
 43اﻟﺒﻘﺮة  ٤٣و  ٨٣و .١١٠اﻟﺤﺞ  .٧٨اﻟﻨﻮر  .٥٦اﻟﻨﺴﺎء  .٧٧اﻷﻧﻌﺎم  .٧٢اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ  .١٣اﻟﻤﺰﻣﻞ .٢٠
 44ﻛﺬا ﺑﺪل »اﻟﻤﻌﺮوف«.
 45اﻟﺘﻮﺑﺔ .٣٥-٣٤
 46اﻟﺘﻮﺑﺔ .١٠٣
 47اﻷﻋﻠﻰ .١٤
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وﻣﻦ اﻟﺴ ّﻨﺔ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
وأن ﻣﺤﻤﺪاً رﺳﻮل اﷲ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة واﺑﺘﻨﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺻﻮم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﺣﺞ ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام وﻗﺎل
أﻣﺮت أن أﺧﺬ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ واردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ .وﻣﻤﺎ روي ﻋﻨﻪ أﻳﻀ ًﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل أﺗﺎﻧﻲ آت ﻣﻦ رﺑﻲ ﻓﻘﺎل ﻻ ﺻﻼة ﻟﻤﻦ ﻻ زﻛﺎة ﻟﻪ وﻻ زﻛﺎة ﻟﻤﻦ ﻻ ﺻﻼة ﻟﻪ وﻣﺎﻧﻊ
اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛ ًﺎ واﻟﻤﺘﻌﺪي ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎﻧﻌﻬﺎ وﻣﺎﻧﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺎﻟﻪ وأﻣﺎ أداؤﻫﺎ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺎل وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﻴﺒﺔ ودﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ وﺳﺮ وﺳﺘﺮﻫﺎ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺎس.
وأﻣﺎ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻀﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﺎﺗﻮن ﻣﻨﻪ ﻓﺼﺎع اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻳﺠﺐ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﺗﻠﺰم ﻣﻦ أزاد ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ وﻣﻦ ﻣﺎت.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ
واﻟﻔﻀﺔ واﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﻤﻌﺰ واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﻴﺮ واﻟﺴﻠﺖ واﻟﺪﺧﻦ واﻟﺬرة واﻟﻔﻮل واﻟﺘﻤﺮ
واﻟﺰﺑﻴﺐ واﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﺤﺒﻮب .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻛﻠﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ زﻛﺎة ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﺮون ﻓﻔﻴﻬﺎ
ﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻤﺎ زاد ﻓﺒﺤﺴﺎب ذﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﻮرق ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ زﻛﺎة ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻓﺰﻛﺎﺗﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ دراﻫﻢ ﻓﻤﺎ زاد ﻓﺒﺤﺴﺎب ذﻟﻚ.
وأﻣﺎ زﻛﺎة اﻹﺑﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﺨﻤﺴﺔ زﻛﺎة ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﺰﻛﺎﺗﻬﺎ ]ص[19
ﺑﺸﺎة ﺟﺰﻋﺔ أو ﺛﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ أرﺑﻊ ﺷﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﺛﻢ ﻳﻌﻔﻲ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﺑﺴﺖ
وأرﺑﻌﻴﻦ ﺣﻘﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ اﻟﺤﻤﻞ وﻳﻄﺮﻗﻬﺎ اﻟﻔﺤﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى
وﺳﺘﻴﻦ ﺟﺰﻋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﺖ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺑﻨﺘ ًﺎ ﻟﺒﻮن إﻟﻰ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى
وﺗﺴﻌﻴﻦ ﺣﻘﺘﺎن إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺣﻘﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ أرﺑﻌﻴﻦ
ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن.
وأﻣﺎ اﻟﺒﻘﺮ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺛﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ أرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻣﺴﻨﺔ وﻫﻲ اﺛﻨﻰ ﻓﻤﺎ زاد ﻓﻔﻲ ﻛﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺴﻨﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺗﺒﻴﻊ .وأﻣﺎ اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ دون اﻷرﺑﻌﻴﻦ زﻛﺎة ﻓﺈن ﻛﻤﻠﺖ أرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎة إﻟﻰ
ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎﺗﺎن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﺎن ﻓﺈن زادت واﺣﺪة
ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎة وﻣﺎ زاد ﻓﺒﺤﺴﺎب ذﻟﻚ .وأﻣﺎ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
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رﻓﻊ ﺧﻤﺴﺔ أوﺳﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺎﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻮﺳﻖ ﺳﺘﻮن
ﺻﺎﻋ ًﺎ ﺑﺼﺎع اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻻ ﺗﺠﺐ
اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺨﻴﻞ واﻟﺒﻐﺎل واﻟﺤﻤﻴﺮ واﻟﺤﻠﻰ واﻟﻌﺴﻞ واﻟﻌﺒﻴﺮ واﻟﺰﻋﻔﺮان واﻟﻌﺼﻔﻮر واﻟﻜﺘﺎن
واﻟﻘﻄﻦ واﻟﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻴﻦ واﻟﺒﻘﻮل واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻤﻐﺎث 48واﻟﺠﻮﻫﺮ واﻟﻌﻨﺒﺮ وﺣﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ
ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻛﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻰ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻧﻌﻢ اﻟﺴﺮج واﻟﻠﺠﺎم واﻟﻤﻬﺎﻣﻴﺰ واﻷواﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﺴﺮف واﻟﺴﺮف إﺛﻢ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﺮوض اﻟﺼﻴﺎم وﻣﺴﻨﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ
49
اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ اﻟﺼﻮم ﻓﺒﺎﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻌﻘﻞ ورؤﻳﺔ اﻟﻬﻼل واﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﻴﻴﺖ أول ﻟﻴﻠﺔ وﻣﺮاﻋﺎت
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮء ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ ﻻ ﻣﺮﻳﻀ ًﺎ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻻ ﻣﺴﺎﻓﺮاً وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة
ﻃﺎﻫﺮة ﻻ ﺣﺎﺋﻀ ًﺎ وﻻ ﻳﺄﻛﻞ وﻻ ﻳﺸﺮب وﻻ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﻧﻬﺎراً .وأﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻔﻄﺮ وﻟﻮ
ﺟﺮﻋﺔ ﻣﺎء وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺴﺤﻮر وﺗﺮك اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ واﻟﺼﺎﺋﻢ ]ص [20ﻣﻌﻨﺎﻩ
50
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﻌﺪ اﻷﻛﻞ .ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ...
ﺧﻴﻞ ﺻﻴﺎم وﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﻤﺔ ٭ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺠﺎج وأﺧﺮى ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻠﺠﺎم
ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴ ً
ﻼ ﺟﺎرﻳﺔ وﺧﻴﻼ ﻏﻴﺮ ﺟﺎرﻳﺔ وﻫﻮ ﻓﺮض وﻛﻔﺎرة ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻗﺎل اﷲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي أﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪى واﻟﻔﺮﻗﺎن .ﻓﻤﻦ
ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀ ًﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ
وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺴﺮ وﻟﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪة وﻟﺘﻜﺒﺮوا اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪاﻛﻢ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون﴾.51
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
52
ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن أﻳﺎﻣ ًﺎ ﻣﻌﺪودات ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺮﻳﻀ ًﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم﴾.
48
49
50
51
52

»اﻟﻤﻘﺎت« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
ﻛﺬا ﻋﻮض »ﻣﺮاﻋﺎة«.
ﺟﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
اﻟﺒﻘﺮة .١٨٥
اﻟﺒﻘﺮة .١٨٣
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وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن وﺻﺎﻣﻪ 53إﻳﻤﺎﻧ ًﺎ
واﺣﺘﺴﺎﺑ ًﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ .وأﻣﺎ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺠﺪ
ﻓﺎﻟﻤﺎء وﻛﺜﺮة ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻪ وﻟﻴﺎﻟﻴﻪ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻮاد اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﻌﻢ وﻳﻔﺴﺪ
اﻟﺼﻮم ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع اﻷول ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ واﺧﺘﻴﺎر وﻫﻮ اﻻرﺗﺪاد وﻗﻄﻊ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺪاً .اﻟﺜﺎﻧﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻻ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر وﻫﻮ اﻟﺤﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس واﻹﻏﻤﺎء واﻟﺠﻨﻮن .اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺼﻮر ﻋﻦ
ﻗﺼﺪ وﻋﻦ ﺳﻬﻮ وﻫﻮ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮاب واﻟﺠﻤﺎع وﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم اﺣﺘﻼم وﻻ ﺣﺠﺎﻣﺔ وﻻ ذرع
ﻗﻲء وﻻ ﺻﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻞ 54وﻻ ﺳﻮاد وﻻ ﻗﻄﻊ دم ﺣﻴﺾ وﻻ ﻧﻔﺎس ﻣﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮم ﻗﺒﻞ
اﻟﻔﺠﺮ وﻻ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻛﻐﻴﺎر اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺮاب وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ وﺗﻜﺮﻩ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺤﺞ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺤﺞ
ﻓﺨﻤﺴﺔ اﻟﻨﻴﺔ واﻹﺣﺮام واﻟﻮﻗﻮف ﺑﻄﺮﻓﺔ ﻟﻴﻼ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ وﻃﻮاف اﻹﻓﺎﺿﺔ
واﻟﺴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة .ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ وإن ﴿ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ
ﺳﺒﻴﻼ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺈن اﷲ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ﴾ .55وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺞ ﻫﺬا
اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻢ ﻳﺮﻓﺚ وﻟﻢ ﻳﻔﺴﻖ ﺧﺮج ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻪ ﻛﻴﻮم وﻟﺪﺗﻪ أﻣﻪ وﺳﻨﻨﻪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ إﻓﺮاد اﻟﺤﺞ
واﻹﺣﺮام ﻣﻦ ﻣﻴﻘﺎت اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻂ اﻟﺜﻴﺎب واﻷﺧﻔﺎف ﻟﻠﺮﺟﺎل وﻛﺸﻒ اﻟﺮأس
واﻟﻮﺟﻪ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﺘﻠﺒﻴﺔ وﻃﻮاف اﻟﻘﺪوم واﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻤﻨﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺮﻓﺔ ورﻣﻲ اﻟﺠﻤﺎر ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ
ﺣﺼﺎة ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺠﻞ وﺑﺘﺴﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺮ اﻷول واﻟﺤﻼق واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ورﻛﻌﺘﺎ
اﻟﻄﻮاف واﻟﺮﻛﻮع ﻓﻲ اﻹﺣﺮام واﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻤﻨﻰ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺮﻣﻲ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺰدﻟﻔﺔ وأن ﻻ ﻳﺆﺧﺮ
رﻣﻲ اﻟﺠﻤﺎر ﻋﻦ أوﻗﺎﺗﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام.
وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ إﺣﺪى وﻋﺸﺮون اﻹﺣﺮام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ وﻟﺒﺲ اﻟﺒﻴﺎض ﻓﻲ اﻹﺣﺮام واﻟﻐﺴﻞ
ﻟﻺﺣﺮام واﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ وﻃﻮاف اﻹﻓﺎﺿﺔ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻮاف ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
ﺳﻌﻴﻪ واﻟﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻣﻦ أول ﻃﻮاف اﻟﻘﺪوم واﻟﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺘﻪ واﻟﺮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮدﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ وادي ﻣﺠﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام وﻃﻮاف
اﻟﻮداع واﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺐ 56ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﺮ ﻋﻨﺪ رﺟﻮﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻨﻔﺮ ﻟﻬﺎ ]ص [21ﻓﻲ
» 53وﻗﺎﻣﻪ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
 54ﺗﻜﺘﺐ داﺋﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻜﺬا.
 55آل ﻋﻤﺮان .٩٧
 56ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ.
33

آﺧﺮ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ واﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﻬﺪى واﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ دون ﺟﺒﻠﺔ وأن ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﻤﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺛﻢ
ﻳﻨﺤﺮ وﻳﺤﻠﻒ وﻳﻘﺼﺮ وﺳﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ وأن ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻛﺪى وﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﺪى.
وﻟﻠﺤﺞ ﻣﻮاﻗﻴﺖ واﻟﻤﻴﻘﺎت ﻣﻴﻘﺎت زﻣﺎن وﻣﻴﻘﺎت ﻣﻜﺎن ﻓﻤﻴﻘﺎت زﻣﺎن ﺑﺸﻮال وذو اﻟﻘﻌﺪة
وذو اﻟﺤﺠﺔ ﻗﻴﻞ ﻛﻠﻪ وﻗﻴﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻨﻪ وﻣﻴﻘﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
اﻟﺤﺮم وﻫﻲ ذو اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺠﻔﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻳﻠﻤﻠﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ
وﻗﺮب ﻷﻫﻞ ﻧﺠﺪ وذات ﻋﺮق ﻷﻫﻞ اﻟﻌﺮاق .وﻣﻦ أﺗﻰ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻓﻼ ﻳﺠﺎوزﻩ
إﻻ ﻣﺤﺮﻣ ًﺎ وﻣﻦ ﺟﺎوز اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ دون ﻣﻜﺔ وﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮام ﻓﻠﻴﺤﺮم ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ
دم ﻋﻠﻴﻪ .وﻣﻦ أراد اﻹﺣﺮام ﻣﻦ ذي اﻟﻤﻴﻘﺎت وﺟﺎوزﻩ ﺣﻼ ًﻻ ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪ إﺣﺮاﻣﻪ
ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﻋﻨﻪ وﺷﺮوط اﻟﺤﺞ ﺷﻬﻴﺮة.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﺮوض اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻣﻌﻨﺎﻩ
اﻟﻤﻼزﻣﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﺨﻴﺮ اﻋﺘﻜﻒ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأزواﺟﻪ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﻟﻪ ﺷﺮوط
أرﺑﻌﺔ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺼﻮم واﻟﻤﺴﺠﺪ واﻟﻠﺒﺚ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻋﺘﻜﺎف .وﻳﺠﺐ ﺑﺄﺣﺪ وﺟﻬﻴﻦ إﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺬر أو ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ وأدﻧﺎﻩ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وأن
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﺘﻜﻔﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻋﺘﻜﺎﻓﻪ وأن ﻳﻤﻜﺚ إﻟﻰ أن ﺗﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ
آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻨﻪ .ﻓﺈن اﺗﺼﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓﻪ ﺑﻠﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺪو ﻣﻨﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻠﻰ وأﻓﻀﻞ اﻟﺸﻬﻮر ﻟﻼﻋﺘﻜﺎف ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وأﻓﻀﻞ أﻳﺎﻣﻪ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻨﻪ .وﻻ
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻌﺘﻜﻒ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻜﻔﻪ إﻻ ﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء أﺣﺪﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺪث
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺪوث ﺣﻴﺾ أو ﻧﻔﺎس واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺮض ﻣﺎﻧﻊ واﻟﺮاﺑﻊ ﺷﺮاء ﻗﻮﺗﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب
ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﺨﺮج ﻟﻐﻴﺮ ذاﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪع ﺿﺮورة ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﻟﻌﺰ رﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وإن ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬر
اﺳﺘﺄﻧﻒ .وﺗﺒﻄﻠﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻴﺎء ﻋﺪم اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺨﺮوج ﻟﻐﻴﺮ ﺿﺮورة واﻟﻮطء وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ واﻟﻔﻄﺮ
ﻋﺎﻣﺪاً ورﻛﻮب ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺠﻬﺎد ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺮورة ﻣﺜﻞ أن ﻳﻨﺰل اﻟﻌﺪو ﺑﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻋﺎﻗﺘﻬﻢ وﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺮ إﻟﻴﻬﻢ وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﻬﺎدﻧﺔ إﻻ ﻟﻌﺬر وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ
اﻟﻜﻔﺎر ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻋﻮا إﻟﻰ دﻳﻦ اﷲ إﻻ أن ﻳﻌﺎﺟﻠﻮﻧﺎ .ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺴﻠﻤﻮا أو ﻳﻮدوا اﻟﺠﺰﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻟﻬﻢ
أﺣﻜﺎﻣﻨﺎ وإﻻ ﻗﻮﺗﻠﻮا وﻳﺠﺎﻫﺪ اﻟﻌﺪو ﻣﻊ ﻛﻞ ﺑﺮ وﻓﺎﺟﺮ .وﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ﺷﺮاﺋﻂ وﺟﻮب وﺷﺮوط
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ﺻﺤﺔ ﻓﺸﺮاﺋﻂ وﺟﻮب ﺳﺘﺔ وﻫﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪن وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل .وأﻣﺎ ﺷﺮوط ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻴﺔ وﻟﻪ ﻓﺮاﺋﺾ
ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺣﻒ وأن ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ وﻣﺴﻨﻮﻧﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ
واﻟﻤﻨﺎﺷﺪة واﻟﻤﺴﺎﻓﺮة .وﻟﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ]ص [22واﻟﺠﻬﺎد ﺑﻪ 57اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺗﺠﺎﻫﺪون ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ ذاﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ إن
ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ّ
ﻓﻀﻞ اﷲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ درﺟﺔ
وﻛﻼ وﻋﺪ اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ وﻓﻀﻞ اﷲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ أﺟﺮاً ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ درﺟﺎت ﻣﻨﻪ وﻣﻐﻔﺮة
ورﺣﻤﺔ وﻛﺎن اﷲ ﻏﻔﻮراً رﺣﻴﻤﺎ .وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد
ﻛﺒﺰﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ وﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺒﺰﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻟﻐﺪو ٌة أو روﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل أﻓﻀﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ وﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ .وروي
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ أﻋﻄﺎ ﻓﺮﺳ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻛﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻣﻦ أﻋﻄﻰ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻟﻪ ﻟﺴﺎن ﻳﻨﺎدي
أﻧﺎ ﺳﻴﻒ ﻓﻼن ﻟﻢ أزل أﺟﺎﻫﺪ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وﻣﻦ رﻣﻰ ﺑﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ادﺧﺮﻩ اﷲ ﻟﻪ
وﻳﺮﻣﻴﻪ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ أﺣﺪ وﻣﻦ أﻋﻄﺎ ﺛﻮﺑ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺟﻌﻠﻪ
اﷲ ﻟﻪ ﺟﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻃﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ رﻳﺎﺣ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﻚ ﺗﺠﺪﻩ اﻟﺨﻼﺋﻖ .وﻣﻦ ﺳﻘﺎ أﺧﺎﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺳﻘﺎﻩ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻖ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وﻣﻦ زار أﺧﺎﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﺣﺴﻨﺔ وﺣﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺜﻞ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت
وﻣﻦ ﺣﺮس ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة أﻣﻨﻪ اﷲ ﻣﻦ ﻓﺰع ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
وﻣﻦ ﻛﺒﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﺨﺮة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻪ أﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻣﺎ
ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ واﷲ أﻛﺒﺮ رﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺗﻪ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ رﺿﻮاﻧﻪ اﻷﻛﺒﺮ
وﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم.
وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل أرﺑﻌﺔ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﻣﺎت
ﻣﺮاﺑﻄ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤ ًﺎ أﺟﺮﻩ وﻣﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﺼﺪﻗﺔ أﺟﺮاً ﻟﻪ أﺟﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺟﺮت ورﺟﻞ
 57ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻠﻞ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻮرق.
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ﺗﺮك وﻟﺪاً ﺻﺎﻟﺤ ًﺎ ﻳﺪﻋﻮا ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ .وروي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺴﻴﻮف
ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺈذا اﻟﺘﻘﺎ اﻟﺼﻔﺎن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺗﺰﻳﻨﺖ اﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ وأﻃﻠﻌﻦ ﻓﺈذا ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻠﻦ
اﻟﻠﻬﻢ ﺛﺒﺘﻪ اﻟﻠﻬﻢ أﻋﻨﻪ وإذا أدﺑﺮ اﺣﺘﺠﺒﻦ وﻗﻠﻦ اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﺈذا ﻗﺘﻞ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ ﺑﺄول ﻗﻄﺮة
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ دﻣﻪ ﻛﻞ ذﻧﺐ ذﻧﺒﻪ وﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻳﻤﺴﺤﺎن اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ وﺟﻬﻪ.
وروي أن رﺟ ً
ﻼ ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ذﻣﻴﻢ
اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻣﻨﺘﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻏﻴﺮ زاﻛﻲ اﻟﺤﺴﺐ ﻓﺈن أﻧﺎ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺣﺘﻰ أﻗﺘﻞ ﻗﺎل أﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺎﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﻗﺎل إن ﻋﻨﺪي ﻏﻨﻤ ًﺎ ﻓﻤﺎ أﺻﻨﻊ ﺑﻬﺎ وﻗﺎل وﺟﻬﻬﺎ ﻓﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻢ اﻟﻘﺘﺎل
ﻓﺎﻗﺘﺘﻠﻮا ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺤﺎﺟﺰ اﻟﻘﻮم ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻔﻘﺪوا إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻓﻔﻌﻠﻮا ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ
رﺳﻮل اﷲ ذاﻟﻚ اﻟﺤﺒﺸﻲ ﻓﻲ واد ﻛﺪام ﻓﻘﺎم اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ]ص [23ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ
أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل اﻟﻴﻮم أﺣﺴﻦ اﷲ وﺟﻬﻚ وﻃﻴﺐ راﺋﺤﺘﻚ وزﻛﻰ ﺣﺴﺒﺘﻚ .ﺛﻢ أﻋﺮض ﻋﻨﻪ
ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رأﻳﻨﺎك أﻋﺮﺿﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻘﺪ
رأﻳﺖ أزواﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ اﺑﺘﺪرن ﺣﺘﻰ ﺑﺪت ﺧﻼﺧﻴﻠﻬﻦ ﻓﻬﺬا ﻓﻀﻞ اﻟﺠﻬﺎد.
ِ
أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺒﻴﻊ وﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺒﻴﻊ
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
وﻧﺸﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﻮب وﺗﺮك اﻟﺮﺑﺎ وﺧﻴﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﻴﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺮق وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﻮض واﻟﺒﻴﻮع ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮاب ﺑﻴﻮع ﺟﺎﺋﺰة وﺑﻴﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ وﺑﻴﻮع ﻣﻜﺮوﻫﺔ .ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﺠﺎﺋﺰ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﻠﻜﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع واﻟﺒﻴﻮع اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم أﺣﺪﻫﺎ
ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻠﻜﻪ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ واﻟﻤﻴﺘﺔ واﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺨﺸﺎش اﻷرض
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪﻩ ﻛﺎﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻐﺼﻮب وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر
وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺮﺑﺎ وﻣﺎ ﺿﺎرﻋﻪ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻴﻊ ﻳﺤﺮم ﻋﻘﺪﻩ ﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ووﻗﺖ ﺟﻠﻮس اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ إﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺼﻼة.
واﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﺑﻴﻊ ﻣﻜﺎﻳﺴﺔ 58وﻫﻮ أن ﻳﻜﺎﻳﺲ 59ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻳﺜﻖ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﻤﺒﺘﺎع اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻴﺮﺑﺤﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ
أﻳﺪﻩ وﻫﻮ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻳﻨﺎدي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﺧﺮ زﻳﺎدة ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺒﻴﻊ
» 58اﻟﻤﻜﺎﺑﺴﺔ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
» 59ﻳﻜﺎﺑﺲ« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
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وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ أن ﻳﻄﻮل اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻨﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻼ
ﻳﻠﺰﻣﻪ .واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل وﻫﻮ أن ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺒﺘﺎع ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻳﺴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﺬا إن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻏﺒﻦ ﻓﻠﻠﻤﻐﺒﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺋﻌ ًﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺒﺘﺎﻋ ًﺎ واﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻫﻮ أن
ﻳﺨﺒﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﺘﺎع ﺑﺮأس ﺛﻤﻨﻪ وﻳﺘﻔﻘﺎ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ.
وإذا أردت أن ﺗﺸﺘﺮي ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻛﻞ أو ﻳﺸﺮب وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻋﺮﺿﻪ وﻫﻮ
ﺣﻼل ﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻤﻚ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻓﺮدﻩ إﻟﻴﻚ وإذا
اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺎل أو ﻳﻮزن ﻓﺄﻋﻄﻪ اﻟﺪرﻫﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮزن ﻓﺈن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻛﺬا وﻛﺬا ﻓﻼ
ﺗﻘﻴﻀﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮزن .وإن اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﺎل وﻻ ﻳﻮزن ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻪ اﻟﺪرﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻴﻀﻪ
ﻟﻚ ﻓﺈن أﻋﺠﺒﻚ ﻓﺄﻋﻄﻪ ﺣﻘﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻲ وردﻩ وإﻳﺎك واﻟﻤﻜﺎﻳﺴﺔ 60ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺢ
اﻟﺒﻴﻊ .وإذا أردت أن ﺗﺸﺘﺮي ﺳﻠﻌﺔ وأﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺎﺟﺮ ﻓﻼ ﺗﻐﺸﻪ ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺖ
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻮى أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻨﺪك ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ ﻓﺈن ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮوءة اﻹﺳﻼم واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺮوءة ﻟﻤﻦ ﻻ دﻳﻦ ﻟﻪ واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم .وإن اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺳﻠﻌﺔ وأردت ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻓﺄﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻚ ﻓﺄﻗﻠﻪ ﻳﻘﻞ اﷲ ﻋﺜﺮﺗﻚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﺑﺄس أن ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻧﻌﻢ وذاﻟﻚ أﻧﻪ أﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن
]ص [24رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻴﻦ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺲ واﻟﺠﺒﻦ اﻟﺮﻃﺐ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺲ واﻟﺰﺑﺪ ﺑﺎﻟﺴﻤﻦ واﻟﻘﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ واﻟﺰﻳﺖ ﺑﺎﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﻘﻤﺢ اﻟﻤﺒﻠﻮل ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺲ .وﻻ ﻳﺠﻮز
ﺻﻨﻒ واﺣﺪ ﻣﺒﻠﻮل ﺑﻴﺎﺑﺲ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ إﻻ ﻳﺪاً ﻳﺪ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻮزن وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻦ ﺻﻨﻒ واﺣﺪ
اﺛﻨﺎن ﺑﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﺪاً ﺑﻴﺪ وﻻ ﺑﺄﺟﻞ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻴﺦ واﻷﺗﺮﻧﺞ 61واﻟﻤﻮز وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻓﻘﺪ أﺟﺎز
ذاﻟﻚ .واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﻴﺮ واﻟﺴﻠﺖ ﺻﻨﻒ واﺣﺪ ﻻ ﻳﺒﺎع ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ إﻻ ﻣﺜ ً
ﻼ ﺑﻤﺜﻞ ﻳﺪاً ﻳﺪ وﻻ
اﻟﺴ َﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻳﻘﺒﺾ ﻃﻌﺎم ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻃﻌﺎم .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺢ َ
ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم واﻟﻜﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم واﻟﺠﻨﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮم إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺟﺎﺋﺰ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﺮﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻳﻀﺒﻄﻪ اﻟﻨﻌﺖ.
» 60اﻟﻤﻜﺎﺑﺲ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
 61ﻛﺬا ﺑﺪل »أﺗﺮج«.
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وﺟﻮازﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮوط ﻣﺘﻰ اﻧﺨﺮم ﺷﺮط ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺴﺪ أﺣﺪﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧ ًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮز
ﻣﻠﻜﻪ وﺑﻴﻌﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺼﻮراً ﺑﺼﻔﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺬر وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر
ﺑﻜﻴﻞ أو وزن أو ﻋﺪد اﻟﺮاﺑﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺟ ً
ﻼ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل
ﻧﻘﺪاً وﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺑﺸﺮط ﻓﻮق ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم .واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻗﻞ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﺪر ﻣﺎ
ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ إﻻ أن ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ وﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻓﻴﺠﻮز إن
ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ وأﻣﺎ أﻛﺜﺮﻩ ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪر ﻟﻄﻮﻟﻪ .وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ
ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺎﻟﺨﻨﺰﻳﺮ وﺗﺮاب اﻟﺼﺎﻏﺔ وأﻧﻮاع اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر واﻷﻣﻮال
واﻟﺪور واﻷرﺿﻴﻦ وﻻ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ وﻻ ﻓﻲ ﻃﻌﺎم ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺛﻤﺮة ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻴﻨﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﻻ
63
ﻳﺆﻣﻦ أن ﻳﺨﻠﻒ .وﻳﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﺎد واﻟﺠﺮاد 62وﻗﺪوم اﻟﺤﺎج وإن ﻋﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪان
ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻼﻗﺘﻀﺎء ﻛﺎن أﺗﻢ وإن اﻃﻠﻘﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻓﻲ ﻗﺒﺾ أﻫﻞ ذاﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻠﻤﻮن
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ذاﻟﻚ اﻟﺠﻨﺲ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻓﺮوض اﻟﻨﻜﺎح ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﻓﺮوض اﻟﻨﻜﺎح
ﻓﺎﻟﻮﻟﻲ واﻟﺸﺎﻫﺪان واﻟﻤﻬﺮ وﻳﻘﻮل اﻟﻮﻟﻲ زوﺟﺘﻬﺎ ﻓﻼﻧﺔ وﻳﻘﻮل اﻟﺰوج ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻨﻜﺎح وأﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻧﻪ
ﻓﺎﻹﻇﻬﺎر واﻟﺪق واﻟﻮﻟﻴﻤﺔ واﻟﻨﻜﺎح ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺣﻮال ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺨﺸﻰ
اﻟﻌﻨﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﺒﺮ وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﺒﺮ وﻟﻪ ﺷﻬﻮة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء وﻳﻜﻮن
ﻣﻜﺮوﻫ ًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﻬﻴﻪ وﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ .وﻻ ﻳﺴﺘﺒﺎح اﻟﻔﺮوج ﻓﻲ اﻟﺸﺮع إﻻ
ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻟﻨﻜﺎح أو ﻣﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﺮاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ أﺑﻜﺎر وﺛﻴﺒﺎت
ﻓﺄﻣﺎ اﻷﺑﻜﺎر اﻷﺻﺎﻏﻴﺮ 64ﻏﻴﺮ وﻻ ﻳﺰوﺟﻬﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء ﺳﻮى اﻵﺑﺎء وأﻣﺎ اﻷﺑﻜﺎر اﻟﺒﻮاﻟﻎ
ﻓﻠﻶﺑﺎء إﺟﺒﺎرﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎح .وﻳﺴﺘﺤﺐ اﺳﺘﻴﺰاﺟﻬﻦ.
واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻧﺴﺔ ﻫﻞ ﻳﺮﻓﻊ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻨﻬﺎ أم ﻻ وأﻣﺎ اﻟﺜﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﻟﻎ ﻓﻼ
ﺗﻨﻜﺢ إﻻ ﺑﺈذﻧﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻷب وﻻ ﻏﻴﺮﻩ إﺟﺒﺎرﻫﺎ وأﻣﺎ اﻟﺜﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻮاﻟﻎ ﻓﺈن اﻷب ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﻟﻤﺬﻫﺐ .واﻟﻤﺴﺘﺄذﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ أﺑﻜﺎراً أو ﺛﻴﺒﺎت ﻓﺈذن
اﻷﺑﻜﺎر ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ وﻳﺠﻮز ﺑﺎﻟﻘﻮل وإذن اﻟﺜﻴﺐ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮل وﻧﻜﺎح ﺣﺮاﺋﺮ أﻫﻞ
 62ﻛﺬا.
 63ﻛﺬا.
 64ﻛﺬا ﺑﺪل »اﻷﺻﺎﻏﺮ«.
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اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺎﺋﺰ .واﻟﻨﻜﺎح ﺑﺸﺮوط ﺻﺤﺔ وﺷﺮوط ﻛﻤﺎل ﻓﺸﺮوط اﻟﺼﺤﺔ أرﺑﻌﺔ إﺳﻼم اﻟﺰوﺟﺔ وأن
ﺗﻌﺎرى اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
واﻟﻮﻟﻲ واﻟﺼﺪاق وﺷﺮوط اﻟﻜﻤﺎل اﻹﺷﻬﺎد وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺪاق ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻻ
ﻳﺠﻮز ]ص [25اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ وﻻ ﺣﺪة ﻛﺜﺮة وﻟﻴﻠﺔ ﺑﺤﺪود وﻫﻮ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ 65أو 66أو
ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮرق أو ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي أﺣﺪﻫﻤﺎ .وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺻﺪاﻗ ًﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻠﻜﻪ أو
ﺑﻴﻌﻪ وﻧﻜﺎح اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺟﺎﺋﺰ وﻫﻮ ﻧﻜﺎح دون ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺻﺪاق واﻹﺷﻬﺎد ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻜﺎح
ﻳﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل .وﻳﺴﺘﺤﺐ إﻋﻼن اﻟﻨﻜﺎح وإﺷﻬﺎدﻩ وﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ان
ﻳﺠﻴﺐ .وﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء اﻟﻌﻴﻮب واﻹﻋﺴﺎر ﺑﺎﻟﺼﺪاق وﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ وﻋﺘﻖ
اﻷﻣﺔ ﺗﺤﺖ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻮك وﻓﻘﺪ اﻟﺰوج .واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺨﻴﺎر وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ اﻟﺠﻨﻮن
واﻟﺠﺬام واﻟﺒﺮص وداء اﻟﻔﺮج ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ داء اﻟﻔﺮج ﺑﺎﻟﺨﺼﺎء واﻟﺠﺐ واﻟﻌﻨﺔ واﻻﻋﺘﺮاض
وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮب واﻟﺮﺗﻖ واﻟﻌﻘﻞ وﺑﺨﺮ اﻟﻔﺮج وﻳﺸﺘﺮﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮن واﻟﺠﺬام
واﻟﺒﺮص ﻓﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺛﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﺗﻔﺴﻴﺮ ذاﻟﻚ أﻧﻪ إذا وﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻛﺎن اﻟﺰوج ﻣﺨﻴﺮاً إذا ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎء ودﻓﻊ
اﻟﻤﻬﺮ أو اﻟﻔﺮاق وﺳﻘﻮط اﻟﻤﻬﺮ وإن ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺈن ﻛﺎن وﻟﻴﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻤﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻛﺎﻷب واﻷخ ﻓﻬﻮ اﻟﻐﺎر وﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ وﻻ ﻳﺮﺟﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻲء وإن ﻛﺎن وﻟﻴ ًﺎ ﺑﻌﻴﺪاً أو ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻐﺎرة اﺳﺘﺮد اﻟﺰوج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻬﺮ ﻛﻠﻪ إﻻ رﺑﻊ
دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ .وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر إذا وﺟﺪت ذاﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺮﺟﻞ إذا وﺟﺪ ذاﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺮأة وﻫﺬا ﻛﻠﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈن ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ وﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻼ راد ﻟﻠﺰوج وﻟﻪ ان ﻳﺪﺧﻞ وﻳﻠﺰﻣﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺮ أو ﻳﻔﺎرق
وﻳﻠﺰﻣﻪ ﻧﺼﻔﻪ وإن ﻛﺎن ذاﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻓﺈن اﺧﺘﺎرت اﻟﻔﺮاق ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻬﺎ وإذا
ﺣﺪث ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺨﻴﺎر اﻟﻤﺮأة ﺑﺎق وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل وﻻ ﺗﺮد اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﻴﺐ
ﺳﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب اﻷرﺑﻌﺔ إﻻ أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺮد .وأﻣﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻴﺆﺟﻞ ﺳﻨﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻧﺔ دواﺋﻪ ﻣﻦ ﻳﻮم رﻓﻌﻪ ﻓﺈن وﻃﺄوا ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إن ﺷﺎءت.

 65ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 66ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﻌﺪة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻄﻼق واﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة
واﻟﻌﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺒﺮاءة اﻷرﺣﺎم وﺣﻔﻆ اﻷﻧﺴﺎب وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻋﺪة وﻓﺎت وﻋﺪة ﻃﻼق ﻓﺈن
ﻼ ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق واﻟﻮﻓﺎة وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻣ ً
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺣﺎﻣ ً
ﻼ ﻓﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﻔﺘﺮق
ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة وﻋﺪة اﻟﻄﻼق .ﻓﺄﻣﺎ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﺗﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذاﻟﻚ اﻟﻜﺒﻴﺮة
واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺮاء إن
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ذوات اﻟﺤﻴﺾ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻦ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ أو ﻛﺒﺮ واﻟﻌﺪة
ﻣﻌﺒﻮدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﺘﻜﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺋﺮ وﺗﻨﻘﺺ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻌﺪة اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎة
ﺷﻬﺮان وﺧﻤﺲ ﻟﻴﺎﻟﻲ وﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻗﺮءان إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻦ ﺗﺤﻴﺾ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺎﺋﺴﺔ أو ﻟﻢ
ﺗﺤﺾ ﻟﺼﻐﺮﻫﺎ ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻟﺤﺮة ﺳﻮاء .وﺗﺴﺘﻮي ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ]ص[26
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺘﺪات ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ذاﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﺮاً أو ﻋﺒﺪاً وأﻣﺎ أم اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺎت 67ﺣﻴﺼﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺾ ﻓﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ و 68اﻟﻤﻠﻚ
واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ 69ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺎﻟﺸﻔﻴﻊ واﻟﻤﺸﻔﻮع وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺴﻤﺘﻪ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎء إذا ﺗﺸﺎﺣﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻴﻊ وﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎران
ﻛﺎن ﻣﻼﺻﻘ ًﺎ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﻔﻮع ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻛﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻘﺺ ﺑﻤﻌﺎوﺿﺔ أو
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﻔﻮع ﻓﻴﻪ ووﺟﻮب
اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎع ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎع واﻷﺻﻮل دون اﻟﻌﺮوش واﻟﺤﻴﻮان ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ واﺟﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق .وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻔﻴﻪ رواﻳﺘﺎن إﺛﺒﺎت اﻟﺸﻔﻌﺔ وﻧﻔﻴﻬﺎ
وﻛﺬاﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل وﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺜﻤﺎر إذا ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻔﺮ وﻧﺤﻮ ذاﻟﻚ.
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻖ وإﻟﻴﻪ وﻓﺤﻞ اﻟﻨﺨﻞ وذاﻟﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﺻﻠﻪ ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ إن
ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻣﻘﺴﻮﻣ ًﺎ وإن ﻛﺎن ﻣﺸﺎﻋ ًﺎ ﻓﺘﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻔﻌﺔ .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﺸﻔﻴﻊ
وﻋﻬﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻻ ﺗﺴﻘﻂ إﻻ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﻫﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎوﺿﺔ وﺑﻐﻴﺮ
 67ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻟﻌﻠﻬﺎ »ﻣﺪﺗﻬﺎ«.
 68ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
 69أﺿﻴﻔﺖ ﻫﻨﺎ »ﻓﻲ« ﺧﻄﺄ.
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ﻣﻌﺎوﺿﺔ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ وﺟﻪ ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎراً ووﺟﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎراً ﻓﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ
وﻏﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ .وأﻣﺎ اﻟﻬﺒﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ رواﻳﺘﺎن إﺛﺒﺎت اﻟﺸﻔﻌﺔ
وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻟﻪ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﻔﻮع ﻋﻠﻴﻪ وذاﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ
وﺟﻬﻴﻦ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ذوات اﻷﻣﺜﺎل أو ﻣﻦ ذوات اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺬوات اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺪراﻫﻢ
واﻟﻤﻜﻴﻠﺔ واﻟﻤﻌﺪودات وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮزوﻧﺎت وذوات اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺎ ﻋﺪى ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻤﺎﻟﻪ
ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻤﺜﻠﻪ وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻮم اﻟﺸﻔﻌﺔ
وﻛﺬاﻟﻚ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﻘﺺ إن ﻛﺎن ﻣﺄﺧﻮذاً ﻓﻲ ﻧﻜﺎح أو ﺧﻠﻖ أو دم ﻋﻤﺪ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ.
وإن ﻛﺎن ﻣﺄﺧﻮذاً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻟﺸﺮع أﺧﺬ ﺑﺬاﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻣﺜﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﻘﺺ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﺤﺔ أو ﻣﻨﻘﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ واﻟﻤﻨﻘﻠﺔ وإذا ﻛﺎن ﺛﻤﻦ اﻟﺸﻘﺺ ﻣﺆﺟ ً
ﻼ ﻓﻌﻠﻰ
اﻟﺸﻔﻴﻊ إﻋﻄﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻠﺒﻲ إن ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻮرﺛﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﻘﺪر اﻟﻘﺼﺺ دون ﻋﺪد اﻟﺮؤوس
وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﻤﻮارﻳﺚ ﻓﺒﻘﻴﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻬﺎم أﺣﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ ﻛﺈﺧﻮة اﻷم وورﺛﻮا اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻓﺒﺎع أﺣﺪﻫﻢ ﻓﺒﻘﻴﺖ اﻹﺧﻮة أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻟﺸﻔﻌﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻤﺒﺘﺎع .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﺔ اﻟﺸﺎﻓﻊ وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺮك أو ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮك
وﻫﻮ أن ﻳﺒﻨﻲ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي وﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻔﻌﺔ وﻧﺤﻮ ذاﻟﻚ أو ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﻃﻮل اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﻪ أﻧﻪ ﺗﺎرك واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذاﻟﻚ أو ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ
ﻣﻌﻪ أﻧﻪ ﺗﺎرك واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذاﻟﻚ وﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻐﺎﺋﺐ ]ص [27ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻴﻊ
وإذا أﺣﺪث اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺺ ﺑﻨﺎء وﻏﺮﺳ ًﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ ذاﻟﻚ ﻓﺈﻣﺎ ﻳﻮم اﻷﺧﺬ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻔﺮوض اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر
ﻓﺼﺎﻋﺪاً أو إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮز واﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻹﻗﺮار ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ واﻟﺴﺮﻗﺔ أﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ
ﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺴﺮاق وﺷﺮوع اﻟﻘﻄﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺎل وﻫﻮ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﺴﺮوق وﻗﺪرﻩ وﻣﻮﺿﻌﻪ
وﺳﺎرﻗﻪ وﺻﻔﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ .ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻮرق أو ﻋﺮض ﻳﺴﺎوي ذاﻟﻚ وﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺪراﻫﻢ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻳﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻻ ﻳﻮم اﻟﻘﻄﻊ .وأﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺮزاً ﻓﺎﻟﻌﺎدة
وﻗﺼﺪاً إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮز ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺮق ﻣﻦ ﻗﻨﺪﻳﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻓﺮاﺷﻪ
وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻓﺮق أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻓﻴﻮﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺮق ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴ ً
ﻼ إذا ﻋﻠﻘﺖ.
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وأﻣﺎ اﻟﺴﺎرق ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻌﻘﻞ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻪ وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ
ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻛﺎﻷب وﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻷﺣﺮار واﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
واﻟﻜﻔﺎر وإن ﺳﺮق ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮز ﻟﺜﻘﻠﻪ ﻗﻄﻌﻮا ﻛﻠﻬﻢ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ .وأﻣﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﺄن ﻳﺨﺮج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﺮز وﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻗﺪر ﻧﺼﺎب
وﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻗﺮار اﻟﺴﺎرق واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻴﺎم ﺷﺎﻫﺪي ﻋﺪل ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﻓﺈذا ردع اﻟﻤﻘﺮ ﻋﻦ إﻗﺮارﻩ ﻓﺈن رﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﺒﻬﺔ ﻗﺒﻞ رﺟﻮﻋﻪ وﺳﻘﻂ اﻟﺤﺪ ﻋﻨﻪ وﻟﺰﻣﻪ اﻟﻐﺮم وإن
رﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﺪ ﻋﻨﻪ واﻵﺧﺮ ﻟﺰوﻣﻪ ﻟﻪ .ﻓﺈذا ﺳﺮق ووﺟﺐ
اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻮع ﺛﻢ إن ﺳﺮق ﻗﻄﻌﺖ رﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺐ ﺛﻢ إن ﺳﺮق
ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻮع ﺛﻢ إن ﺳﺮق ﻗﻄﻌﺖ رﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺐ ﺛﻢ إن ﺳﺮق ﺑﻌﺪ
ذاﻟﻚ ﺿﺮب وﺣﺒﺲ اﻟﺴﺎرق إن ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ وﻗﺪ اﺳﺘﻬﻠﻚ اﻟﺴﺮﻗﺔ .ﻓﺈذا وﺟﺪ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺮوق
ﺑﻴﺪ اﻟﺴﺎرق رد إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ وإن ﺗﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﺎرﻗﻪ وأﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ﻏﺮﻣﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻮﺳﺮاً.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ أﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ
أﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﻐﺴﻞ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺸﻜﺮ وأﻣﺎ ﻣﺴﻨﻮﻧﻪ ﻓﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ
اﻟﻮرك اﻷﻳﺴﺮ واﻷﻛﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺻﺎﺑﻊ واﻷﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻚ وﺗﺼﻐﻴﺮ اﻟﻠﻘﻤﺔ واﻟﻤﻀﻎ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻗﻠﺔ
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺋﻚ .وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮاب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﺑﺘﺪاﺋﻪ وﺣﻤﺪﻩ
ﻋﻨﺪ ﻓﺮاﻏﻪ وإذا أﻛﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ وﻫﺬا إذا اﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﺻﻨﻔ ًﺎ واﺣﺪاً ﻛﺎﻟﻠﺤﻢ واﻟﺜﺮﻳﺪ
وﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ وإذا ﻛﺎن أﺻﻨﺎﻓ ًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺄﻧﻮاع ﻓﻲ ﻃﺒﻖ واﺣﺪ ﻣﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻏﺮاض اﻟﻨﺎس اﻵﻛﻠﻴﻦ
ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺎس ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻏﻴﺮﻩ .وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻻ ﻳﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻓﺈن
ذاﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻪ ﻷن ﻛﺜﺮة اﻷﻛﻞ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ آﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
أول ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺔ ﺑﻌﺪ ذﻫﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺜﺮة اﻷﻛﻞ.
ﻓﺈذا ﺷﻴﻌﻮا ﺳﻤﻨﺖ أﺑﺪاﻧﻬﻢ وﻫﺎﺟﺖ ﺷﻬﻮاﺗﻬﻢ وﻛﺜﺮت آﻓﺎﺗﻬﻢ وﻫﻲ ﺧﻤﺴﻮن ]ص[28
آﻓﺔ أوﻟﻬﺎ ﻋﻔﻮﻧﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﻣﺮض اﻟﺠﺴﺪ وذﻫﺎب اﻟﺒﻬﺎء وﻧﺴﻴﺎن اﻟﺮب واﺗﺒﺎع اﻟﺸﻴﻄﺎن وزوال
اﻟﺪﻳﻦ وﺿﻌﻒ اﻟﻴﻘﻴﻦ وﻧﺴﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻘﺼﺎن اﻟﻌﻘﻞ وﻋﺪاوة اﻟﺤﻜﻤﺔ وﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﺨﺎء وزﻳﺎدة
اﻟﺒﺨﻞ ورﻛﻮب اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ وﻛﺜﺮة اﻟﻔﻀﻮل وﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻗﻠﺔ اﻟﺨﻮف وﻛﺜﺮة اﻟﻀﺤﻚ وﺣﺐ
اﻟﻌﻴﺶ وﻧﺴﻴﺎن اﻟﻤﻮت وﻫﺪم اﻟﻌﺒﺎدة وﻗﻠﺔ اﻹﺧﻼص وذﻫﺎب اﻟﺤﻴﺎء وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم وﻛﺜﺮة اﻟﻐﻔﻠﺔ
واﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎل وﺣﺮﻣﺎن اﻷﻋﻤﺎل وذﻫﺎب ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻣﻌﺼﻴﺔ
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اﻟﺮﺣﻤﺎن واﻟﻌﻤﻰ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺮان واﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎن واﻟﻜﺒﺮ واﻟﺤﺴﺪ وﻗﻠﺔ
اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻛﺜﺮة اﻟﺴﻜﻮن وﻛﺜﺮة اﻟﻌﺠﺐ وﻓﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮ وﻛﺜﺮة اﻟﻤﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻓﻠﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻄﻨﻪ ﺛﻠﺜ ًﺎ ﻟﻠﻄﻌﺎم وﺛﻠﺜ ًﺎ ﻟﻠﻤﺎء وﺛﻠﺜ ًﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ وأن ﻻ
ﻳﺄﻛﻞ ﻣﺘﻜﺌ ًﺎ وأن ﻳﻐﺴﻞ ﻳﺪﻩ وﻓﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب
ﻓﻲ أوان اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﺮب
ﻓﻲ آﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ .وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﻓﻲ ذاﻟﻚ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ واﺣﺪ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻷﻋﺠﺎم اﻟﻤﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜﺮﻩ ذاﻟﻚ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨ ًﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪاً
ﻓﺠﺰاؤﻩ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻟﺪاً ﻓﻴﻬﺎ وﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻌﻨﻪ وأﻋﺪ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑ ًﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎً .وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أول ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎء وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ
اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻮن ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﺖ أﻫﻞ اﻟﺴﻤﻮات وأﻫﻞ
اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ورﺿﻮا ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻷدﺧﻠﻬﻢ اﷲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ.
وﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﻘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻗﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ وﻗﺼﺎص
ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻲ وﺟﻮﺑﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء أﺣﺪﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪاً ﻣﺤﻀ ًﺎ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ واﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎت دون ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ
واﻟﺮاﺑﻊ أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﻮل ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﻌﺪم ﺣﺮﻳﺔ أو إﺳﻼم .ﻓﻴﻘﺘﻞ اﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮ
واﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ واﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ وﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ وﻳﻘﺘﻞ ﺑﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮ وﻻ ﺣﺮ ﺑﻌﺒﺪ وﻳﻘﺘﻞ ﺑﻪ
ﻼ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب .وﻳﺠﺐ ِ
اﻟﻌﺒﺪ ودم اﻟﻤﺮأة ﻣﺴﺎو ﻟﺪم اﻟﺮﺟﻞ وﻻ ﺗﻔﺎﺿ ً
اﻟﻘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ وﻓﻴﻤﺎ دوﻧﻬﺎ وإذا ﺳﻘﻂ اﻟﻘﺘﻞ ﺗﺴﺎوى ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ واﻟﻤﻘﺘﻮل ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ
اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺰواﻟﻪ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﻘﺘﻞ أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﻳﺴﻠﻢ وﻛﺎﻟﻌﺒﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﻖ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﻘﺘﻞ أﺧﺎﻩ ﻓﻼ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺬاﻟﻚ .وﻻ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ﺑﻞ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ
واﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻘﺴﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
﴿وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ ]ص [29وﻣﻘﺘ ًﺎ 70وﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼً﴾ .71وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺛﻮب اﻟﺰاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق ﻟﺤﺘﺮﻗﺖ 72ﻣﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﻤﻐﺮب وﻟﻮ
ﻋﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻟﺤﺘﺮﻗﺖ 73ﻣﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﻤﺸﺮق .وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻧﻲ ﺳﺘﺔ ﺧﺼﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺑﻮر وﺟﻬﻪ
وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺮزق وﻳﺴﺮع اﻟﻔﻨﺎء وأﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺮب وﺳﻮء اﻟﺤﺴﺎب ودﺧﻮل اﻟﻨﺎر .وﻫﻮ
ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ واﻟﻮﺟﻮب ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﻠﻮغ واﻹﺳﻼم واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﻬﺎ
اﻟﺸﺮع ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﺻﻨﻔﺎن ﺟﻠﺪ ورﺟﻢ وﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺪ ﻧﻮع آﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ.
وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺣﻮال اﻟﻤﺤﺪودﻳﻦ ﻓﻴﻪ وﻫﻢ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻰ ﺛﻴﺐ
وأﺑﻜﺎر وأﺣﺮار وﻋﺒﻴﺪ ذﻛﻮر وإﻧﺎث ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺜﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺼﻦ واﻟﺒﻜﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺼﻦ .ﻓﻼ ﻳﺠﺐ
أﺣﺪ اﻟﺮﺟﻢ إﻻ ﻣﻊ اﻹﺣﺼﺎن وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أوﺻﺎف ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺤﺼﻦ ﻓﺈذا أزﻧﻰ
اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة وﻫﻤﺎ ﻣﺤﺼﻨﺎن ﻓﺤﺪﻫﻤﺎ أن ﻳﺮﺟﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺗﺎ وﻻ ﻳﺠﻠﺪان ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺷﺮوط اﻹﺣﺼﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﻫﻮﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ .واﻷﻣﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة
ﻣﻨﻬﻦ ﺗﺤﺼﻦ وﻃﻴﺌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﺔ وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﺼﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻻ ﻳﺤﺼﻦ اﻟﺰواج واﺣﺪة
ﻣﻨﻬﻦ .وأﻣﺎ اﻟﺒﻜﺮ ﻓﺈن ﻛﺎن ﺣﺮاً ﻓﺤﺪﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻛﺮاً ﻏﺮب ﻣﻊ
اﻟﺠﻠﺪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪﻩ واﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣ ًﺎ وﻻ ﺗﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة أو ﻋﺒﺪ.
واﻟﺮﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﺤﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ رﺟﻢ وﺣﺪ اﻟﻌﺒﺪ واﻟﻤﺮأة إذا
زﻧﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻠﺪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﻜﺮاً ﻛﺎن أو ﺛﻴﺒﺎً .وﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء إﻗﺮار أو ﺑﻴﻨﺔ أو ﻇﻬﻮر
ﺣﻤﻞ ﻓﻤﻦ أﻗﺮ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ وﻗﺎم ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻩ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺤﺪ وﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﻣﺮة واﺣﺪة .ﻓﺈن رﺟﻊ ﻋﻦ
إﻗﺮارﻩ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻗﻴﻞ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺪ وإن ﻛﺬب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ رواﻳﺘﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻘﻮط
اﻟﺤﺪ واﻵﺧﺮ إﺛﺒﺎﺗﻪ .وأﻣﺎ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ رﺟﺎل ﻋﺪول وﻻ ﺗﺘﺨﺎﻟﻒ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ
ﻓﻲ زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ واﺣﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺮﺟﻪ
ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺮود ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺤﻠﺔ ﻓﺈن اﻗﺘﺮﻧﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺪ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ اﻟﺤﺪ .وأﻣﺎ
70
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أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﻄﺄ.
اﻹﺳﺮاء .٣٢
ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﻻﺣﺘﺮﻗﺖ«.
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.
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ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻤﻞ ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﺑﺤﺮة وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻬﺎ زوج وﻫﻲ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪ إﻻ أن ﺗﻘﻮم
ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺰوﺟﺖ أو اﺳﺘﻜﺮﻫﺖ أو ﺗﻈﻬﺮ إﻣﺎرة اﻻﺳﺘﻜﺮاﻩ ﻣﺜﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﺮاً ﻓﺘﻌﻈﻢ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﺛﺮ اﻻﺳﺘﻜﺮاﻩ وﻛﺬاﻟﻚ اﻷﻣﺔ إذا ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻤﻞ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ زوج وﺳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻨﻜﻮر وﻃﺌﻪ
ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺤﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻣﻦ وﻃﺄ أﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإن وﻟﺪت اﻟﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﺪ
وﻗﻮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺬاﻟﻚ ﻣﻦ وﻃﺄ ﺟﺎرﻳﺔ وﻟﺪﻩ ﻓﺎﻟﺤﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻋﻨﻪ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﻻ َو َط وﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻢ أﺣﺼﻨﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻨﺎ وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻧﺎ وﻟﻠﺴﻴﺪ أن
ﻳﻘﻴﻢ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ وﻋﻠﻰ أﻣﺘﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻸﻣﺔ زوج أو ﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪاً ﻟﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن
زوﺟﻬﺎ أﺟﻨﺒﻴ ًﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺣﺪﻫﺎ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ]ص [30ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﺎﺋﻞ أﻫﻞ
اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻌﺎدل ﻃﻠﺒﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺒﺰﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ أﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪ أﻣﺮﻫﻢ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﴿أﻧﺒﺌﻮﻧﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻫﺆﻻء إن
ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ﴾ .74ﻗﺎﻟﻮا ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻗﺎل ﻳﺎ
آدم أﻧﺒﺌﻬﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ أﻧﺒﺄﻫﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻟﻪ ﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻤﻪ .ﻗﺎل
اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﴿ﻓﻮﺟﺪا ﻋﺒﺪاً ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ آﺗﻴﻨﺎﻩ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ وﻋﻠﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎً﴾ .75وأﻣﺎ
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻓﻤﺜﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﻦ ﻗﺎل اﻟﻌﺰﻳﺰ إﻳﺘﻮﻧﻲ 76ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎل إﻧﻚ اﻟﻴﻮم ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻜﻴﻦ أﻣﻴﻦ روي أﻧﻪ ﻧﺰل ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺮﻩ وﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﺑﺒﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻢ
وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻬﺪﻫﺪ أﺣﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ وﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻨﺒﺄ
ﻳﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
واﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻻ ﻛﺜﻴﺮﻩ وﻋﻠﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻛﺜﻴﺮﻩ
وﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﻜﺜﻴﺮ .أﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻻ
ﻛﺜﻴﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺼﺺ وﻋﻠﻢ اﻷﻧﺴﺎب وﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻪ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻊ ﻗﻠﻴﻠﻪ
وﻛﺜﻴﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم
واﻟﺤﺴﺎب واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ .واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ
 74اﻟﺒﻘﺮة .٣١
 75اﻟﻜﻬﻒ .٦٥
 76ﻛﺬا.
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وﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ وﻟﻴﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ وﻟﻴﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ.
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ وﺑﺄﻣﺮ اﷲ اﻟﺬي ﻳﺨﺸﻰ اﷲ وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ وﺟﺎﻫﻞ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ
ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺨﺸﻰ اﷲ وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ وﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﷲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺤﺪود واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻻ ﻳﺨﺸﻰ اﷲ .ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿ﺛﻢ أورﺛﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬﻳﻦ اﺻﻄﻔﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﻋﺒﺎدﻧﺎ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺘﺼﺪ وﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮات ﺑﺈذن اﷲ ذاﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻔﻀﻞ
اﻟﻜﺒﻴﺮ﴾ 77وﻗﺎل أﻳﻀ ًﺎ ﴿إﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء﴾ 78وﻗﺎل وﻫﻮ أﺻﺪق اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
﴿ﻓﺎﺳﺌﻠﻮا أﻫﻞ اﻟﺬﻛﺮ إن ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن﴾ 79ﺛﻢ ﻋﻄﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة ﻗﺎل ﻓﻲ
ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻬﺪ اﷲ أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وأوﻟﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻻ إﻟﻪ إﻻ
ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ.
ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻞ أﻫﻠﻪ وأن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﻦ ﺳﻮاﻩ ﺑﺪرﺟﺔ ﻓﻘﺪ
ﺟﺎءﻧﻲ أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻟﻢ وﻣﺘﻌﻠﻢ وﻣﺴﺘﻤﻊ وﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ ﺛﻢ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻛﻦ ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ أو ﻣﺘﻌﻠﻤ ًﺎ وﻻ ﺗﻜﻦ راﺑﻌ ًﺎ ﻓﺘﻬﻠﻚ ﻻ ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ وﻻ ﻣﻌﻠﻤ ًﺎ وﻻ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎً .ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
و﴿أﺑﻨﺎؤﻛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻼﺑﻜﻢ رﺑﻮﻫﻢ ﺻﻐﺎراً ﻳﻮﻓﻮﻛﻢ ﻛﺒﺎراً وأﻟﺰﻣﻮﻫﻢ اﻟﻮﻗﺎر وﻋﻠﻤﻮﻫﻢ
اﻟﻘﺮءان ﴾ . 80وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻮا أوﻻدﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﺮءان واﻟﻌﻠﻢ ﻓﺘﺤﺮﻣﻮا ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺎﺳﺒﻮن ﺑﻬﻢ وﺗﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺠﻬﻠﻬﻢ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﺮق وﻋﺮق اﻟﻜﻔﺮ إﺧﺮاج اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وروي ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ وﻟﺪﻩ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ]ص [31اﷲ ﻛﺘﺎب .وروي أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻜﺘﺐ
اﷲ ﻃﻔﺊ ﻏﻀﺐ اﷲ وروي ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث أﻧﻪ ﻗﺎل ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴ ًﺎ ﻣﻊ أﺑﻲ اﻟﺪرداء ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ
دﻣﺸﻖ إذ أﺗﺎﻩ رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧﻚ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻣﺎ ﺟﺌﺖ
ﻟﺘﺠﺎرة وﻻ ﻟﻄﻠﺐ ﺣﺎﺟﺔ إﻻ ﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﻣﺎ ﺟﺌﺖ إﻻ ﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻓﺈﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘ ًﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺳﻠﻚ اﷲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘ ًﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ
وإن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﺘﻀﻊ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ رﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ.
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وإن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض واﻟﺤﻴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وإن ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﺑﺪ ﻛﻔﻀﻞ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺐ .وإن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء وإن اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻟﻢ ﻳﻮرث ﻣﻨﻬﻢ دﻳﻨﺎر وﻻ درﻫﻢ وإﻧﻤﺎ ﻳﻮرث ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻤﻦ أﺧﺬﻩ أﺧﺬ ﺑﺤﻆ واﻓﺮ .روي
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎل دﺧﻠﺖ اﻟﻤﺴﺠﺪ ووﺟﺪت واﻋﻈ ًﺎ ﻳﻌﻆ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ
إﻟﻴﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﻴﺮ ووﺟﺪت ﺣﻠﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺘﺬاﻛﺮون اﻟﻔﻘﻪ
وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻠﻘﺘﻴﻦ ﻣﺘﺤﻴﺮاً أﻗﻮل أﺟﻠﺲ ﻣﻊ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﻋﻆ ﻓﻌﻞ أن ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ
رﺣﻤﺔ ﻓﺘﺼﻴﺒﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ أو إﺟﺎﺑﺔ دﻋﻮة ﻓﺘﺼﻴﺒﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﺛﻢ ﻗﻠﺖ ﻟﻮ أﺗﻴﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘﻪ أﺳﺘﻤﻊ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ أزل أﺧﻴﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺟﺎوزﺗﻬﻤﺎ وﻟﻢ أﻗﻌﺪ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺄﺗﺎﻧﻲ آت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم وﻗﺎل ﻟﻮ أﻧﻚ أﺗﻴﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻮﺟﺪت ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺠﺎﻟﺴﺎً.
وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺘﻘﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻳﻤﺸﻲ إﻟﻰ ﺑﺎب ﻋﺎﻟﻢ إﻻ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ
ﻗﺪم ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺔ ﻳﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﺪم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ واﺳﺘﻐﻔﺮت ﻟﻪ اﻷرض ﻣﺎ دام ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻳﻤﺴﻲ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻐﻔﻮراً ﻟﻪ .وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻮﺟﺪ
ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن إﻟﻰ اﷲ وﻳﺬﻛﺮوﻧﻪ واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻛﻼ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ وأﺣﺪﻫﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ أﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﻓﻴﺬﻛﺮون اﷲ وﻳﺪﻋﻮﻧﻪ وﻳﺮﻏﺒﻮن
إﻟﻴﻪ ﻓﺈن ﺷﺎء أﻋﻄﺎﻫﻢ وإن ﺷﺎء ﻣﻨﻌﻬﻢ وأﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﻓﺘﻌﻠﻤﻮن وﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﺠﺎﻫﻞ وأﻧﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻌﻠﻤ ًﺎ
ﻓﻬﺆﻻء أﻓﻀﻞ ﺛﻢ ﺟﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ .وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻷن أﺗﻌﻠﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﻟﻴﻠﺔ
وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ أﺑﻲ ﻗﻴﺲ ذﻫﺒ ًﺎ ﻓﻴﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ.
وروي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ ﻗﺎل
ﻷﻧﻚ ﺗﺮاﻩ إﻻ ذاﻛﺮاً اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺤﻠﻞ ﺣﻼ ًﻻ وﻳﺤﺮم ﺣﺮاﻣﺎً .وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﻲء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ دﻳﻦ اﷲ وﻟﻔﻘﻴﻪ واﺣﺪ أﺷﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺎﺑﺪ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻓﻲ اﻷﺟﺮ وﻻ ﺧﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻮى ذاﻟﻚ وﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﻨﻲ إذا رأﻳﺖ ﻗﻮﻣ ًﺎ ﻳﺬﻛﺮون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﺟﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺈﻧﻚ
إن ﺗﻚ ]ص [32ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ﻳﻨﻘﺼﻚ ﻋﻠﻤﻚ وإن ﺗﻚ زاﻫﺪاً ﻳﻌﻠﻤﻮك وﻟﻌ ًﺎ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ ﺗﺼﺒﻚ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ.
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وروي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻓﺎد ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻴﺎء ﻣﻦ
ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺎء أﻓﺎد ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻓﺎد اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺮﺿﺎ ﺑﻘﺴﻢ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ أﻓﺎد اﻟﻜﺒﺮ وﻗﺴﺎوة اﻟﻘﻠﺐ وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء أﻓﺎد اﻟﺠﻬﻞ
واﻟﺸﻬﻮة وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﻴﺎن أﻓﺎد اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻤﺰاح وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻔﺴﺎق أﻓﺎد اﻻﺟﺘﺮاء
ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﻮب وﺗﺴﻮﻳﻒ اﻟﺘﻮﺑﺔ وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ أﻓﺎد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻓﺎد اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮرع .وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﺒﺎدة واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺎدة واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻋﺒﺎدة واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻋﺒﺎدة.
ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ إﻻ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﺤﺾ وﻳﺤﺮص
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﻴﻒ وﻗﺪ ﻗﺎم اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ
زار ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ زارﻧﻲ وﻣﻦ ﺻﺎﻓﺢ ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎﻓﺤﻨﻲ وﻣﻦ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺟﺎﻟﺴﻨﻲ
وﻣﻦ ﺟﺎﻟﺴﻨﻲ ﺟﺎﻟﺲ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻲ .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ
اﻟﻨﺠﻮم ﻷﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ إذا ﺑﺎﻧﺖ اﻫﺘﺪوا وإذا أﻇﻠﻤﺖ ﺗﺠﺒﺮوا وﻣﻮت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻻ
ﻳﺴﺪﻫﺎ ﺷﻲء ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ واﻷﻳﺎم .وﻗﺎل ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ
وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﺔ ﻓﺈذا ﺳﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎف واﺳﺘﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ذﻧﻮﺑﻪ ﻓﻴﻨﺼﺮف إﻟﻰ
ﻣﻨﺰﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ذﻧﺐ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻷرض أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻓﺎﺗﺨﺬوا أﻳﻤﺔ 81اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ اﻵﺧﺮة وﻳﺰﻫﺪﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ وﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إذ ﻧﺎﺟﻰ رﺑﻪ
أي رب أي اﻟﻨﺎس أﻋﻠﻢ ﻗﺎل اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻐﻲ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺪي
وﺗﺮدﻩ ﻋﻦ ردي .وروى أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻲ ﻋﺎﻟﻢ أﺣﺐ ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮ
وﻋﺒﺪ ﻷن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻛﻮﻧﻮا رﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎء ﻓﻘﻬﺎء .وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﺔ وﺧﻠﻒ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء أوﺻﻴﺎء
اﻷﻧﺒﻴﺎء .وروي ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ أي ﻳﻮم ﻻ أزﻳﺪ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﻻ ﺑﻮرك ﻓﻲ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ ذاﻟﻚ اﻟﻴﻮم.
وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 81ﻛﺬا ﻋﻮض »أﺋﻤﺔ«.
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ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎءﻧﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎؤﻛﻢ ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﻳﺮﺛﻮن
أﺣﺎدﻳﺜﻲ وﺳﻨﺘﻲ وﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﺣﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻏﺪاً وﻋﻈﻤﻪ اﻟﻴﻮم ﻳﻌﻈﻤﻚ ﻏﺪاً
وﻳﻘﺎل إن ﻣﻦ أﺣﺠﺐ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﺬﺑﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﻮر اﷲ ﻳﻘﺘﺒﺲ اﻟﻨﻮر ﻣﻨﻬﻢ .وذﻛﺮ
ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء إذا أﺗﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﺗﻜﻮن وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ
اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ وﻧﻮرﻫﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻮاء ﻣﻦ ﻧﻮر
]ص [33اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻀﻲء ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺮﻩ ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم وﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﺪى ﺑﻪ 82وأﺣﺒﻪ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﺎدﻳﻨﺎﻩ ﻫﺆﻻء أﺣﺒﺎء اﷲ ﻫﺆﻻء أوﻟﻴﺎء اﷲ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮا اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﻠﻤﻮا ﻋﺒﺎد اﷲ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻔﻈﻮا ﺣﺪود اﷲ ﻫﺆﻻء ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﻓﺈذا أﺗﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺎج ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﺠﻨﺔ وﻟﻮ وﺿﻊ
ذاﻟﻚ اﻟﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺨﺮق ﻧﻮرﻩ اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ وﻳﻜﺴﻲ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺣﻠﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮ ﻋﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎء 83واﻷرض ﻟﻘﻄﻊ ﻧﻮرﻫﺎ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ .وروي
ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل أﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻗﻠﻨﺎ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ
ﻗﺎل ﻗﺎل ﻟﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﺗﺤﻘﺮن ﻋﺒﺪاً أﺗﺎﻩ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﻓﺈن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﺮﻩ
ﺣﻴﻦ ﻋﻠﻤﻪ وإن اﷲ إذا ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ أﺳﺘﻮدﻋﻜﻢ
ﻋﻠﻤﻲ إﻻ ﻟﺨﻴﺮ أرﻳﺪﻩ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺟﻤﻊ اﷲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ إﻧﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻮدﻋﻜﻢ ﺣﻜﻤﺘﻲ وأﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﻋﺬﺑﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎر ادﺧﻠﻮا
اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺣﻤﺘﻲ .وﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل إن اﷲ ﻟﻴﺒﺎﻫﻲ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
ﺑﻤﺪاد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺎﻫﻲ ﺑﺪم اﻟﺸﻬﺪاء .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
اﻟﺮﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺔ وﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺘﻖ رﻗﺒﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻄﻴﻌﺔ واﻟﻮﻟﺪ
اﻟﺒﺎر ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب وأﻧﺸﺪوا ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ :
**اﻟﻌﻠﻢ زﻳﻦ وﺗﺸﺮﻳﻒ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ * ﻓﺎﻃﻠﺐ ﻫﺪﻳﺖ ﻓﻨﻮن اﻟﻌﻠﻢ واﻷدﺑﺎء**
**ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻛﻨﺰ وذﺧﺮ ﻻ ﻧﻔﺎد ﻟﻪ * ﻧﻌﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ إذا ﻣﺎ ﻋﺎﻗ ً
ﻼ ﺻﺤﺒﺎ**
**وﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻐﺒﻮط ﺑﻪ أﺑﺪاً * ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺎذر ﻣﻦ ﻓﻮت وﻻ ﺳﻠﺒﺎ**
**ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻌﻢ اﻟﺬﺧﺮ ﺗﺠﻤﻌﻪ * ﻻ ﺗﻄﻠﺒﻦ ﺑﻪ داراً وﻻ ذﻫﺒﺎ**
 82ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
» 83اﻟﻤﺎء« ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
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وروى أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ أﻛﺮم ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ﻛﻤﻦ
أﻛﺮم ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻧﺒﻴ ًﺎ وﻣﻦ أﻛﺮم ﻣﺘﻌﻠﻤ ًﺎ ﻛﻤﻦ أﻛﺮم ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪاً وﻣﻦ أﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ
ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺧﻄﻴﺌﺎﺗﻪ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺸﻔﻊ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء
واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺸﻬﺪاء وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺟﻠﺲ ﻗﻮم ﻳﺬﻛﺮون اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻻ
ﺧﻔﺖ ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻏﺸﻴﺘﻬﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ وذﻛﺮﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮم اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻳﺬﻛﺮون اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻳﺮﻳﺪون إﻻ وﺟﻬﻪ إﻻ ﻧﺎداﻫﻢ ﻣﻨﺎد
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﻮﻣﻮا ﻣﻐﻔﻮراً ﻟﻜﻢ ﻗﺪ ﺑﺪﻟﺖ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ ﺣﺴﻨﺎت .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﻌﺪ ﻗﻮم ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوا اﷲ وﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮ 84ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻻ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺣﺴﺮة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا رأﻳﺘﻢ رﻳﺎض اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺎرﺗﻌﻮا ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻣﺎ
رﻳﺎض اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎل ﺣﻠﻖ اﻟﺬﻛﺮ .وﻗﺎل ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ أن ﺛﻮاب ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺬﻛﺮ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻻﻗﺘﺘﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪع ﻛﻞ إﻣﺎرة إﻣﺎرﺗﻪ وﻛﻞ ذي ﺳﻮق ﺳﻮﻗﻪ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ]ص [34ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ آﻻف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴﻮء.
وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻨﺎس ﻣﻌﻪ إذا أﻗﺒﻞ ﻧﻔﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﻓﺄﻗﺒﻞ اﺛﻨﺎن إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وذﻫﺐ واﺣﺪ ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻔﺎ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﻛﻊ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻓﺮﺟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ وأﻣﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﺠﻠﺲ ﺧﻠﻔﻬﻢ وأﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺄدﺑﺮ ذاﻫﺒ ًﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل أﻻ أﺧﺒﺮﻛﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ
أﻣﺎ أﺣﺪﻫﻢ ﻓﺄوى إﻟﻰ اﷲ ﻓﺄواﻩ اﷲ وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﺎ اﷲ ﻣﻨﻪ وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻦ اﷲ ﻓﺄﻋﺮض اﷲ ﻋﻨﻪ.
وروي أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻴﻘﻮل ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ وﺳﻜﺎن ﺳﻤﺎواﺗﻲ
أﻧﻈﺮوا إﻟﻰ ﻋﺒﻴﺪي ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪي ﻳﺘﻠﻮ 85ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻲ وﻳﺬﻛﺮﻫﻢ أﻻ أﺷﻬﺪﻛﻢ
أﻧﻲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻬﻢ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ .وﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻢ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻘﺮءان ﻓﻲ ﺟﻮف ﻓﺎﺳﻖ ورﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺳﻮء وﻣﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻻ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻪ وﻗﺎل
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮءان ﻛﻤﺜﻞ اﻷﺗﺮﺟﺔ رﻳﺤﻬﺎ ﻃﻴﺐ وﻃﻌﻤﻬﺎ
 84ﻛﺬا ﺑﺪل »ﻳﺼﻠﻮا«.
» 85ﻳﺘﻠﻮا« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
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ﻃﻴﺐ وﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮءان ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺜﻤﺮة ﻃﻌﻤﻬﺎ ﻃﻴﺐ وﻻ رﻳﺢ ﻟﻬﺎ وﻣﺜﻞ اﻟﻔﺎﺳﻖ
اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮءان ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﺔ راﺋﺤﺘﻬﺎ ﻃﻴﺒﺔ وﻃﻌﻤﻬﺎ ﻣﺮ وﻣﺜﻞ اﻟﻔﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮءان
ﻛﺎﻟﺤﻨﻈﻠﺔ ﻃﻌﻤﻬﺎ ﻣﺮ ورﻳﺤﻬﺎ ﻣﺮ.
وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻘﺮءان وﻋﻠﻤﻮﻩ ﻷﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﺮءان ﻳﺄﺗﻲ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ أﻧﺎ اﻟﺬي
ﻛﻨﺖ ﺗﺠﻠﻨﻲ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻛﻨﺖ ﺗﺴﻬﺮ ﻟﻴﻠﻚ ﺑﻲ وﺗﻘﻄﻊ ﺑﻲ ﻧﻬﺎرك ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻌﻠﻚ اﻟﻘﺮءان ﻓﻴﻘﻮل
ﻧﻌﻢ أﻧﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺮءان ﺛﻢ ﻳﻘﺪم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ رﺑﻪ ﻓﻴﻌﻄﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻨﻪ واﻟﺨﻠﺪ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ وﻳﻀﻊ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻳﻜﺴﻲ أﺑﻮﻳﻪ ﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺿﻌ ًﺎ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﻮﻻن ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا وﻟﻢ
ﺗﺒﻠﻐﻪ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻴﻘﻮﻻ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻔﻀﻞ وﻟﺪﻛﻤﺎ وﻗﺮاءﺗﻜﻤﺎ اﻟﻘﺮءان ﻟﻪ أﻋﻄﻴﺘﻤﺎ ذاﻟﻚ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮءان ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻹﺑﻞ اﻟﻤﻌﻘﻠﺔ ﻓﺈن ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ وإن ﺿﻴﻌﻬﺎ ﺗﻠﻔﺖ وﻗﺎل
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﺰﻫﺮوﻳﻦ اﻟﺒﻘﺮة وآل ﻋﻤﺮان ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺄﺗﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻏﻤﺎﻣﺘﺎن أو ﻋﻨﺎﻳﺘﺎن أو ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻦ ﻃﻴﺮ ﻃﻮاف ﻳﻈﻠﻮن ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﺮءان ﻛﺎﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺠﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮءان ﻛﺎﻟﺠﺎﻫﺮ
ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﻌﻨﻲ إن ﺟﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮءان ﻓﻨﻌﻤﺎ ﻫﻲ وان أﺳﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮءان ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ وأﻓﻀﻞ .وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ
اﺑﻦ 86ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮءان ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺸﻔﻊ ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻠﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ وﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ
ﺧﻠﻔﻪ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر وﻣﻌﻨﻰ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺸﻔﻊ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺟﻌﻠﻪ
أﻣﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻘﺮأﻩ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ وﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﺮأﻩ وﻟﻢ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺎ اﻟﺸﻔﻴﻊ اﻟﻤﺸﻔﻊ ﻻ ﻳﺸﻔﻊ أﺣﺪ ﻗﺒﻠﻲ
إﻻ اﻟﻘﺮءان ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﺪ ]ص [35أوﺗﻲ أﺟﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻨﺰل ﻟﻲ أﺟﺮ ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﺑﺴﻂ ﻳﻤﻴﻨﻚ وﺷﻤﺎﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﺴﻴﻪ ﻛﺴﻮة اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﺈن
ﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﻳﻘﺮأﻩ ﻧﻈﺮاً أﻋﻄﻰ ﻟﻪ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻷن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻋﺒﺎدة.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮءان ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة رءاﻫﺎ 87اﻟﻨﺎس
أﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨ ًﺎ وأﺟﻤﻞ ﺟﻤﺎ ًﻻ وأﻃﻴﺐ راﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻫﺬا ﻣﻨﺎ ﻓﻴﺠﺎوزﻫﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن
ﻫﻮ ﻧﺒﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻴﺠﺎوز اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻴﺠﺎوز اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﺘﻰ
 86ﻛﺬا.
 87ﻛﺬا ﺑﺪل »رآﻫﺎ«.
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ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺠﺒﺎر ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻓﻴﻘﺮ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ وﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺒﺎد ﻟﻚ
وﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻚ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺨﻔ ًﺎ ﻣﻌﺎرﺿ ًﺎ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻓﻲ أﻧﻬﺎء
اﻟﻴﻞ وأﻃﺮاف اﻟﻨﻬﺎر ﻳﺤﻠﻞ ﺣﻼﻟﻲ وﻳﺤﺮم ﺣﺮاﻣﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ وﻋﺰﺗﻲ وﺟﻼﻟﻲ
ﻷﻛﺮﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أﻛﺮﻣﻚ ﻓﻴﺪﻋﻮا أﻫﻞ اﻟﻘﺮءان وﻳﻜﺴﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻳﺘﻮج
ﺑﺘﺎج اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻜﻞ ﺗﺎج ﺳﺒﻌﻮن آﻻف رﻛﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺗﻀﻲء ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
ﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﻗﺮأ ﻓﻼ ﻳﻘﺮأ آﻳﺔ إﻻ رﻓﻌﺖ ﻟﻪ درﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺮءان إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن
ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ أزواﺟﻪ وﺧﺪﻣﻪ وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻋﻴﻦ رأت وﻻ أذن ﺳﻤﻌﺖ وﻻ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ ﺛﻢ
ﻳﺆﺗﻲ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﺼﻨﻊ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﺑﻪ وﻳﺰوج ﺑﻜﻞ آﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮر
اﻟﻌﻴﻦ .ﻓﺈذا ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮءان وﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ وﻫﻮ ﻳﻘﺮأﻩ وﻳﺘﻠﻮ أﻋﻄﺎﻩ أﺟﺮﻩ ﻣﺮﺗﻴﻦ أﺟﺮاً ﺑﺤﺮﺻﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وأﺟﺮاً ﺑﺘﻠﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﺴﻲ ﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻳﺘﻮج ﺑﺘﺎج اﻟﻮﻗﺎر ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ واﻟﻤﻠﻚ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ
وﻳﻘﻮل اﻟﺠﺒﺎر ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻟﻠﻘﺮءان ﻫﻞ رﺿﻴﺖ ﺑﻤﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻌﺒﺪي ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رب ﻓﺎﻋﻤﺮوا
ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺑﺘﻼوة اﻟﻘﺮءان ﻓﺈن أﺧﻠﻰ اﻟﺒﻴﻮت ﻣﺖ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻴﺖ ﻻ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮءان وﻃﻴﺒﻮا ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻘﺮءان وأﺣﺴﻨﻮﻩ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮءان ﻫﻲ أﻓﻮاﻫﻜﻢ ﻓﻄﻴﺒﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮاك ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم.
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل إذا أراد أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﻘﺮا اﻟﻘﺮءان
ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ذاﻟﻚ ﻓﻜﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أراد أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮءان ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚ وإن
أﺣﺪﻛﻢ إذا أراد اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ أذى وإن أﺣﺪﻛﻢ إذا ﻗﺮأ اﻟﻘﺮءان ﺟﺎءﻩ ﻣﻠﻚ ﻓﻴﻀﻊ
ﻓﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺮءان وﻳﺼﻌﺪ ﺑﻪ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻓﺈذا وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻢ ﺷﻴﺌ ًﺎ أذاﻩ ذاﻟﻚ
ﻓﺘﻌﻠﻤﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن .وﻳﺮوى ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل أﻓﻮاﻫﻜﻢ ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻄﻴﺒﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮاك وﻟﻮﻻ أن أﺷﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﺘﻪ ﻷﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮاك ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﻬﺮ .واﺳﺘﺎك ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻠﺔ ﻣﺮاراً وﻳﺮوى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻢ ﻳﺰل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮاك ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻨﺰل ﻓﻴﻪ ﺷﻲء وﻗﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮاك
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻬﺮ اﻟﻔﻢ وﻓﻴﻪ ﻣﺮﺿﺎت اﻟﺮب.
وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ اﻟﺴﻮاك ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻆ وﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﻠﻐﻢ وﻟﻠﺴﻮاك ﺷﺮوط ﺣﺘﻰ
اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻼة .ﻓﺼﻞ أﺗﻰ أﻋﺮاﺑﻲ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻓﻲ
اﻟﺠﻨﺔ ﺳﻤﺎع ﻓﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮوح اﻷﻣﻴﻦ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ]ص [36ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺳﻤﺎع اﻟﺠﻨﺔ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﻣﺎ
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ﺗﺮى ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻟﻪ إن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺼﺮ أو ﻗﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻓﺘﺎن ﻣﻦ ﻟﺆﻟﺆة ﺣﻤﺮاء ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺮاﻛﺐ ﻣﺴﻴﺮة ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮر أﺑﻜﺎر ﻋﺎﻟﻤﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮءان .ﻓﺈذا أراد أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻳﺘﻨﺰﻫﻮن
وﻳﺘﻠﺬذون ورﻛﺒﻮا دواﺑﻬﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﻣﻦ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺣﻤﺮاء وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ راﻛﺐ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﻣﻦ زﺑﺮﺟﺪ 88أﺧﻀﺮ ﻓﺈذا أﺑﻮا اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺰﻟﻮا ﻋﻦ دواﺑﻬﻢ ﻓﻴﻮﺿﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮر
وﺗﺼﻒ اﻟﺠﻮاري ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻳﻘﺮؤون اﻟﻘﺮءان ﺑﺄﺻﻮات ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻻ أﻓﺮح وﻻ
أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﺎﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﻮاﺗﻬﻦ ﻓﺈذا ﺣﺎن اﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ أﺧﺬ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ.
ﻓﻘﺎل اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧﺖ ﺗﺰوﺟﻨﻲ ﻣﻨﻬﻦ واﺣﺪة إن أﻧﺎ أﻃﻴﻌﻚ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ أن أزوﺟﻚ
ﻣﻨﻬﻦ اﺛﻨﺎن وﺳﺒﻌﻮن ﺟﺎرﻳﺔ ﻗﺎل اﻵن أﻧﺎ ﻣﻄﻴﻌﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻻ أﻋﺼﻴﻚ أﺑﺪاً .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻄﺐ 89ﻛﻞ آﻳﺔ درﺟﺔ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮءان رﻳﺎء وﺳﻤﻌﺔ
ﻟﻘﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ووﺟﻬﻪ ﻋﻈﻢ ﺑﻼ ﻟﺤﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻘﺮءان أﻧﻔﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻬﻮي
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﻮى .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﻮب ﻓﻠﻢ أر أﻋﻈﻢ ذﻧﺒ ًﺎ ﻣﻦ
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﺮءان ﺛﻢ ﻧﺴﻴﻪ وﻣﻦ ﻧﺴﻴﻪ ﻟﻘﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻐﻠﻮ ًﻻ ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ آﻳﺔ ﺣﻴﺔ
وﻋﻘﺮب ﻣﻮﻛﻠﺘﺎن ﺑﻪ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮءان ﻟﻴﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻳﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﺴﻔﻬﺎء ﻳﺮض اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻈﺎﻣﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻌﻪ أﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﺬاﺑ ًﺎ وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻟﻌﺬاب إﻻ ﻋﺬﺑﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻏﻀﺐ اﷲ وﺳﺨﻄﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﺮءان ﻓﻴﺴﺮي ﺑﻪ ﻟﻴﻼ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ وﻣﻦ أﺟﻮاف اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻷرض ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺰل ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ
دوي ﻛﺪوي اﻟﻨﺤﻞ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﻣﻨﻚ أﺗﻴﺖ وإﻟﻴﻚ أﻋﻮذ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮﺷﻚ
أن ﻳﻐﻀﺐ اﷲ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﺴﺮي ﺑﻪ ﻟﻴ ً
ﻼ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺧﻂ وﻻ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﻟﻢ
ﺣﺮف ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ .ﻓﻘﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﻗﺎل ﻣﻦ أرادﻩ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل أول ﺷﻲء
ﻳﺤﺎﺳﺒﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻓﻴﻘﻮل أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻘﻮل ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رب وأﻧﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﺬاﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻳﺎ رب ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ أﺳﺮاﻓﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل ﻓﻴﻨﺎدي ﻣﻨﺎد أﻳﻦ أﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻓﻴﻘﻒ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﺷﻌ ًﺎ ذﻟﻴ ً
ﻼ ﺗﺮﺗﻌﺪ
ﻓﺮاﺋﺼﻪ وﺗﺼﻄﻚ رﻛﺒﺘﺎﻩ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ ﺧﻮﻓ ًﺎ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
 88ﺑﻤﻌﻨﻰ »زﻣﺮد«.
 89ﻛﺬا.
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ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ أﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﻮح ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻚ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻓﻬﻞ ﺷﻬﺪت ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻘﻮل ﻧﻌﻢ
ﻳﺎ رب وأﻧﺖ اﻋﻠﻢ ﺑﺬاﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ﻓﻴﻨﺎدي
ﻣﻨﺎد أﻳﻦ ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ﻓﻴﻘﻒ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺧﺎﺷﻌ ًﺎ ذﻟﻴ ً
ﻼ ﻓﺘﺮﺗﻌﺪ ﻓﺮاﺋﺼﻪ وﺗﺼﻄﻚ
رﻛﺒﺘﺎﻩ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ ﻓﻼ ﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ وﻻ ﻫﻲ ﺗﺨﺮج ﻓﻴﻘﻮل ]ص [37ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ
ﻫﺬا أﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻳﺰﻋﻢ اﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻚ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻓﻬﻞ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻘﻮل ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رب وأﻧﺖ أﻋﻠﻢ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﺮوح اﻷﻣﻴﻦ .ﻓﻴﻨﺎدي ﻣﻨﺎد أﻳﻦ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻴﻘﻒ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﺷﻌ ًﺎ ذﻟﻴ ً
ﻼ ﺗﺮﺗﻌﺪ ﻓﺮاﺋﺼﻪ
وﺗﺼﻜﻂ رﻛﺒﺘﺎﻩ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ ﻓﻼ ﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ وﻻ ﻫﻲ ﺗﺨﺮج ﺧﻮﻓ ًﺎ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻫﺬا ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻚ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻓﻬﻞ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻘﻮل ﻧﻌﻢ ﻳﺎ
رب وأﻧﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﺬاﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺔ واﻹﻧﺠﻴﻞ
وأﻫﻞ اﻟﺰﺑﻮر وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺮءان ﻟﻨﺒﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻓﻴﻨﺎدي ﻣﻨﺎد أﻳﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﺘﺎن أﺧﻀﺮﺗﺎن ﻣﻦ ورق اﻟﺠﻨﺔ ﻧﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻮر ﻋﺮش اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻋﻠﻰ
رأﺳﻪ ﺗﺎج اﻟﻮﻗﺎر وﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮاء وﻓﻲ رﺟﻠﻴﻪ ﻧﻌﻼن ﻳﺴﻤﻊ ﺳﺮﻳﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻓﻘﻴﻦ وﻣﻌﻪ ﻣﺎﺋﺔ
آﻻف ﻣﻠﻚ وﻋﺸﺮون آﻻف ﻣﻠﻚ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ وﻣﻦ وراﺋﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ وﻣﻴﻜﺎﺋﻞ أﻣﺎﻣﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻒ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻨﺎدي ﻳﺎ أﺣﻤﺪ ارﻓﻊ رأﺳﻚ واﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ واﺳﺌﻞ ﺗﻌﻂ أﻧﺎ
أرﻳﺪ أن أﺳﺌﻠﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻷﻧﻲ أﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﺠﻬﻨﻢ ﻫﻞ اﻣﺘﻸت وﺗﻘﻮل ﻫﻞ
ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ .وأﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻤﻮﺳﻰ وﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎل ﻫﻲ ﻋﺼﺎي
وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﻪ وأﻧﺎ اﻟﺬي ﻗﻠﺖ ﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻫﻞ ﺑﻘﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ وأﻧﺎ
أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻓﻴﺮﻓﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺬا ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻚ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻓﻬﻞ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رب واﻧﺖ أﻋﻤﻞ ﺑﺬاﻟﻚ ﻣﻨﻲ
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮءان ﻗﺎل ﻓﻴﻨﺎدي ﻣﻨﺎد أﻳﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮءان
أﻳﻦ ﺻﺎﺋﻤﻮن ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن أﻳﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام ﻓﻴﻘﺒﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮءان ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺘﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ
ﺣﻠﻠﻮا ﺣﻼﻟﻪ وﺣﺮﻣﻮا ﺣﺮاﻣﻪ وﻋﻠﻤﻮا ﺑﺜﻮاﺑﻪ وﻓﺮﻗﺔ اﺗﺨﺬوﻫﺎ ﻫﺰءاً وﻟﻌﺒ ًﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ
ﺣﻘ ًﺎ وﻟﻢ ﻳﺆدوا ﻟﻪ ﺷﻜﺮاً.
ﻓﻴﻘﻒ اﻟﻘﺮءان ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻳﺎ رب ﻋﺒﺎدك اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺳﻜﻨﺘﻨﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻓﺘﺤﻠﻠﻮا ﺣﻼﻟﻲ وﺣﺮﻣﻮا ﺣﺮاﻣﻲ واﻋﻠﻤﻮا ﺑﺜﻮاﺑﻲ أﻳﻦ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻨﻲ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﻴﻌﺎد
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ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻴﺤﺎﺳﺐ ﺣﺴﺎﺑ ًﺎ ﻳﺴﻴﺮاً وﻳﺆﻣﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ .ﺛﻢ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺧﺮى
ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﷲ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ وذاﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼ وﻻ
ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮب ﻧﺎﻗﺸﻪ اﷲ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻻ وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺑﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳﺤﺎﺳﺐ ﺣﺴﺎﺑ ًﺎ ﻳﺴﻴﺮاً ﻓﻴﻘﻒ اﻟﻘﺮءان ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﻫﺆﻻء أﺳﻜﻨﺘﻨﻲ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﺎﺗﺨﺬوﻧﻲ ﻫﺰؤاً وﻟﻌﺒ ًﺎ وﻟﻢ ﻳﺤﻠﻠﻮا ﻟﺤﻼل وﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻮا اﻟﺤﺮام وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑﺜﻮاﺑﻲ أﻳﻦ
ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻨﻲ ﻓﻴﻬﻢ إﻧﻚ ﻻ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﻴﻌﺎد .ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﻓﺈذا أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎزن
اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺴﻮد وﺟﻮﻫﻬﻢ وﻟﻢ ﺗﺰرق أﻋﻴﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﺗﻐﻞ أﻳﺪﻳﻬﻢ إﻟﻰ اﻷﻋﻨﺎق وﻟﻢ ﺗﺸﺪ
اﻟﻨﻮاﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﺷﻘﻴﺎء ﻣﻦ أي اﻷﻣﻢ أﻧﺘﻢ ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺴﻦ ]ص[38
ﻣﻨﻜﻢ ﺣﺎ ًﻻ ﻓﻴﻨﺴﻮن ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪ
اﻟﺤﻲ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت.
ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻮا ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أي اﻷﻣﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻰ أﺣﺪ أﺣﺴﻦ
ﻣﻨﻬﻢ وﺟﻮﻫ ًﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ دﻓﻌﻮا ﻟﻨﺎ ﻓﺪﻓﻌﻨﺎﻫﻢ ﻟﻚ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ
اﻷﺷﻘﻴﺎء إﻧﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ اﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ واﻹﻧﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ واﻟﺰﺑﻮر ﻋﻠﻰ داوود واﻟﻔﺮﻗﺎن
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻧﺤﻦ ﺣﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮءان ﻧﺤﻦ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻧﺤﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ
ﻣﻌﺸﺮ اﻷﺷﻘﻴﺎء ﻣﺎ زﺟﺮﻛﻢ اﻟﻘﺮءان وﻻ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎص اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﺈذا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ أدﺧﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎر اﻷوﻟﻰ ﻷن اﻟﻨﺎر ﺳﺒﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎت أﻣﺎ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻬﻲ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻔﺖ ﻣﻮازﻳﻨﻪ ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺎوﻳﺔ وﻣﺎ أدرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺔ
ﻧﺎر ﺣﺎﻣﻴﺔ وأﻣﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺠﺤﻴﻢ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﻐﻰ وآﺛﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈن
اﻟﺠﺤﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﻤﺄوى وأﻣﺎ ﻻﻃﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺴﻌﻴﺮ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿واﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب
اﻟﺴﻌﻴﺮ﴾ 90وأﻣﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻈﻰ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿ﻛﻼ إﻧﻬﺎ ﻟﻈﻰ ﻧﺰاﻋﺔ ﻟﻠﺸﻮي ﺗﺪﻋﻮا
92
ﻣﻦ أدﺑﺮ وﺗﻮﻟﻰ﴾ 91واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻫﻲ ﺳﻘﺮ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻘﺮ﴾
93
واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻄﻤﺔ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ اﻟﺤﻄﻤﺔ ﻧﺎر اﷲ اﻟﻤﻮﻗﺪة﴾
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أﻋﺪت ﻟﻴﺎﺟﻮج وﻣﺎﺟﻮج ﻻ ﻳﺴﺌﻠﻮن ﻋﻦ ذﻧﺐ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
﴿وﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﺮﺑﻬﻢ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ وﺑﺌﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ﴾.94
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﺷﻘﻴﺎء ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺘﻢ اﻟﻜﻼم وﻓﻬﻤﺘﻢ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ
اﺗﺮﻛﻨﺎ ﻧﺒﻜﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻌﺴﻰ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ ﺛﻢ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎد ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
اﻟﻐﻼظ اﻟﺸﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺼﻮن اﷲ ﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ وﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮون ﺧﺬوﻫﻢ ﻓﻴﺄﺧﺬون ﺑﻠﺤﺎﻫﻢ
أي اﻟﺮﺟﺎل وذواﺋﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈذا أﺷﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر وﻧﻈﺮوا إﻟﻰ ﻟﻬﺎﺑﻬﺎ وﺣﺮﻳﻘﻬﺎ وﺳﻤﻌﻮا ﺻﻠﺼﻠﺔ
اﻟﺴﻼﺳﻞ واﻷﻏﻼل ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻐﺘﺎﻇﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺸﺮر ﻓﻴﻨﺎدوا ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ واﻟﺜﺒﻮر ﻓﻴﺼﻴﺢ ﺑﻬﻢ ﻣﻠﻚ
ﺻﻴﺤﺔ واﺣﺪة ﻓﻴﺘﺴﺎﻗﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﺘﺒﺎدرﻫﻢ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺴﺘﻐﻴﺜﻮن ﺑﻼ إﻟﻪ إﻻ اﷲ .ﻓﺈذا ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺎر
ذﻛﺮ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺘﺼﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺗﺘﺮﻛﻬﻢ إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎدي ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ رب
ﻫﺆﻻء اﺳﺘﺠﺎروا ﺑﻼ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻓﻴﺄﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ اﻟﻨﺎر أن ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺒﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺐ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ إﻟﻰ رﻛﺒﺘﻴﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺗﺄﺧﺬﻩ إﻟﻰ ﺛﺪﻳﻴﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ إﻟﻰ ﺣﻠﻘﻪ.95
ﻓﺈذا ﻫﻤﺖ اﻟﻨﺎر ان ﺗﻠﻔﺢ اﻟﻮﺟﻮﻩ إذا ﺑﺎﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ
وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺴﺠﻮد ﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻼم اﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﻐﻠﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ رﻓﻌﺘﺎ إﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻀﺮع واﻟﺪﻋﺎء
ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﺼﺐ اﻟﺤﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮن ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺻﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﻠﺐ اﻷﺟﺴﺎد
ﺑﺎﻟﻘﻄﺮان ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻏﺘﺴﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻣﺸﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻛﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ وﺟﺤﺪ ﺣﻘﻲ وﺟﻌﻞ ﻣﻌﻲ إﻻﻫ ًﺎ آﺧﺮ ﻻ إﻟﻪ
إﻻ أﻧﺎ ]ص [39ﻓﻴﻠﺒﺜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﺎﺑﺎً.
وﻗﺪ ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻻﺣﻘﺎب ﻓﻘﺎل واﷲ ﻻ أدري اﻷﺣﻘﺎب ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻘﺐ اﻟﻮاﺣﺪ
اﺣﺪى وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺧﺮﻳﻒ واﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﻳﻮﻣ ًﺎ واﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﺄﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ
ﺗﻌﺪون اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ أﺷﻘﻴﺎء ﺣﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮءان واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺗﻼوﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب رﺑﻨﺎ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ أورد ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺺ وأﺧﺒﺮ ﺑﻨﺒﺄ اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﻔﺎء ﻟﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﺪور واﻟﻬﺪى واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﻻ ﺗﻔﻨﺎ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ .ﻣﻦ دﻋﻰ إﻟﻴﻪ دﻋﻰ
 94اﻟﻤﻠﻚ .٦
» 95ﺟﻠﻘﻪ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
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إﻟﻰ اﻟﺤﻖ وﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﺤﻖ واﻟﺼﺪق وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻼم ﻛﻔﻀﻞ اﷲ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ وﻣﻦ ﺗﻼﻩ ﻳﻌﻄﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮف ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت.
وﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ أن اﻟﻨﻮاﻗﺺ إذا ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻲ اﻷرض ارﺗﺠﺖ وﺿﺠﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ إﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﻳﻌﺒﺪون ﻏﻴﺮك وﻳﺠﺤﺪون ﺣﻘﻚ وﻳﺠﻌﻠﻮن ﻣﻌﻚ إﻻﻫﺎ ﻏﻴﺮك ﻻ إﻟﻪ ﻏﻴﺮك
ﻓﻴﻐﻀﺐ اﻟﺮب ﻓﻴﻬﻢ أن ﻳﻤﻠﻚ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن
اﻟﻘﺮءان ﻓﻴﺮﺿﻰ رﺑﻨﺎ ذاﻟﻚ وﻳﺄﻣﺮ اﻷرزاق أن ﺗﻔﺮق ﻓﺘﻔﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﺛﻢ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎد اﻧﻤﺎ ﻳﻌﺠﻞ
ﻣﻦ ﻳﺨﺎف اﻟﻤﻮت وﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮ وﻗﺪ أﺗﻴﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺎت واﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
﴿أن اﺷﻜﺮ ﻟﻲ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ إﻟﻲ اﻟﻤﺼﻴﺮ﴾ 96وﻗﺎل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿وﻗﻀﻰ رﺑﻚ أن ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎﻩ
وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧ ًﺎ إﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ أف وﻻ ﺗﻨﻬﺮﻫﻤﺎ
وﻗﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﻛﺮﻳﻤﺎ واﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻗﻞ رب ارﺣﻤﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧﻲ
ﺻﻐﻴﺮاً﴾ .97وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﺪ راﺋﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ
ﻣﺎﺋﺔ 98ﻋﺎم وﻻ ﻳﺠﺪ 99راﺋﺤﺘﻬﺎ ﻋﺎﻗﺔ 100ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ
أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺿﻴ ًﺎ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ أﺻﺒﺢ اﷲ ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ وﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺨﻄ ًﺎ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ أﺻﺒﺢ اﷲ ﻟﻪ
ﺑﺎﺑﺎن إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﻣﻔﺘﻮﺣﺎن.
وﻛﺎن ﻃﻴﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﺑﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻣﻪ ﻓﺒﺎﺗﺖ ﻟﻴﻠﺔ وﻓﻲ ﺻﺪرﻫﺎ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ورﺿﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻋﺘﻨﻖ ﻟﺬاﻟﻚ ﻏﻼﻣﻴﻦ وﻗﺪم رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻮﺟﺪ أﻣﻪ ﺗﺼﻠﻲ
ﻓﻜﺮﻩ أن ﻳﻘﻌﺪ وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻋﻠﻤﺖ ﻫﻲ ﻗﺼﺪﻩ ﻓﻄﻮﻟﺖ ﻟﻴﺆﺟﺮ وﺟﺎء رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻪ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺨﺘﺼﻤﺎن ﻓﻲ ﺻﺒﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ وﻟﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻲ وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻛﺮﻫﺎ ووﺿﻌﺘﻪ ﻛﺮﻫﺎ وﺣﻤﻠﺘﻪ ﺛﻘﻼ ورﺿﻌﺘﻪ ﺣﻮﻟﻴﻦ ﻓﻘﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
 96ﻟﻘﻤﺎن .١٤
 97اﻹﺳﺮاء .٢٤-٢٣
 98ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﺗﻤﺎﻣﺎ.
 » 99ﻛﺬا ﺑﺪل »ﺗﺠﺪ« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
» 100ﻋﺎق« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﺪل »ﻋﺎﻗﺔ« وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺘﺄﺧﺮ.
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اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﻣﻪ .وﻗﺎل إن أﺑﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻣﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ ﺑﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﻓﻲ
ﺑﻄﻨﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮ أﻧﺎ أﺧﺮج ﻗﺒﻠﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺌﻦ ﺧﺮﺟﺖ
ﻗﺒﻠﻲ ﻻ ﺷﻔﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺧﺮج ﻣﻦ ﺧﺼﺮﻫﺎ وﻗﺎل ﻟﻪ اﺧﺮج ﻗﺒﻠﻲ وﻻ ﺗﻘﺘﻞ ]ص [40أﻣﻲ.
وﻓﻲ رواﻳﺔ أﻧﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ أوﺣﻰ إﻟﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ ﺑﺮ
واﻟﺪﻳﻪ وﻋﻘﻨﻲ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺑﺎراً وﻣﻦ ﻋﻖ واﻟﺪﻳﻪ وﺑﺮﻧﻲ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺑﺎراً ﻋﺎﻗ ًﺎ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ أﻗﺪام اﻷﻣﻬﺎت .وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﻘﻴﻦ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ اﻟﻔﻠﻘﻴﻦ ﺟﺒﻠﻴﻦ ﻳﺘﻨﺎﻃﺤﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻃﺤﺎ اﻟﻜﺒﺸﻴﻦ ﻓﻲ
دار اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺘﻨﺎﻃﺤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺒﻠﻴﻦ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎق ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وﻗﺎﻃﻊ رﺣﻤﻪ
ورﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ .وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﺎء
رﺟﻞ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻧﻲ أرﻳﺪ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ أ َﻟﻚ أﺑﻮان ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ 101ﻓﺠﺎﻫﺪ ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﺘﺮك اﻟﺠﻬﺎد وأن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻤﺂرب واﻟﺪﻳﻪ.
وروى اﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ أﺑﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ أﻣﻚ أﻣﻚ
ﺛﻢ أﺑﻴﻚ ﺛﻢ اﻷﻗﺮب ﻓﺎ ٌﻷﻗﺮب وروي ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ أرﺿﻰ واﻟﺪﻳﻪ ﻓﻘﺪ
أرﺿﻰ رﺑﻪ وﻣﻦ أﺳﺨﻂ واﻟﺪﻳﻪ ﻓﻘﺪ أﺳﺨﻂ ﺧﺎﻟﻘﻪ وﻣﻦ أدرك واﻟﺪﻳﻪ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺄدﺧﻞ اﻟﻨﺎر
ﻓﻼ أﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ .وذﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻮﻟﺪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺤﻀﺮة
أﺑﻴﻪ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ إﻻ ﺑﺈذﻧﻬﻤﺎ وﻻ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ وﻻ ﻋﻦ أﻳﻤﺎﻧﻬﻤﺎ وﻻ ﻋﻦ ﻳﺴﺎرﻫﻤﺎ إﻻ أن
ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﻴﺠﻴﺒﻬﻤﺎ وﻻﻛﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺸﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﺧﻠﻒ ﺳﻴﺪﻩ .وروي أن رﺟ ً
ﻼ ﺟﺎء
إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻣﻲ ﺧﺮﻓﺖ ﻋﻨﺪي ﻓﻨﻄﻌﻤﻬﺎ ﺑﻴﺪي
وأﺳﻘﻴﻬﺎ وأﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻘﻲ ﻗﺎل ﻻ وﻻ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻻﻛﻦ أﺣﺴﻨﺖ إﻟﻴﻬﺎ واﷲ ﻳﺜﻴﺒﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﻴﺮ .وروي أﻧﻪ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﻟﻌﻦ أﺑﺎﻩ ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﻟﻌﻦ أﻣﻪ ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ذﺑﺢ
ﻟﻐﻴﺮ اﷲ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ أﺑﺎﻩ أن ﻳﺴﺐ اﻟﺮﺟﻞ أﺑﺎ اﻟﺮﺟﻞ أو ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻋﻤﻼ ﻳﻠﻌﻦ ﺑﻪ أﺑﺎﻩ ﻓﻴﺼﻴﺮ
ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﻨﻬﻤﺎ.
وروى أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن ﺷﺎﺑ ًﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻘﻤﺔ
وﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻤﺮض واﺷﺘﺪ وﺟﻌﻪ ﻓﺒﻌﺚ أﻣﺮأﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إن زوﺟﻲ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﺄردت أن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﻪ.
 101ﻛﺬا وﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻔﻌﻞ وﻓﻰ ﻫﻨﺎ »ﻓﻔﻬﻤﺎ«.
58

ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺒﻼل ﺑﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ
وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ اذﻫﺒﻮا إﻟﻰ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﺣﺎﻟﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا ﺣﺘﻰ
دﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻗﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻠﻤﺎ أﻳﻘﻨﻮا أﻧﻪ ﻫﺎﻟﻚ
ﺑﻌﺜﻮا إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺨﺒﺮوﻩ ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺒﺮوﻩ ﺑﺤﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ .ﻓﻘﺎل رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ أم ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﺎﻗﺮؤوﻫﺎ ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم وﻗﻮﻟﻮا ﻟﻬﺎ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ
اﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺎﻓﻌﻠﻲ وإن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻲ ﻓﻘﻴﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ .ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺒﺮت ﺑﺬاﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻔﺪاء أﻧﺎ أﺣﻖ أن ﻧﺄﺗﻴﻪ ﺛﻢ أﺧﺬت ﻋﺼﺎﺗﻬﺎ
وﻣﺸﺖ ﺣﺘﻰ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻠﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ.
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻧﻄﻘﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ وإن ﻛﺬﺑﺖ ﺟﺎءت اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ اﷲ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺣﺎل ﻋﻠﻘﻤﺔ وﻟﺪك ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺼﺪﻗﺎت
]ص [41ﻳﺘﺼﺪق ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺪراﻫﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﺪري وزﻧﻬﺎ وﻋﺪدﻫﺎ إﻻ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﻟﻪ وﺣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻧﻨﻲ ﺳﺎﺧﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻟﻢ ذاﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺆﺛﺮ
زوﺟﺘﻪ وﻳﻄﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻠﻬﺎ وﻳﻌﺼﻴﻨﻲ .ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ ذاﻟﻚ
ﺣﺒﺲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﺒﻼل اﺑﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﺎﺟﻤﻊ ﻟﻲ ﺣﻄﺒ ًﺎ ﻛﺜﻴﺮاً
ﺣﺘﻰ أﺣﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻓﺸﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻫﺎ وﺑﻜﺖ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ اﺑﻨﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺪي
ﺗﺤﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺒﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻳﺎ أم ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﻌﺬاب اﷲ ﺷﺪﻳﺪ وأﺑﻘﻰ ﻓﺈن ﻳﺴﺮك أن ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ ﻓﺎرﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻮاﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻼة وﻻ ﺑﺼﻴﺎم وﻻ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ دﻣﺖ ﺳﺎﺧﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻓﻌﺖ ﻳﺪﻳﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ أﺷﻬﺪ
اﷲ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺋﻪ وأﻧﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﻲ أرﺿﻪ وﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻣﻌﻚ إﻧﻲ ﻗﺪ رﺿﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻲ ﻋﻠﻘﻤﺔ.
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺒﻼل اﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻓﻠﻌﻞ أم ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺑﻼل ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب ﺳﻤﻊ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻳﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل
اﷲ ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﺑﻼل ﻗﺎل ﻫﺆﻻء ﺳﺨﻂ أم ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺣﺒﺲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ورﺿﺎﻫﺎ أﻃﻠﻘﻪ ﻓﻤﺎت
ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ .ﻓﺄﺗﺎﻩ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻐﺴﻠﻪ وﻛﻔﻨﻪ وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ
ﺷﻔﻴﺮ اﻟﻘﺒﺮ .ﻓﻘﺎل ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر ﻣﻦ ﻓﻀﻞ زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﻻ
ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻨﻪ ﺻﺮﻓﺎ وﻻ ﻋﺪة ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﻨﻮاﻓﻞ.
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وروى اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﻀﻰ رﺑﻚ أن ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎﻩ
وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧ ًﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاً ﺑﻬﻤﺎ واﻋﻄﺎﻓ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وإﺣﺴﺎﻧ ًﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ إﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك اﻟﻜﺒﺮ
أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﺒﻠﻐﻬﻤﺎ اﻟﻬﺮم .ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ أف أي ﻻ ﺗﺴﺘﻘﺬرﻫﻤﺎ وﻻ
ﺗﺴﺘﺜﻘﻞ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻤﺎ وﻻ ﺗﻨﻬﺮﻫﻤﺎ أي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻮ ًﻻ ردﻳﺎ وﻻ ﺗﻐﻠﻆ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﻗﻞ
ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﻛﺮﻳﻤﺎ أي ﻗﻮ ًﻻ ﻟﻴﻨ ًﺎ ﺣﺴﻨﺎً .وذﻟﻚ إذا ﻛﺒﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺛﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ واﺣﺘﺎﺟﺎ إﻟﻰ
ﻃﺮح ﺑﻮﻟﻬﻤﺎ أو ﻏﺎﺋﻄﻬﻤﺎ وﻻ ﺗﻐﻂ أﻧﻔﻚ ﻋﻦ ذاﻟﻚ وﻻ ﺗﻌﺒﺲ وﺟﻬﻚ ﻓﺈن ذاﻟﻚ ﺗﻄﺮﺣﺎﻩ ﻣﻨﻚ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻐﺮك رأﻳﺎ ﻣﻨﻚ ذاﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮاً .وﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ واﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ
اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻐﺮﻩ ﻓﺎرﺣﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ وﺟﺎزﻳﻬﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮة
ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻬﻤﺎ.
وﻗﺎل رﺑﻜﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻸ ّواﺑﻴﻦ ﻏﻔﻮراً أي إن ﻛﻨﺘﻢ
ﺑﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺘﺴﺘﻮﺟﺒﻮا اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ وإن ﺿﻴﻌﺘﻢ ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺛﻢ ﻧﺪﻣﺘﻢ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻸواﺑﻴﻦ ﻏﻔﻮراً واﻷواﺑﻮن اﻟﺮاﺟﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺬﻧﻮب .وﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ .ﻓﻘﺎل ﺗﻄﻌﻤﻬﻤﺎ إذا ﺟﺎﻋﺎ وﺗﻜﺴﻬﻤﺎ إذا
ﻋﺮﻳﺎ وﺗﻜﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻠﻔﻆ وﺗﺮﺿﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺿﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻚ وﺗﺪﻋﻮا ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ
ﻛﻠﻤﺎ ]ص [42دﻋﻮت ﻟﻨﻔﺴﻚ وﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻤﺎ وﺗﺼﺪق ﻋﻨﻬﻤﺎ وﺗﻄﻌﻢ ﺻﺪﻳﻘﻬﻤﺎ .وروى
أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ان اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻌﺪ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﻘﺎل آﻣﻴﻦ ﺛﻢ ﺻﻌﺪ
ﻓﻘﺎل آﻣﻴﻦ ﺛﻢ ﺻﻌﺪ ﻓﻘﺎل آﻣﻴﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻌﺪت
اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﺄﻣﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮات.
ﻓﻘﺎل أﺗﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ أدرك رﻣﻀﺎن وﻟﻢ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ اﷲ
ودﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ ﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل آﻣﻴﻦ ﻓﻘﻠﺖ آﻣﻴﻦ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻲ وﻣﻦ أدرك أﺑﻮﻳﻪ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺮﻫﻤﺎ ودﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ أﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل آﻣﻴﻦ ﻓﻘﻠﺖ آﻣﻴﻦ ﺛﻢ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻣﻦ ذﻛﺮت ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎت ودﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ أﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل آﻣﻴﻦ ﻓﻘﻠﺖ
آﻣﻴﻦ .وﻛﺎن رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻊ أﻣﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻔﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﺄﻛﻞ
ﻣﻊ أﻣﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻔﺔ واﺣﺪة وأﻧﺖ أﺑ ّﺮ اﻟﻨﺎس ﻷﻣﻚ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ أﺧﺎف أن ﺗﺴﺒﻖ ﻳﺪي إﻟﻰ ﺷﻲء
ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﺄﻛﻮن ﻗﺪ ﻋﻘﺘﻬﺎ ﻷن اﻟﻌﻘﻮق ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ أﻻ ﺗﺮى أن ﻧﻮﺣ ًﺎ ﻣﻦ أﻃﺎﻋﻪ ﻣﻦ
أوﻻدﻩ ﻓﻘﺪ ﻓﺎز وﻣﻦ ﻋﺼﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﻫﻠﻚ ﺣﻴﻦ رﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻚ ﻓﺄﺑﻰ اﺑﻨﻪ أن ﻳﺮﻛﺐ ﻣﻌﻪ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ
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اﻟﻤﻐﺮﻗﻴﻦ وﻗﺪ ﻋﺎﻗﻪ أﻳﻀ ًﺎ اﺑﻨﻪ ﺣﺎم ﻓﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ دﻋﻮة ﻓﺠﻌﻞ اﷲ ﻣﻦ ذرﻳﺘﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻹﻣﺎء إﻟﻰ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وأﻃﺎﻋﻪ اﺑﻨﻪ ﺳﺎم ﻓﺠﻌﻞ اﷲ ﻣﻦ ذرﻳﺘﻪ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء.
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﻦ أﻣﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺬﺑﺢ وﻟﺪﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ إﻧﻲ أرى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم
أﻧﻲ أذﺑﺤﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎذا ﺗﺮى ﻗﺎل ﻳﺎ أﺑﺖ اﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﺮ ﺳﺘﺠﺪﻧﻲ إن ﺷﺎء اﷲ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻓﺼﺒﺮ
وأﻃﺎع اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻢ ﻳﻌﺼﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮﻫﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ وﻓﺪى ﺑﺬﺑﺢ ﻋﻈﻴﻢ .وﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻘﺮة ﺑﻨﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺄﺗﻮا 102أﻏﻨﻰ اﷲ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻷﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﺒﻲ
اﷲ ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻟﺒﺴﻮا ﺟﻠﺪﻫﺎ ذﻫﺒﺎ وﻓﻀﺔ .ﻗﺎل اﻟﺴﺎﻋﺪي ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺠﺎءﻩ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﺮ أﺑﻮاي ﺷﻲء ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻟﻬﻤﺎ وإﻧﻔﺎذ ﻋﺒﺪﻫﻤﺎ وﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ
إﻻ ﺑﻬﻤﺎ وإﻛﺮام ﺻﺪﻳﻘﻬﻤﺎ .وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ وﺳﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮاءة ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺎرث اﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺬاﻟﻜﻢ اﻟﺒﺮ.
وﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟﺪرداء ﻓﻘﺎل ﻟﻲ زوﺟﺔ وﻟﻲ أم ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻗﺎل
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻮاﻟﺪ أوﺳﻂ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻓﻀﻴﻊ ذاﻟﻚ اﻟﺒﺎب وإن
ﺷﺌﺖ ﻓﺎﺣﻔﻈﻪ وﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺻﺒﺖ ذﻧﺒ ًﺎ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ ﻓﻬﻞ
ﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺔ ﻗﺎل ﻫﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ أم ﻗﺎل ﻻ ﻗﺎل ﻫﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺔ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﻓﺒ ّﺮﻫﺎ .وﻗﺎﻟﺖ أﺳﻤﺎء
ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﻲ وﻫﻲ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻘﻠﺖ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻓﺄﺻﻠﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻴﻬﺎ .وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ]ص [43رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﻟﺤﻤ ًﺎ ﺣﺘﻰ إذا أﻗﺒﻠﺖ اﻣﺮأة ﺣﺘﻰ دﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺒﺴﻂ ﻟﻬﺎ رداءﻩ ﻓﺠﻠﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻠﺖ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻗﺎﻟﻮا أﻣﻪ اﻟﺘﻲ أرﺿﻌﺘﻪ وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻗﻌﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮداء ﻓﺠﺎء زوﺟﻬﺎ ﻓﻘﺎم ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﻣﻪ وأﻗﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ وﻫﺬا ﻳﻄﻮل ﺧﺒﺮﻩ واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﻞ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
﴿واﺗﻘﻮا اﷲ اﻟﺬي ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ واﻷرﺣﺎم إن اﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻜﻢ رﻗﻴﺒﺎً﴾ 103وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﻧﺎ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻫﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﺷﻘﻘﺖ ﻟﻬﺎ اﺳﻤ ًﺎ ﻣﻦ اﺳﻤﻲ ﻓﻤﻦ وﺻﻠﻬﺎ
 102ﻛﺬا واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ.
 103اﻟﻨﺴﺎء .١
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وﺻﻠﺘﻪ وﻣﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻗﻄﻌﺘﻪ .وﻗﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﺛﻨﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وأﻧﺎ ردﻳﻌﻪ وﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ أﺣﺪﺛﻚ ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻪ ﻧﺒﻴ ًﺎ أﻣﺘﻪ ﻓﺈن ﺣﻔﻈﺘﻪ ﻧﻔﻌﻚ
وإن ﺿﻴﻌﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺤﻔﻈﻪ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺣﺠﺘﻚ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻌﺔ أﻣﻼك ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻤﺎء ﻣﻠﻜ ًﺎ ﺑﻮاﺑ ًﺎ ﻓﺘﻜﺘﺐ اﻟﺤﻔﻈﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ
ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﻲ ﺛﻢ ﺗﺼﻌﺪ ﺑﻪ وﻟﻪ ﻧﻮر ﻛﻨﻮز اﻟﺸﻤﺲ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻎ ﺳﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺘﺰﻛﻴﻪ وﺗﻜﺜﺮﻩ
ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻏﺘﺎب أﺣﺪاً ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أدع ﻋﻠﻤﻪ أن ﻳﺠﺎوزﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ
إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺰﻛﻴﻪ وﻳﻜﺜﺮﻩ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ
ﻟﻚ إﻧﻲ أرﻳﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻧﻲ أدع ﻋﻤﻠﻪ أن ﻧﺠﺎوزﻩ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي
ﺛﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺘﻬﺠ ًﺎ ﺑﺼﺪﻗﺔ وﺻﻼة ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺤﻔﻈﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺘﺠﺎوز ﺑﻪ إﻟﻰ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ
أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺒﺮ إﻧﻪ ﻋﻤﻞ وﺗﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ أﻣﺮﻧﻲ رﺑﻲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻻ أدع
ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺠﺎوزﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺰﻫﺮ ﻛﺄزﻫﺎر اﻟﻨﺠﻮم ﺑﺘﺴﺒﻴﺢ وﺻﻮم .ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ إﻟﻰ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ
اﷲ ﻟﻚ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺠﺐ إﻧﻪ ﻋﻤﻞ واﻋﺘﺠﺐ ﺑﻌﻤﻠﻪ أﻣﺮﻧﻲ رﺑﻲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻻ أدع ﻋﻤﻠﻪ أن
ﻳﺠﺎوزﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺤﺞ واﻟﺠﻬﺎد .ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻗﺎل
اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺤﺴﺪ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﺴﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻼ أدع ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺠﺎوزﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي ﻣﺎ دام ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.
وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻮﺿﻮء ﺗﺎم وﻗﻴﺎم ﺑﺎﻟﻴﻞ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺣﻤﺔ
إن ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻢ اﺣﺪاً أﻣﺮﻧﻲ ﺑﻲ أن ﻻ أدع ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺠﺎوزﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ
ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻛﺜﻴﺮة واﺟﺘﻬﺎد وورع ﻟﻪ ﺿﻮء ﻛﻀﻮء اﻟﺒﺮق] .ص [44ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻒ واﺿﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ أﻧﺎ
ﻣﻠﻚ اﻟﺤﺠﺎب اﺣﺠﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﷲ إﻧﻤﺎ أراد ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ أﻣﺮﻧﻲ رﺑﻲ ﻋﺰ ﻧﻮﺟﻞ أن ﻻ أدع ﻋﻤﻠﻪ أن ﻳﺠﺎوزﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮي .وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ
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ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ وذﻛﺮ ﻛﺜﻴﺮ وﺗﺸﻴﻌﻪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش .ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ ﻟﻬﻢ أﻧﺘﻢ اﻟﺤﻔﻈﺔ وأﻧﺎ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺮد ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬا وﺟﻬﻲ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺘﻲ.
ﻓﺒﻜﻰ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧﺖ رﺳﻮل اﷲ وأﻧﺎ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻗﺎل اﻗﺘﺪي
وإن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺗﻘﺼﻴﺮ وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻴﻌﺔ ﻓﻲ إﺧﻮاﻧﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮءان
واﺣﻤﻞ ذﻧﻮﺑﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺰك ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺬﻣﻬﻢ وﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻼ ﻳﺤﺬر اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺳﻮء ﺧﻠﻘﻚ وﻻ ﺗﻨﺎج رﺟ ً
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻵﺧﺮة وﻻ ﺗﺘﻜﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻚ ﻟﻴ ً
ﻼ
وﻋﻨﺪك آﺧﺮ وﻻ ﺗﻌﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻻ ﺗﻤﺰق اﻟﻨﺎس ﻓﺘﻤﺰﻗﻚ ﻛﻼب اﻟﻨﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻗﺎل اﷲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﴿واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻧﺸﻄﺎً﴾ 104ﻫﻞ ﺗﺪري ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ ﻣﺎ ﻫﻲ .ﻗﺎل ﻣﺎ أدري ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺄﺑﻲ أﻧﺖ
وأﻣﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻛﻼب اﻟﻨﺎس ﺗﻨﺸﻂ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻌﻈﺎم ﻓﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻳﻄﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎل ﻳﺎ
رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ إﻧﻪ ﻟﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪاً أﻛﺜﺮ ﺗﻼوة ﻟﻠﻘﺮءان
ﻣﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎل ﻣﺎ أﻋﻤﻞ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻷﺧﻼء واﻗﻄﻊ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻋﻦ إﺧﻮاﻧﻚ وﻻ
ﺗﺮاء اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻠﻤﻚ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج وﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ
اﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺣﺴﻨﻮا إﻟﻰ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ وﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻓﺈﻧﻬﻦ
أﻣﺎﻧﺔ اﷲ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺘﻢ ﻣﻨﻬﻦ ﻓﺄﻣﺴﻜﻮﻫﺎ وﻣﺎ ﻛﺮﻫﺘﻢ ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﺎ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء وداﺋﻊ اﻷﺣﺮار ﻻ ﻳﻌﺮض إﻻ ﻋﺰﻳﺰ وﻻ ﻳﺬﻟﻬﻦ إﻻ ذﻟﻴﻞ واﻟﺬﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﷲ
ﻓﻲ اﻟﻨﺎر وﻗﺎل رﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﻴﺎرﻛﻢ ﺧﻴﺎرﻛﻢ ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ وأﻧﺎ ﺧﻴﺮﻛﻢ ﻟﻨﺴﺎء أول
ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻳﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ .ﻗﺎﻟﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﺎ أول اﻣﺮأة
ﺗﺰوﺟﻨﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻧﺎ أول ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻣﺤﻤﺪاً رﺳﻮل
اﷲ واﻟﺜﺎﻧﻲ أﺗﺎﻧﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻘﺮأك اﻟﺴﻼم ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وأﻧﺖ اﻗﺮأﻩ ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم.
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﺗﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻧﺎ ﻣﺼﻮرة ﻓﻲ
ﻛﻔﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ وزوﺟﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وزوﺟﺘﻚ ﻓﻲ
اﻵﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﺮض ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺣﺪ أزواﺟﻪ وﻗﺎل اﺣﻤﻠﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ
أﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﺑﻴﺘﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ.
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وﻗﺎﻟﺖ ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻧﺰل ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺤﺪﺛﻪ وﻳﻮﺣﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮي .وﻗﺎﻟﺖ زﻳﻨﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮاة ﻣﻦ أزواج
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻻ وﻗﺪ ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ وﻗﺪ ﻧﺰل إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻲ وإذ ﺗﻘﻮل ﻟﻠﺬي
أﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ زوﺟﻚ واﺗﻖ اﷲ وﺗﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺎ اﷲ ﻣﺒﺪﻳﻪ
وﺗﺨﺸﻰ اﻟﻨﺎس واﷲ أﺣﻖ أن ﺗﺨﺸﺎﻩ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ زﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻃﺮاً زوﺟﻨﺎﻛﻬﺎ وﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ زوﺟﻨﻲ ﻣﻨﻪ وﻗﺎﻟﺖ أم أﻳﻤﻦ
ﻣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻻ وﺧﻄﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ وذاﻟﻚ أﻧﻲ أﺗﻴﺘﻪ وﺑﺎﻳﻌﺘﻪ
ووﻫﺒﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘﻲ واﻣﺮأة ﻣﺆﻣﻨﺔ إن وﻫﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ إن أراد اﻟﻨﺒﻲ أن
ﻳﺴﺘﻨﻜﺤﻬﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺴﻤﺎﻧﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﺔ وزوﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وﻗﺎل ]ص [45رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ زال ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻮﺻﻴﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺮم اﻟﻄﻼق وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎر ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﻮرﺛﻪ وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻟﻌﺘﻘﻬﻢ أﺣﺪا.
وﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻣﻦ ﺗﺰوج اﻣﺮاة ﺑﺼﺪاق وﻫﻮ ﻳﻨﻮي أن ﻻ ﻳﺆدﻳﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻮ زﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ
وﻣﻦ اﺳﺘﺪان دﻳﻨ ًﺎ وﻧﻮى أن ﻻ ﻳﺆدﻳﻪ ﻓﻬﻮ ﺳﺎرق .وروي أن رﺟ ً
ﻼ ﺟﺎء إﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺸﻜﻮا ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ ﺳﻤﻊ أﻣﺮأﺗﻪ أم ﻛﻠﺜﻮم ﺗﻄﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ
أرﻳﺪ أن أﺷﻜﻮا إﻟﻴﻪ وﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻲ ﻓﺮﺟﻊ ودﻋﺎﻩ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ أﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻧﻲ أرﻳﺪ أن أﺷﻜﻮا 105ﻟﻚ زوﺟﺘﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ زوﺟﺘﻚ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ رﺟﻌﺖ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻣﺎ ﺗﺠﺎوزت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷول أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﻲ
وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎر ﻳﺴﻜﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮام واﻟﺜﺎﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺧﺰاﻧﺔ ﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﺰﻟﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻧﻬﺎ ﻗﺼﺎرة ﻟﻲ واﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻧﻬﺎ أﻣﻴﻦ ﻟﻮﻟﺪي واﻟﺨﺎﻣﺲ أﻧﻬﺎ ﺧﺒﺎزة وﻃﺒﺎﺧﺔ ﻟﻲ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ إن ﻟﻲ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﺎ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﺧﻠﻖ اﻣﺮأﺗﻪ أﻋﻄﺎﻩ اﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻷﻳﻮب ﻓﻲ ﺑﻼﺋﻪ وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺣﻘﻮق أﻳﻀ ًﺎ اﻷول أن
ﻳﺤﺠﺒﻬﺎ وﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺗﺨﺮج ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻮرة وﺧﺮوﺟﻬﺎ إﺛﻢ واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج
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إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻄﻌﻤﻬﺎ وﻳﻜﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻼل
واﻟﺮاﺑﻊ أن ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻩ وﻻ ﻳﻠﻄﻢ ﻟﻬﺎ ﺧﺪاً وﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﺮﺿ ًﺎ واﻟﺨﺎﻣﺲ
إن ﺗﻄﺎوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ذاﻟﻚ .وروي أن رﺟ ً
ﻼ ﻟﻄﻢ اﻣﺮأة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﺗﺖ اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء .وﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺎ دون
اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺎل أراﻩ ﻳﺮﻳﺪ أداﺑ ًﺎ وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻓﺎﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻗﺎﻧﺘﺎت ﺣﺎﻓﻈﺎت ﻟﻠﻐﻴﺐ﴾ 106ﻛﻤﺎ
ﺣﻔﻆ اﷲ ﻓﺎﻟﺼﺎﻟﺤﺎت اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت إﻟﻰ أزواﺟﻬﻦ ﻗﺎﻧﺘﺎت ﻣﻄﻴﻌﺎت ﻷزواﺟﻬﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎت ﻟﻠﻐﻴﺐ
ﻟﻤﻐﻴﺐ أزواﺟﻬﻦ ﻓﻤﺎ ﺣﻔﻆ اﷲ ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻮدﻋﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ .واﻟﻼﺗﻲ ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻧﺸﻮزﻫﻦ ﻓﻌﻈﻮﻫﻦ
واﻫﺠﺮوﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ واﺿﺮﺑﻮﻫﻦ ﻓﺈن أﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ واﻟﻼﺗﻲ ﺗﺨﺎﻓﻮن
ﻧﺸﻮزﻫﻦ ﻋﺼﻴﺎﻧﻬﻦ ﺗﻨﺸﺰ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻄﺄﻫﺎ.
ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻌﻈﻬﺎ ﻓﺈن اﺗﻌﻈﺖ وإﻻ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ وﻻ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ ﻓﺈن
اﺗﻌﻈﺖ وإﻻ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﻓﺈن أﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ إن أﻃﺎﻋﺖ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﻠﺔ أﺳﺮي ﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء أﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮأت أﻗﻞ أﻫﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻴﻞ ﻟﻪ
وﻟﻢ ذاﻟﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻟﻜﻔﺮﻫﻦ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ أﻳﻜﻔﺮن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻗﺎل ﻻ ﻟﻮ أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺰوج ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻩ ﺛﻢ أﺳﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ واﺣﺪاً ﻟﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮاً ﻗﻂ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ و ِﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر ﻓﺎﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻣﺮأة
ﺻﺎﻟﺤﺔ واﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة اﻟﺠﻨﺔ وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻣﺮأة ﺳﻮء أﺻﺎﺑﺘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮء
ﻛﺜﻴﺮة اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮء ِﻏ ّﻞ ﻳﻀﻌﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ وﻳﻜﻔﻪ ﻋﻤﻦ ﻳﺸﺎء.
واﻟﻨﺴﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻴﻨﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﺗﻮرد اﻷﻣﻮر ﻣﻮاردﻫﺎ وﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺼﺎدﻫﺎ وﺗﻌﻴﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ
وﻻ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻌﻴﺶ ]ص [46ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺎء ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ذاﻟﻚ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻏﻞ
ﻳﻀﻌﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻗﺪ ﺗﺰوج ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻣﺮأة ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺎل اﺧﺘﺮت ﻣﻦ اﻟﺸﺮ
أﻗﻠﻪ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺨﻼص ﻣﻊ اﺛﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ .ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء
اﻟﻨﺴﺎء ﺷﺮ ﻛﻠﻬﻦ وﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻦ ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻦ .وﻗﻴﻞ ﻟﺮﺟﻞ أﻋﺮاﺑﻲ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺰوج اﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺬق ﺣﻼوة اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺰوج اﺛﻨﺘﻴﻦ رأى أﺿﺮارﻫﻤﺎ ﻓﻨﺪم ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻧﺪاﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة وأﻧﺸﺪ
ﻳﻘﻮل
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** ﺗﺰوﺟﺖ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻟﻔﺮط ﺟﻬﻠﻲ * ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻘﻰ ﺑﻪ زوج اﺛﻨﺘﻴﻦ **
** ﻓﻘﻠﺖ أﻛﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﺮوﻓﺎ * ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻴﻦ أﻛﺮم ﻧﻌﺠﺘﻴﻦ **
**ﻓﺼﺮت ﻛﻨﻌﺠﺔ ﺗﻀﺤﻲ وﺗﻤﺴﻲ * ﺗﻌﺬب ﺑﻴﻦ أﺧﺒﺚ ذﻳﺒﺘﻴﻦ **
**رﺿﻲ ﻫﺬي ﺗﻬﻴﺞ ﺳﺨﻂ ﻫﺬﻩ * ﻓﻤﺎ أﻋﺮى ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺴﺨﻄﺘﻴﻦ **
**وأﻟﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم * ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻀﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﺗﻴﻦ **
**ﻟﻬﺬي ﻟﻴﻠﺔ وﻟﺘﻠﻚ أﺧﺮى * ﻋﺘﺎب داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺎﻟﺘﻴﻦ **
**ﻓﺈن أﺣﺒﺒﺖ أن ﺗﺤﻴﻰ ﻛﺮﻳﻤﺎ * ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮات ﻣﻤﺘﻠﺊ اﻟﻴﺪﻳﻦ **
**ﻓﻌﺶ ﻋﺰﺑﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻌﻪ * ﻓﻀﺮﺑ ًﺎ ﻓﻲ ﻋﺮاض اﻟﺠﺤﻔﻠﻴﻦ **
وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ أن ﻣﻦ زﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺬب اﻟﻘﺮءان ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل
وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﺗﻌﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻟﻮ ﺣﺮﺻﺘﻢ.
وﻛﺬاﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺎل أﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪ ﺑﻼ ﻣﺸﻘﺔ واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ إﻻ ﺑﺸﻖ
اﻷﻧﻔﺲ وﻛﺬاﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ أﻧﺜﻰ .وﻗﺎل إﻧﻲ ﻓﺎرح ﺑﻬﺎ واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل وإذا ﺑﺸﺮ أﺣﺪﻫﻢ
ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﻇﻞ وﺟﻬﻪ ﻣﺴﻮداً وﻫﻮ ﻛﻈﻴﻢ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ
ﺗﺰوج ﻳﺎ زﻳﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻻ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺗﺰوج ﺗﺰداد ﻋﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﻔﺘﻚ وﻻ ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﺧﻤﺴﺔ ﻻ ﺗﺘﺰوج اﻟﻌﻴﺮة وﻻ اﻟﻬﻴﺮة وﻻ ﻧﻬﺒﺮة وﻻ ﻫﻴﺪرة وﻻ ﻟﻔﻮﺗﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ واﷲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻤﺎ
ﻗﻠﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ .ﻓﻘﺎل أﻣﺎ اﻟﻌﻴﺮة ﻓﻬﻲ اﻟﻌﺠﻮزة اﻟﻤﺪﺑﺮة وأﻣﺎ اﻟﻬﻴﺮة ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة
اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ وأﻣﺎ اﻟﻨﻬﺒﺮة ﻓﻬﻲ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﻬﺰوﻟﺔ وأﻣﺎ اﻟﻬﻴﺪرة ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﻜﻼم وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻮت ﻓﺬات
وﻟﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮك أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة أﻃﺎﻋﺖ زوﺟﻬﺎ وﺻﻠﺖ ﺧﻤﺴﻬﺎ وﺻﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺻﺎﻧﺖ ﻓﺮﺟﻬﺎ إﻻ
دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ ﻷن اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗﺴﺌﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺪودﻫﺎ إﻻ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﺤﺴﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ وﻳﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻋﺸﺮﺗﻬﺎ وﻻﻳﻀﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻟﻴﻄﻌﻤﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﻛﻞ وﻟﻴﻠﺒﺴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺒﺲ وﻻ
ﻳﻠﻄﻢ ﻟﻬﺎ ﺧﺪاً وﻻ ﻳﺸﻮﻩ ﻟﻬﺎ وﺟﻬﺎ وﻳﻌﻠﻤﻬﺎ أﻣﺮ دﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﺿﻮﺋﻬﺎ وﺻﻼﺗﻬﺎ وﻗﺮاءﺗﻬﺎ واﻟﻄﻬﺮ
ﻓﻲ ﺣﻴﻀﻬﺎ وﻧﻔﺎﺳﻬﺎ .ﻓﺈﻧﻪ أﻣﻴﺮﻫﺎ واﻷﻣﻴﺮ راع وﻛﻞ راع ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻠﻰ رﻋﻴﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﺮﺟﻞ
راع ﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ .وروي أن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﻜﻰ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻠﻖ زوﺟﺘﻪ ﺳﺎرة
ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻬﺎ 107أن أﻟﺒﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ]ص [47ﺧﺮﺑﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﻬﺎ
 107ﻛﺬا واﻷرﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن »إﻟﻴﻪ«.
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ﻓﺈن ﺧﻠﻘﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ أﻋﻮج ﻓﻤﻦ أراد ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﻛﺴﺮت واﻟﻜﺴﺮ ﻫﻮ اﻟﻄﻼق وﻣﻦ اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻮﺟﻪ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺘﻊ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﻧﺴﺎء ﻛﺎﺳﻴﺎت ﻋﺎرﻳﺎت ﻣﺎﺋﻼت ﻣﻤﻴﻼت
ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ اﻟﺠﻨﺔ وﻻ ﻳﺠﺪن رﻳﺤﻬﺎ ورﻳﺤﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم.
وﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل أﺗﺖ اﻟﺨﻮﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﻋﻄﺎرة
ﻓﺘﺸﻜﺖ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻲ ﻷﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻲ
ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻌﺮوﺳﺔ ﺗﺰف إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ ﻓﺈذا اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻣﻌﻪ اﻟﻠﺤﺎف أﻋﺮض ﻋﻨﻲ ﺑﻮﺟﻬﻪ وﻻ أراﻩ إﻻ
ﻳﺒﻐﻀﻨﻲ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ اﻣﻜﺜﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﺠﺎء رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺸﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ راﺋﺤﺘﻬﺎ وﻗﺎل إﻧﻲ ﻷﺟﺪ رﻳﺢ اﻟﺨﻮﻟﻰ ﻓﻬﻞ
أﺗﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮم .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻞ أﺑﻌﺘﻢ 108ﻣﻦ ﻋﻄﺮﻫﺎ
ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ وﻻ ﻛﻦ أﺗﺖ ﺗﺸﻜﻮا زوﺟﻬﺎ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ ﻳﺎ ﺧﻮﻟﻰ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺄﺑﻲ أﻧﺖ وأﻣﻲ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻧﻲ ﻷﺗﻌﻄﺮ ﻟﺰوﺟﻲ ﺣﺘﻰ أﻧﺰل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﺎﻟﻌﺮوﺳﺔ ﺗﺰف إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ ﻓﺈذا اﺷﺘﺮﻛﺖ
ﻣﻌﻪ اﻟﻠﺤﺎف أﻋﺮض ﻋﻨﻲ ﺑﻮﺟﻬﻪ وﻻ أراﻩ إﻻ ﻳﺒﻐﻀﻨﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن اﻟﺮﺟﻞ إذا أراد أﻫﻠﻪ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت وﻣﺤﻴﺖ
ﻋﻨﻪ ﻋﺸﺮ ﺳﻴﺌﺎت ورﻓﻌﺖ ﻟﻪ ﻋﺸﺮون درﺟﺔ ﻓﺈذا ﻋﺎﻧﻘﻬﺎ أو ﺻﺎﻓﺤﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ أرﺑﻌﻮن ﺣﺴﻨﺔ
وﻣﺤﻴﺖ ﻋﻨﻪ أرﺑﻌﻮن ﺳﻴﺌﺔ ورﻓﻌﺖ ﻟﻪ ارﺑﻌﻮن درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺈذا ﻏﺸﻴﻬﺎ واﻏﺘﺴﻞ ﻛﺘﺐ اﷲ
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻨﺎت ﺑﻌﺪد ﻛﻞ ﺷﻌﺮة ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﺑﻴﺪﻩ ورأﺳﻪ.
ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج وأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻤﺎ رواﻩ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺟﺎءت اﻣﺮأة إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻘﺎل ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻗﺒﺔ وﻻ ﺗﺼﻮم ﻳﻮﻣ ًﺎ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ
ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻠﻪ اﻷﺟﺮ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزر وﻻ ﺗﺨﺮج إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻣﻼﺋﻜﺔ
اﻟﻌﺬاب وإذا ﺻﻠﺖ وﻟﻢ ﺗﺪع ﻟﺰوﺟﻬﺎ ردت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻼﺗﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺪع ﻟﺰوﺟﻬﺎ.
وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل إذا ﻫﺮﺑﺖ اﻟﻤﺮأة وﺧﺮﺟﺖ ﺑﻐﻴﺮ إذن زوﺟﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻼة ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻊ وﺗﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ وﺗﻘﻮل ﻟﻪ أﺿﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ .وﻗﺎل ﺳﻠﻤﺎن
 108ﻛﺬا ﻋﻮض »أﺑﻌﺘﻦ«.
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اﻟﻔﺎرﺳﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ دﺧﻠﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮت إﻟﻰ وﺟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﻣﻌﺖ ﻋﻴﻨﻬﺎ وﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ أﺑﺔ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻲ وﺑﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﺣﺮج
ﻋﻠﻲ وﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻓﻤﻲ ﻓﻘﻤﺖ إﻟﻴﻪ وﻗﻠﺖ ﻟﻪ ارض ﻋﻨﻲ ﻓﺈن اﻟﺬي ﺳﻤﻌﺘﻪ
ﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻲ وإﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ أﺑﺪاً ﻓﺄﺑﻰ أن ﻳﻜﻠﻤﻨﻲ وﺣﻮل وﺟﻬﻪ ﻋﻨﻲ ﻓﻄﻔﺖ ﺣﻮﻟﻪ
اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻣﺮة ﺣﺘﻰ رﺿﻲ ﻋﻨﻲ وﺿﺤﻚ ]ص [48ﻓﻲ وﺟﻬﻲ ﻓﺈﻧﺎ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ رﺑﻲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﺸﻴﺮاً وﺗﺪﺑﺮا ﻟﻮ أﻧﻚ ﻣﺖ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎزﺗﻚ ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن رﺿﺎء اﻟﺰوج ﻣﻦ رﺿﺎء اﷲ وﻏﻀﺐ
اﻟﺰوج ﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﷲ ﻃﻮﺑﻰ ﻻﻣﺮأة رﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺴﻲ وﺗﺼﺒﺢ واﷲ راض ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ .إن اﻟﻤﺮأة إذا رﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺮة ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺔ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺘﻲ إن
اﻟﻤﺮاة إذا ﻏﺰﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺴﻲ زوﺟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﻬﺎ وﺟﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻨﺔ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ
ﻣﻦ ﻻ زوج ﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺘﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﺰوج ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ.
وإن اﻟﻤﺮأة إذا رﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب وإذا أﺧﺬت اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺷﻲء
ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺬاﻟﻚ رﺿﺎء زوﺟﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت وﻣﺤﺎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﺸﺮ ﺳﻴﺌﺎت ورﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﺸﺮ درﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ .ﻓﺈذا دﻋﺎﻫﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ﺛﻢ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ
أﺟﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺈذا أﺧﺬﻫﺎ ﻃﻠﻖ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻃﻠﻖ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ﻣﻦ
اﻋﺘﻖ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ .ﻓﺈذا وﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪر ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈذا أرﺿﻌﺖ
وﻟﺪﻫﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺔ ﻣﻦ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﻋﺸﺮ رﻗﺎب ﻓﺈذا اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺮﺿﺎع وﻓﻄﻤﺖ
وﻟﺪﻫﺎ ﻧﺎدى ﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﺎ أﻣﺔ اﷲ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻﻣﺮأة آﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن ﺗﺤﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﺟﻪ زوﺟﻬﺎ ﺑﻐﻀﺐ أو
ﺳﺨﻂ وﺗﻼﻃﻒ زوﺟﻬﺎ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﺎﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺜﻮاب وﻛﺮﻳﻢ اﻟﻤﺂب.
وﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻤﻸ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ زوﺟﻬﺎ وﻻ ﺗﺒﺪي زﻳﻨﺔ وﻻ ﺗﻜﺘﺤﻞ ﻋﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﻮك
وﻻ ﺗﺄﻛﻞ إﻻ ﻣﻌﻪ وﻻ ﺗﺸﺮب ﺛﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ وﻻ ﺗﻀﺤﻚ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻟﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻼ ﺗﺨﻀﻌﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻓﻴﻄﻤﻊ اﻟﺬي ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮض .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺳﺄﻟﺖ زوﺟﻬﺎ
اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺄس ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺤﺮام ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﺔ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن زوﺟﻬﺎ
إﻻ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﺨﻂ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة أﻓﺸﺖ ﺳﺮ زوﺟﻬﺎ إﻻ أﻓﻀﺤﻬﺎ

68

اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺰوﺟﻬﺎ أف ﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺬرﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻳﻤﺎ
اﻣﺮأة ﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻫﻮ راض ﻋﻨﻬﺎ إﻻ دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ .أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺰوﺟﻬﺎ أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ
أﻧﻚ ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﻠﺒﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ إﻻ ﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻣﺎل ﻗﺎرون
ﺛﻢ ﺗﺼﺪﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻪ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻋﺒﺴﺖ ﻓﻲ وﺟﻪ زوﺟﻬﺎ إﻻ ﺳﻮد اﷲ
وﺟﻬﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺣﻔﺮة ﻣﻦ ﺣﻔﺮ اﻟﻨﺎر.109
أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺑﺴﻄﺖ ﻓﻲ وﺟﻪ زوﺟﻬﺎ وﺷﻜﺮت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ ﻧﻈﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة وﻗﺪت اﻟﺴﺮاج ﻓﻲ وﺟﻪ زوﺟﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة إﻻ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﺴﺎء اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
وﻗﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻣﻌﻬﻦ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻏﻀﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إﻻ وﻫﻲ
ﻓﻲ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻏﻀﺒﻪ وﺳﺨﻄﻪ وﻟﻌﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻮن .أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة دﻋﺎﻫﺎ
زوﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺮاش ﻓﺄﺑﺖ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺳﺨﻄﻪ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺰوﺟﻬﺎ واﷲ ﻣﺎ رأﻳﺖ
ﻣﻨﻚ ﺧﻴﺮاً ﻗﻂ إﻻ ﺣﺒﻂ اﷲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻮم اﻟﻨﻬﺎر وﺗﻘﻮم اﻟﻴﻞ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة
ﺧﺎﺻﻤﺖ ]ص [49زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻇﺎﻟﻤﺔ إﻻ ﺣﺸﺮت ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮن وﻫﺎﻣﺎن وﻗﺎرون ﻓﻲ
اﻟﺪرك اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر.
أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺧﺎﻧﺖ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاﺷﻬﺎ إﻻ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﺬاب ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻟﻌﻨﻚ اﷲ إﻻ ﻟﻌﻨﻬﺎ اﷲ واﻟﺜﻘﻼن .وﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻗﺎل ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴ ًﺎ
ﻣﻊ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ
إذ ﺟﺎء رﺟﻞ ﻳﺎ أﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ إن ﻟﻲ اﻣﺮأة ﺳﻠﻴﻄﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻧﻤﺎﻣﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺠﻴﺮان ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﻓﻬﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻓﻘﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻪ أﻧﺎ أﺑﻠﻐﻬﺎ وﻗﺎل اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﺎ أﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻋﺒﺪت ﻋﺒﺎدة ﻣﺮﻳﻢ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺮان ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺮض ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ وﺗﺪﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ إﻻ أن ﺗﺘﻮب وﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻛﻠﻔﺖ زوﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ
ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ وﻻ ﻋﺪة ﻳﻌﻨﻲ ﻻ ﻓﺮﻳﻀﺔ وﻻ ﻧﺎﻓﻠﺔ وﻻ ﺳﻨﺔ .وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﻬﺎ
 109ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻫﻨﺎ »أﻳﻤﺎ اﻣﺮة دﺧﻠﺖ اﻟﺤﻤﺎم إﻻ وﺿﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ وإن ﺷﺎء أدﺑﺮ
ﺑﻬﺎ«.
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ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن
زوﺟﻬﺎ إﻻ ﻟﻌﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ إﻻ أن ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ .وﻗﺎل ﻋﻤﺎر
ﺑﻦ ﻳﺴﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة
ﺧﺎﻧﺖ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاﺷﻬﺎ إﻻ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﺬاب ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ .وﻗﺎل ﻣﻌﺎذ اﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل اﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻦ أﻧﻒ
زوﺟﻬﺎ دﻣ ًﺎ واﻵﺧﺮ ﻗﻴﺤ ًﺎ ﻣﺎ أدت ﺣﻖ زوﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﺟﻌﻠﺖ أﺣﺪ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﺷﻮﻳ ًﺎ واﻵﺧﺮ ﻃﺒﻴﺨ ًﺎ ﻣﺎ أدت ﺣﻖ زوﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ .وﻗﺎل أﺑﻮ اﻣﺎﻣﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋﻨﻲ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻟﻮ ﺟﺎز ﻷﺣﺪ أن
ﻳﺴﺠﺪ ﻣﻦ دون اﷲ ﻷﻣﺮت اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺴﺠﺪ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻗﺎل ﻓﺒﻠﻐﻬﺎ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﺠﺎءت
اﻟﻤﺮأة ﺣﺘﻰ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ورﻏﺒﺘﻬﻢ أن ﻳﺮﻏﺒﻮا زوﺟﻬﺎ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻋﺬرﻫﺎ وأن ﻳﻐﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ .ﻓﻘﺎل
ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ أﺑﺪاً ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﺮأة ﻛﻨﺖ ﻣﺠﻮﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا وأﻧﺎ
اﻟﻴﻮم أﺳﻠﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻓﻌﻔﻰ زوﺟﻬﺎ وﻗﺒﻞ ﻋﺬرﻫﺎ وأﻧﺼﺮﻓﺎ راﺟﻌﻴﻦ .وﻗﺪ ﺧﺮج رﺟﻞ ﻓﻲ
ﺳﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﺎﻫﺪ اﻣﺮأﺗﻪ أن ﻻ ﺗﺨﺮج إﻟﻰ أﺳﻔﻞ اﻟﺪار وﻛﺎن
أﺑﻮﻫﺎ ﺳﺎﻛﻨ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺪار ﻓﻤﺮض أﺑﻮﻫﺎ ﻓﺄرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺗﺴﺘﺄذﻧﻪ أن ﺗﻨﺰل إﻟﻰ أﺑﻴﻬﺎ ﻟﺘﺰورﻩ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ زوﺟﻬﺎ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻃﻴﻌﻲ زوﺟﻚ ﻓﺪﻓﻦ أﺑﻮﻫﺎ وﻟﻢ ﺗﺮﻩ ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وأﺧﺒﺮﻫﺎ ]ص [50أن اﷲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ.
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رأﻳﺖ ﻟﻴﻠﺔ أﺳﺮى
ﺑﻲ اﻣﺮاة ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻌﺮﻫﺎ ﻳﻐﻠﻲ دﻣﺎﻏﻬﺎ ورأﻳﺖ اﻣﺮأة ﻗﺪ ﺧﺮج ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻔﺎﻫﺎ واﻟﺤﻤﻴﻢ ﻳﺼﺐ
ﻣﻦ ﻓﻮق رأﺳﻬﺎ واﻟﻨﺎر ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺳﻔﻠﻬﺎ وﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ورأﻳﺖ اﻣﺮأة ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻦ ﺗﺎر
ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﻣﻦ رﺟﻠﻴﻬﺎ ورأﻳﺖ اﻣﺮأة ﺧﺮﺳﺎ ﻋﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺗﺄﻛﻞ وﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺗﺸﺮب.
ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻷي ﺷﻲء وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻌﺬاب
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺷﻌﺮﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﺮﺟﺎل وأﻣﺎ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ
ﺛﺪﻳﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮش ﻓﺮاش زوﺟﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ وأﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻔﺎﻫﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺴﺮق ﻣﻦ
ﻣﺎل زوﺟﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺮﺳﺎ ﻋﻤﻴﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ زوﺟﻬﺎ ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض إﻻ أن ﺗﺜﻮب وﺗﺮﺟﻊ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻠﻜﺖ أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﺑﻬﻢ دﻓﻊ اﷲ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﺘﻌﺐ ووﻗﺎﻛﻢ اﻟﻨﺼﺐ ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺘﻢ ﻓﺄﻣﺴﻜﻮﻫﻢ وﻣﺎ
أﻛﺮﻫﺘﻢ ﻓﺒﻴﻌﻮﻫﻢ وﻻ ﺗﻌﺬﺑﻮا ﺧﻠﻖ اﷲ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺜﻠﻜﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﺣﺠﺮ وﻟﻢ ﻳﻨﺤﺘﻮا ﻣﻦ ﺷﺠﺮ
أﻃﻌﻤﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻜﻢ وأﻛﺴﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ وﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ
ﻷﻧﻬﻢ أوﻻد ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻣﺎ أوردﻫﻢ ذاﻟﻚ اﻟﻤﻮرد إﻻ دﻋﻮة ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دﻋﻰ ﻋﻠﻰ
اﺑﻨﻪ ﺣﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﺣﻴﻦ ﺿﺤﻚ ﻣﻦ ﺳﻮءﺗﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺣﺎم ﻳﺎ وﻟﺪ ﺿﺤﻜﺖ ﻣﻦ ﺳﻮءة أﺑﻴﻚ
ﺳﻮد اﷲ وﺟﻬﻚ وﻏﻴﺮ ﻟﻮﻧﻚ ﻓﺄﺟﻴﺒﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ذرﻳﺘﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺠﺎر ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﺠﺎر وﺻﻴﺔ اﷲ إﻟﻰ
ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺠﺎرة اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﺠﺎر اﻟﺠﻨﺐ واﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ.
وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﺎ زال ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻮﺻﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎر ﺣﺘﻰ
ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﻮرﺛﻪ إن ﻏﺎب ﻓﺎﺣﻔﻈﻮﻩ وإن ﺣﻀﺮ ﻓﺄﻛﺮﻣﻮﻩ وإن ﻣﺮض ﻓﻌﻮدوﻩ وإن اﻓﺘﻘﺮ ﻓﻮاﺳﻮﻩ.
وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أذى ﺟﺎرﻩ ﻓﻘﺪ أذاﻧﻲ وﻣﻦ أذاﻧﻲ ﻓﻘﺪ أذى اﷲ وﻣﻦ
ﺣﺎرب ﺟﺎرﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﺎرﺑﻨﻲ وﻣﻦ ﺣﺎرﺑﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﺎرب اﷲ وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺟﺎرﻩ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﺟﺰاء ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺰور ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﻟﺰور ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﻂ ﻏﻀﺒﺎن ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻬﺪون
اﻟﺰور وإذا ﻣﺮوا ﺑﺎﻟﻠﻐﻮ ﻣﺮوا ﻛﺮاﻣﺎ﴾ 110وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿وﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ إن اﻟﺴﻤﻊ
واﻟﺒﺼﺮ واﻟﻔﺆاد ﻛﻞ أوﻻﺋﻚ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ رﺑﻚ 111ﻣﺴﺌﻮﻻ﴾ .وﺷﺎﻫﺪ اﻟﺰور ﻻ ﻳﺰال واﻗﻔ ًﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻣﻤﺎ ﻗﺎل او ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .وﻳﻜﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﺣﺪﻳﺚ
واﺣﺪ ذﻛﺮ أن ﻗﺎﺿﻴ ًﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺜﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺘﻌﺒﺪاً ﺻﺎﻟﺤ ًﺎ ]ص [51وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺎرة ﺑﺰوﺟﻬﺎ ﺗﺴﻤﻰ أﺳﻤﻰ وﻛﺎن ﻟﺰوﺟﻬﺎ أخ ﻓﺄراد اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺨﺮج إﻟﻰ ﺑﻴﺖ
اﷲ ﻟﻴﺤﺞ ﻓﺪﻋﻰ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأوﺻﺎﻩ ﺑﺤﻮاﺋﺞ أﻫﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺨﺮج.
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذات ﻳﻮم دﺧﻞ إﻟﻰ زوﺟﺔ أﺧﻴﻪ ودﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ اﺗﻖ اﷲ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻲ
أن ﺗﻬﺘﻚ ﺣﺠﺎب أﺧﻴﻚ وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻄﺄ ﻓﺮاﺷﻪ اذﻫﺐ ﻋﻨﻲ ﻓﻼ أﻫﻼ ﺑﻚ وﻻ ﻣﺮﺣﺒﺎ وإﻳﺎك أن
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
 110اﻟﻔﺮﻗﺎن .٧٢
 111ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﻋﻨﻪ« وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ .اﻹﺳﺮاء .٣٦
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ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ واﷲ إن ﻟﻢ ﺗﺠﻴﺒﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﺳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﻼﻛﻚ ﻓﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ
ﺗﺪﻋﻮا ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻟﻪ إﺑﻠﻴﺲ اﻟﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻲ أراك ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎل ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ
وﻻ ﺗﻜﺘﻢ ﻋﻨﻲ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﺄم زوﺟﺔ أﺧﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ واﷲ ﻣﺎ ﺿﻌﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻓﻠﻮ ﺟﺎء زوﺟﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ أن
ﺗﺨﺒﺮﻩ وﺗﺸﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ وإن ﺷﺎورﺗﻨﻲ ﻓﺄﻧﺎ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ
ﻷﻧﻚ ﻣﺎ ﻛﺘﻤﺖ ﻋﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﺮك ﺷﻴﺌ ًﺎ ارﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ وﻗﻞ ﻟﻬﺎ واﷲ إن ﻟﻢ ﺗﻄﻴﻌﻴﻨﻲ ﻷﻗﻤﺖ ﻋﻠﻴﻚ
ﺷﻬﻮداً ﻳﺸﻬﺪون ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺰور وﻳﺮﺗﻔﻊ أﻣﺮك إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺮﺟﻤﻚ ﻓﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ واﷲ
ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺮﻗﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻣﺎ ﻋﺼﻴﺖ رﺑﻲ وﻻ ﺧﻨﺖ زوﺟﻲ أﺑﺪاً ﻓﺎﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ .ﻗﺎل ﻓﻠﻤﺎ ﻳﺌﺲ
ﻣﻨﻬﺎ دﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﺋﺦ اﻟﺴﻮء وأﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻗﺎل ﻟﻬﻢ أﺷﻬﺪوا
ﻋﻠﻰ أﺳﻤﻰ زوﺟﺔ أﺧﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺒﺮوا اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺨﺒﺮﻫﺎ .ﻓﻔﻌﻠﻮا ذاﻟﻚ ودﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ
ﻓﺄﺧﺒﺮوﻩ ﺑﺬاﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻓﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ أوﺟﺐ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺟﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﻧﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻷن أﺧﺎك إذا ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺬاﻟﻚ أﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻗﺎل ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ دارﻫﺎ وﺟﻌﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﻔﺮة وأدﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺒﻜﺖ ودﻋﺖ وﺗﻀﺮﻋﺖ
إﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﺪؤوﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ .ﺛﻢ دﻋﺖ ﺑﺪﻋﻮة
ﻓﺄﻧﻘﺬﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وإذا ﺑﺮﺟﻞ ﺟﻤﺎل ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮف اﻟﻴﻞ وﻫﻲ ﺗﺌﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺠﺎرة ﻓﺄﻗﻠﻊ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺠﺎرة وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ أﺧﺬ ﻓﻲ دواﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
وﻋﺎدت إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻤﺎل ﻓﻨﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ زوﺟﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﻐﺎرت ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ
ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮوا ﻋﻨﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ذاﻟﻚ وﻋﺎﻫﺪﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺘﺰوج زوﺟﻬﺎ وﻻ ﺗﺼﺪﻩ ﻋﻨﻬﺎ أﺑﺪاً ﻓﺮﻓﻘﺖ ﺑﻬﺎ وﻛﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎل وﻟﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻀﻤﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ .ﻓﻠﻤﺎ
ﻧﻈﺮ اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﻤﻰ اﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاودﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺰﺟﺮﺗﻪ وﺣﻠﻔﺖ ﻟﻪ أن ﺗﻔﻀﺤﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻩ
إن ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻋﻦ ذاﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻣﺴﺎك ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﺎودﻫﺎ ﻓﻨﻬﺮﺗﻪ وزﺟﺮﺗﻪ ﻓﻘﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﺎﻣ ًﺎ ﺛﻢ
ﺟﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻞ وﻫﻲ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺬﺑﺤﻬﺎ ﻓﻤﺪ ﻳﺪﻩ إﻟﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﺄﺻﺎب رأس اﻟﻮﻟﺪ اﺑﻦ اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ
ذراﻋﻬﺎ ﻓﻈﻦ أﻧﻪ رأﺳﻬﺎ ﻓﺬﺑﺤﻪ ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﻤﺮأة زوﺟﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻴﻞ ﺗﻔﺘﻘﺪ وﻟﺪﻫﺎ ]ص[52
ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻣﺬﺑﻮﺣ ًﺎ ﻓﻲ ذراﻋﻬﺎ ﻓﻐﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻜﺖ ﺑﻜﺎء ﺷﺪﻳﺪاً ﻓﻘﺎل اﻟﺠﻤﺎل ﻓﺼﺒﺮﻫﺎ.
وﻗﺎل ﻟﻬﺎ اﺻﺒﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ واﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا ﻓﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮأة وﻻ ﻫﻲ إﻻ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻓﻐﻀﺒﺖ زوﺟﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺠﻤﺎل وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺟﺌﺖ ﺑﺎﻣﺮأة ﻓﺎﺟﺮة ﻗﺪ زﻧﺖ ﺛﻢ رﺟﻤﺖ ﺛﻢ ذﺑﺤﺖ
وﻟﺪ وﺗﺒﺨﺴﻨﻲ ﻋﻨﺪك وأﻧﺖ ﺗﺮﺑﻴﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ زواﺟﻬﺎ
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وﻛﺎن اﻟﺠﻤﺎل رﺟﻼ ﺻﺎﻟﺤ ًﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ اﻟﻤﺮأة ﺗﺒﻜﻲ وﺗﺤﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻓﺄﺗﺎﻫﺎ وﻗﺎل ﻟﻬﺎ واﷲ
ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺛﻢ واﷲ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﻳﺪي ﺳﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﺧﺬﻳﻬﺎ واذﻫﺒﻲ ﺣﻴﺚ ﺷﺌﺖ
ﻓﺨﺮﺟﺖ اﻟﻤﺮأة وذﻫﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺔ 112ﻻ ﺗﻌﺮف أﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻤﺸﺖ أﻳﺎﻣ ًﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻨﻲ أﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ .ﻓﺈذا ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ أﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أن ﻳﺼﻠﺐ وﻫﻮ
ﻋﺸﺎر ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻗﺪ اﻧﻜﺴﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎراً ﻓﺼﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ أرادوا أن ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ ﻓﻤﺮت
ﺑﻬﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻢ ﺻﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎراً ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ
أﻃﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎر .ﻓﺄﺧﺬوﻩ وأﻧﺰﻟﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﺠﺰع ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻷﻫﻠﻪ وﻗﺎﻟﻮا ﻣﻦ
ﺧﻠﺼﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ وﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺮأة ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻋﻨﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ
دﻳﻨﺎراً وإﻧﻲ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺪاً ﻣﺎ ﻋﺸﺖ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺮﺟﻊ ودﻟﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
واﺗﺒﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ أدرﻛﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮب ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻓﺄﺗﻰ إﻟﻴﻬﺎ وﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪاً ﻟﻬﺎ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺴﻨﻬﺎ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ اﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاودﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺰﺟﺮﺗﻪ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﺬا ﺟﺰاءي
ﻣﻨﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﺼﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻨﻚ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﺎف ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ .ﻓﺘﻘﺪم أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻤﺸﻲ ﺧﻠﻔﻪ وأﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ وﻟﻘﻰ
ﺗﺎﺟﺮاً ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻂ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮي ﻣﻨﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ذات ﺣﺴﻦ وﺟﻤﺎل ﻓﻘﺎﻟﻮا
ﻟﻪ أﻳﻦ ﻫﻲ ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻢ أﻧﺎ أﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻠﺘﻬﻢ اﻟﻤﺮأة وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ
أﻋﺠﺒﺘﻪ .ﻓﻘﺎل ﺑﻜﻢ ﻫﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﺜﻼث ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ذﻫﺒ ًﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﺛﻢ رﺿﻲ ﻓﻘﺎم
اﻟﺬي اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ وﺟﻠﺴﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻟﺘﺮﻛﺐ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺐ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺤﺮ وﻗﺪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻋﺎدل ﻻ ﻳﻈﻠﻢ أﺣﺪ ﺑﺒﻠﺪﻩ.
ﻓﻠﻤﺎ وﺳﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻗﺎم اﻟﺬي اﺷﺘﺮاﻫﺎ وﻗﺎل ﻗﻮﻣﻲ وادﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ
وﻛﻴﻒ أدﺧﻞ ﺣﺘﻰ اﻛﺘﺮي ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻗﻮﻣﻲ وأﻧﺎ ﻣﻮﻻك اﺷﺘﺮﻳﺘﻚ ﻣﻦ
ﺳﻴﺪك .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻲ ﻣﻮﻻ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻓﺎﻧﺘﻬﺮﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻗﺎل
ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻨﻚ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﻗﻮﻣﻲ وادﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺳﻴﺪك ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺪ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄدﺧﻠﻮﻫﺎ ﻗﻬﺮاً
ودﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺬي اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎرب اﻟﻤﺮﻛﺐ وأﻗﻠﻌﻮا .ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻦ اﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﻟﻴﻬﺎ
ﻳﺪﻩ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻓﺸﺘﻤﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻫﺬﻩ إﻻ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ دﻓﻊ ﺳﻴﺪك ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻚ وأﻧﺖ
ﺗﺼﻴﺤﻴﻦ اﺿﺮﺑﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎط ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻄﻌﻮا ﻟﺤﻤﻬﺎ وأﺟﻨﺎﺑﻬﺎ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ ﻳﺎ ﻗﻮم اﺗﻘﻮا اﷲ ﻓﻮاﷲ
» 112اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
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ﻣﺎ أﻧﺎ إﻻ ﺣﺮة ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ اﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﻓﺮﻓﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺪﻩ وﻟﻄﻤﻬﺎ ]ص [53وأﺧﺪ ﺷﻌﺮﻫﺎ
ﻓﺪﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺎﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻈﻼم وﻫﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ ﻋﺬﺑﻮا اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
وﻗﺎﻣﺖ اﻷﻣﻮاج ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وأﺗﺎﻫﻢ رﻳﺢ ﺑﻘﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻬﻢ واﻗﺘﻠﻊ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺬي اﺑﺘﺎع اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﻧﺠﻰ اﷲ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ .ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﷲ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﺼﺒﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف أﻳﻦ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻓﺈذا ﺑﻘﻀﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺮﻳﺪ 113ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ
أرادت اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎدل وﻛﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﻮﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ .ﻓﺮﻛﺒﻮﻫﺎ ﺣﺘﻰ
وﺻﻠﻮﻫﺎ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻪ ﺑﺨﺒﺮك ﻓﺴﺎرت إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺨﺒﺮﻫﺎ ﻓﻘﺎل
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﺧﺘﺎري ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ﻧﻨﺰﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﻻي ﻻ أرى ﻓﻲ ﺧﻠﻄﺔ اﻟﻨﺎس
ﺻﻼﺣﺎ وإﻧﻤﺎ ﻣﺮادي ﺑﻴﺖ ﻣﻌﺘﺰل ﻋﻦ اﻟﻨﺎس أﻛﻮن ﻓﻴﻪ وﺣﺪي .ﺛﻢ إن ذاﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎدل أﻣﺮ
ﺑﺒﻴﺖ ﻓﺒﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺳﻜﻨﺖ ﻓﻴﻪ وﻟﺰﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎدة ﺣﺘﻰ ﻋﻼ ذﻛﺮﻫﺎ وﺷﺎع
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﺧﺒﺮﻫﺎ وﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻫﺔ أو ﻣﺮض أو ﺟﻨﻮن أو آﻓﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت إذا دﻋﺖ ﻟﻪ
ﻳﺸﻔﻴﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺷﺎع ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺨﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﺬي رﺟﻤﻬﺎ أﺧﻮ زوﺟﻬﺎ.
ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ رﺟﻤﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺪ ﻋﻤﻲ ﺑﺼﺮﻩ وﺧﻮﻟﻂ ﻋﻘﻠﻪ وأﺻﺒﺢ
اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ اﻷﻛﻠﺔ ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﻢ ﻓﻘﻄﻌﺖ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وإن زوﺟﻬﺎ ﻗﺪ
رﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ زوﺟﺘﻪ ﻓﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮوﻩ ﺑﺨﺒﺮﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ زﻧﺖ ﻓﺮﺟﻤﺖ ﺑﻌﺪ أن
ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻋﻨﺪ أﺧﻴﻚ وﺑﻠﻎ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺮﺟﻤﻬﺎ ﻓﺮﺟﻤﺖ وﻣﺎﺗﺖ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺠﺎرة .114ﻓﻤﻀﻰ زوﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي رﺟﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﺒﺶ وﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻓﻌﻈﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ وﻗﺎل واﷲ ﻣﺎ زﻧﺖ أﻣﺮأﺗﻲ ﻗﻂ وﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺬاﻟﻚ وﻟﻘﺪ ﻛﺬب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻬﻮد ﺛﻢ دﺧﻞ
ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪﻩ أﻋﻤﻰ ذاﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺪ ذﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ذاﻟﻚ أﻳﻀ ًﺎ واﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ إن أردت أن ﻳﺒﺮأ أﺧﻮك ﻓﺎذﻫﺐ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪع ﻟﺬي ﻋﺬر أﻋﻤﻰ أو ﺑﻪ ﻋﺎﻫﺔ أو آﻓﺎت ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺒﻼء إﻻ ﺑﺮئ ﺑﺈذن اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺧﺎﻩ ورﻛﺒﻪ ﻋﻠﻰ داﺑﺔ وﺧﺮج ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻤﻊ ﺑﻤﺴﻴﺮة
اﻟﻤﺸﺎﺋﺦ اﻟﺴﻮء اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا ﺑﺎﻟﺰور اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺂﻛﻠﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻛﻠﺔ وأﻓﻮاﻫﻬﻢ وذﻫﺒﺖ
ﺑﻠﺤﻮم وﺟﻮﻫﻬﻢ وأﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻣﻌﻪ وﺳﺎروا ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻠﺔ.
» 113ﺗﺮﻳﺪ« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
 114وردت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ.
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ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﺬاﻟﻚ وإذا ﻫﻢ ﺑﺮﺟﻞ وﻣﻌﻪ ﺷﺎب ﻣﻐﻠﻮل اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻘﻴﺪ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻗﺪ أﻛﻞ
ﻟﺤﻢ ذراﻋﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮت ﻋﻈﺎﻣﻬﻢ ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺘﻰ ﻗﺎل أﺳﻴﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻔﻼﻧﻲ ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ اﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﺎدل وأن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻣﺮأة ﺻﺎﻟﺤﺔ إذا دﻋﺖ ﻷﺣﺪ ﻳﺒﺮأ ﺑﺈذن
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ﻓﺴﺎروا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺈذا ﺑﺮﺟﻞ وﺷﻴﺦ
وﻣﻌﻬﻢ ﺷﺎب ﻣﻜﺒﻮب ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ وﻗﺪ ﺗﻘﻄﻊ ﻟﺤﻤﻪ ﺟﺬاﻣ ًﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻫﺬا
وﻟﺪي ﻗﺪ دﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﻼء ﻋﻈﻴﻢ وأرﻳﺪ أن أﺳﻴﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺪﻋﻮا ﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ذﻛﺮت
ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎدل ]ص [54ﻓﻠﻌﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺸﻔﻴﻪ .ﻗﺎل ﻓﺴﺎروا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﺎﻛﺘﺮوا ﺳﻔﻴﻨﺔ ورﻛﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ وإذا ﻫﻢ ﺑﻘﻮم رﻗﻮد ﻋﻠﻰ أﺻﻼﺑﻬﻢ وﻗﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ وﺳﻠﻜﺖ
ﻓﻮق ﺻﺪورﻫﻢ وﻗﺪ ﺗﺸﻔﻘﺖ ﻟﺤﻮﻣﻬﻢ واﺳﻮدت أﻟﻮاﻧﻬﻢ.
ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻬﻢ إﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺴﻴﺮون ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰل ﺑﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﻼء ﻧﺴﻴﺮ ﺑﻬﻢ
إﻟﻰ اﻣﺮاة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻼن اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺪﻋﻮا ﻟﻬﻢ ﻓﻠﻌﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺸﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻧﺰل
ﺑﻬﻢ .ﻗﺎل ﻓﺴﺎروا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻨﺰﻟﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﺟﻌﻠﻮا
ﻳﻜﻠﻤﻮﻧﻬﺎ وﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻬﺎ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻬﺎ ﻳﺎ أﻣﺔ اﷲ ﺟﺌﻨﺎك ﻣﻦ ﺑﻠﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻓﺎدع ﻟﻬﻢ
ﻳﻜﺸﻒ اﷲ ﻣﺎ ﺑﻬﻢ وﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻬﻢ .ﻗﺎل ﺛﻢ إن اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻧﻈﺮت وﻋﺮﻓﺖ زوﺟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ
ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺎ ﻗﻮم إﻧﻲ ﻻ أدﻋﻮا إﻻ ﻟﻤﻦ ﻋﺎﻫﺪ أن ﻳﺘﻮب ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺟﺮى
ﺑﻪ وﻣﺎ ذﻧﺒﻪ اﻟﺬي أﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﻼء .ﻓﻘﺎل واﺣﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺬا أﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺎل أﺧﻮ زوﺟﻬﺎ
اﻟﺬي رﺟﻤﻬﺎ ﻷﺧﻴﻪ ﻳﺎ أﺧﻲ إن ذﻧﺒﻲ ﻋﻈﻴﻢ وأﻧﺎ أﺳﺘﺤﻴﻲ ﻣﻨﻚ أن أذﻛﺮﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺧﻮﻩ اذﻛﺮ ﻳﺎ
أﺧﻲ وﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ أﺧﻲ إن ذﻧﺒﻲ ﻟﻤﺎ أﻧﻚ ﺳﺮت إﻟﻰ اﻟﺤﺞ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻚ أﺳﻤﻰ
ﻓﺮاودﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻲ ﻓﻠﻢ أزل أﻟﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ زﻳﻦ ﻟﻲ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻗﺪ ﺧﻔﺖ أن
ﺗﻔﻀﺤﻨﻲ ﻋﻨﺪك ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺸﻴﻮخ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺂﻛﻠﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﺷﻬﺪوا
ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ وﻫﻲ ﺑﺮﻳﺌﺔ وﻗﺪ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻫﺬا ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻨﻚ وﺳﻤﻌﺖ ﻗﻮﻟﻚ ﻓﺒﻐﺎ 115زوج اﻟﻤﺮأة ﻳﺒﻜﻲ وﻳﻘﻮل واﷲ
ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻗﺒﻞ إﻗﺮارك أﻧﻬﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﺔ وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺰن ﻗﻂ ﻓﻴﺎ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺎ أﺳﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ
ﻋﻤﺮي .ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺴﻮء ﻫﻜﺬا ﻛﺎن أﻧﺘﻢ أﻣﺮﻛﻢ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ ﻧﻌﻢ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اﻋﺘﺮﻓﻮا أﻧﺘﻢ أﻳﻀ ًﺎ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺬﻧﻮﺑﻜﻢ وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ رﺑﻜﻢ .ﻓﻘﺎل اﻟﺬي أﻛﻞ ﻟﺤﻤﻪ وذراﻋﺎﻩ
 115ﻛﺬا.

75

أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺈن ﺳﻴﺪي ﻫﺬا ﺟﻤﺎل ﻓﻤﺮ ﺑﺎﻣﺮاة ﻣﺮﺟﻮﻣﺔ ﻗﺪ رﺟﻤﺖ ﻓﻲ زﻧﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ
ﺣﻴﺔ ﻓﺎﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺠﺎرة وﻣﻦ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﺤﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ودواﻫﺎ ﻓﺎﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮأﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
دار ﺳﻴﺪي ﻫﺬا ﻓﺎﻓﺘﺘﻨﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاودﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺄﺑﺖ وﻃﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻲ ﻓﺨﻔﺖ أن
ﺗﺬﻛﺮ أﻣﺮي ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪي ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻞ ﻷذﺑﺤﻬﺎ ﻓﻐﻠﻄﺖ ﻓﻲ وﻟﺪ ﺳﻴﺪي ﻫﺬا ﻓﺬﺑﺤﺘﻪ
وﻗﺪ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮأة .ﻓﻘﺎﻟﺖ أﻣﺎ أﻧﺖ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ذﻧﺒﻚ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﻐﺎ 116ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ رﺟ ً
ﻼ ﻋﺸﺎراً ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺎﻧﻜﺴﺮت ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎراً ﻓﺼﻠﺒﻨﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ
وﻟﻢ أﻗﺪر أن أﺧﻠﺼﻬﺎ ﻓﻤﺮت ﺑﻲ اﻣﺮأة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻓﻨﻈﺮت إﻟﻲ ﻓﻔﺪﺗﻨﻲ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎراً ذﻫﺒ ًﺎ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻬﺎ وذﻫﺒﺖ ﻓﻠﻤﺎ أﺧﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻷﺧﺪﻣﻬﺎ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻲ.
ﻓﻠﻤﺎ أدرﻛﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ اﻓﺘﺘﻨﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاودﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻲ وﺻﺎﺣﺖ ﻋﻠﻰ
ﻓﺨﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أن ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟﺒﺤﺮ وﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻬﺬا ذﻧﺒﻲ .ﻓﻘﺎﻟﺖ
اﻟﻤﺮأة أﻣﺎ أﻧﺖ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼﻣﻚ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮ ﻏﻴﺮك ﻓﻘﺎل اﻟﺬﻳﻦ ]ص [55اﺳﻮدت وﺟﻮﻫﻬﻢ
واﻧﺘﻔﺨﺖ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ وﺗﺸﻘﻘﺖ ﺟﻠﻮدﻫﻢ ﻧﺤﻦ واﷲ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮوا اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم
وأﺷﺎروا إﻟﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ وﺧﻼ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻓﻠﻤﺎ
ﻣﺪ ﻳﺪﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺖ واﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻄﻢ وﺟﻬﻬﺎ وﻧﺘﻒ ﺷﻌﺮ رأﺳﻬﺎ ودﻋﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺎﺷﺘﺪت
اﻟﺮﻳﺢ واﻟﻈﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﺼﻒ اﻟﺮﻳﺢ وﻏﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح وﻏﺮﻗﺖ أﻣﻮاﻟﻨﺎ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ادن ﻣﻨﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﺗﻌﺮﻓﻨﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﻐﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒﻜﻰ
وﺑﻜﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﻠﻤﺎ أﻓﺎق ﻣﻦ ﻏﺸﻴﺘﻪ دﺧﻞ إﻟﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﻳﻘﺒﻞ رأﺳﻬﺎ وﺗﻘﺒﻞ ﻳﺪﻳﻪ.
ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف أﺧﻴﻚ واﻋﺘﺮاف ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻛﻠﻬﻢ وأﻧﺎ
اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ وﻻﻛﻦ اﷲ ﻋﺼﻤﻨﻲ وﺳﺘﺮﻧﻲ .ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﺗﺎب إﻟﻴﻚ واﻋﺘﺮف ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻳﻚ اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ اﺑﺘﻠﻴﺘﻬﻢ ﻓﺎﻛﺸﻒ ﺑﻼءﻫﻢ ﻗﺎل ﻓﻜﺸﻒ اﷲ ﺑﻼءﻫﻢ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻫﺬا ﻗﺎﺗﻞ وﻟﺪك وﻃﻠﺒﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎق ﻓﺈن ﺷﺌﺖ أن ﺗﻘﺘﺺ وإن ﺷﺌﺖ أن ﺗﻌﻔﻮ .وﻗﺎل
ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻫﺬا اﻟﺬي أﺧﺬ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻓﺨﺬ ﻣﺎﻟﻚ وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻬﺒﻪ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻫﺬا أﺧﻮك وﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺘﻜﻮا ﺣﺮﻣﺘﻚ ﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻓﺨﺬ وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻬﺐ
ﻣﻦ ﻋﻠﻲ وﺳﺘﺮﻧﻲ ﻓﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮاً.
وأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻘﺪ وﻫﺒﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻲ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﱠ
ﻓﺎﻧﺼﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺎرﺣﻴﻦ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻬﻢ ﻋﺎﻫﺔ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ﻓﻬﺬا أﻏﺮب
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺟﻮارح اﺑﻦ آدم وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻔﺘﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮارح ﻓﺄوﻟﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺑﺎﻹﺧﻼص ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎدة ﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﻪ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺤﻴﺎ واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰﻫﺪ وﻫﻮ أن
ﻳﻄﺮح اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة واﻟﻮرع وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ اﻟﺬي
ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻜﺮوﻩ وان ﻳﺘﺮك ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻼل وﻣﺜﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺴﺘﺮﺋﻲ أﻧﻪ واﺟﺐ ﻓﻴﻔﻌﻠﻪ وﻛﻠﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺮﺋﻲ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺮاﻣ ًﺎ ﻓﻴﺘﺮﻛﻪ واﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺪر
وﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ وﺳﺨﺎوة اﻟﻨﻔﺲ .وﺳﺌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺎء ﻓﻘﺎل
اﻟﺴﺨﻲ ﻣﻦ أدﺑﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﻗﺒﻞ إﻟﻰ اﻵﺧﺮة ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮﻟﻰ.
وروى أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﺴﺨﺎء ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء اﻷول ﺳﺨﻲ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺰﻳﺰ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﺮﻳﻒ وﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﺮﻳﻢ وﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺳﻠﻴﻢ وﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺗﻘﻲ وﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪ .وﻗﻴﻞ اﻟﺴﺨﺎء ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺬل ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺠﻴﺮان
وﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻀﻴﻔﺎن ووﻟﺪﻩ ﻟﻠﻘﺮﺑﺎن وﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﺮﺣﻤﺎن ﻓﻠﺬاﻟﻚ اﺗﺨﺬﻩ اﷲ ﺧﻠﻴ ً
ﻼ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺗﺨﺬ
اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻼً] .ص [56وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻤﺎء ﺷﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ وأﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺪﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻐﺼﻦ ﻣﻦ أﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﻌﻢ ﺑﻪ
وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻ ﺗﻌﻄﻮا اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺘﻈﻠﻤﻮﻫﺎ وﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮﻫﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺘﻈﻠﻤﻮﻫﻢ
وﻻ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻇﺎﻟﻤ ًﺎ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻓﻀﻠﻜﻢ وﻻ ﺗﺮاؤوا اﻟﻨﺎس ﻓﻴﺤﺒﻂ ﻋﻤﻠﻜﻢ وﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻴﻘﻞ
ﺧﻴﺮﻛﻢ إﻻ أن اﻷﺷﻴﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺮ اﺳﺘﺒﺎن رﺷﺪﻩ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ وأﻣﺮ اﺳﺘﺒﺎن ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ وأﻣﺮ اﺧﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺮدوﻩ إﻟﻰ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺆﻧﺘﻬﻤﺎ ﻋﻈﻴﻢ أﺟﺮﻫﻤﺎ ﻟﻢ
ﻳﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺜﻠﻬﻤﺎ اﻟﺼﻤﺖ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ.
وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻧﻪ ﻗﺎل
ﻟﻌﺌﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ رﺟﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻣﺮأة ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻛﺜﻴﺮة اﻟﻤﻌﺮوف
ذات وﺟﻪ وإﺣﺴﺎن وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ أم ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ ذات ﺷﺢ وﺑﺨﻞ وﻛﺎﻧﺘﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻮل واﺣﺪ
ﻓﺄﺳﻜﻦ أﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ وزوﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻳﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ أﻣﻪ وﻟﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ زوﺟﺘﻪ .ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ﻋﻨﺪ أﻣﻪ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ زوﺟﺘﻪ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ إذ أﺗﺎﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎن ﻓﺴﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻬﺎ ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻨﺰل ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ ﺣﺒ ًﺎ وﻛﺮاﻣﺔ ورﺣﺒﺖ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻮﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
وﻋﺎء ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺮا ﻓﻘﺎﻻ ﻣﺎ ﻓﻲ وﻋﺎﺋﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻤﺎ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﺮﻏﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰول ﻋﻨﺪﻫﺎ.
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ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ أﻋﻂ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻰ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ
ﺣﻮل ﺑﻴﺘﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻤﺎ أﺻﻮات ﻏﻨﻢ ﻟﻲ ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ أﻋﻂ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻰ ﻓﺄﺻﺒﺢ
وﻋﺎؤﻫﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌ ًﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ وأﺻﺒﺢ ﺣﻮل ﺑﻴﺘﻬﺎ أﻏﻨﺎم ﻛﺜﻴﺮة .ﻓﻠﻤﺎ رأت أﻣﻪ ذاﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ
أﻧﺰﻟﺖ أﻣﺮأﺗﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺨﺼﺐ وأﻧﺰﻟﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺠﺪب ﻓﺼﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺻﻴﺮﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻓﻔﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎء أﺗﺎﻫﺎ اﻟﺸﺨﺼﺎن اﻟﻠﺬان أﺗﻴﺎ إﻟﻰ زوﺟﺘﻪ ﻓﻮﻗﻔﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ
وﺳﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻬﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﻋﻨﺪك ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎ
ﻟﻜﻤﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻨﺰل ﻓﻨﻈﺮا إﻟﻰ وﻋﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ دﻗﻴﻖ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ وﻋﺎﺋﻚ ﻫﺬا ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻤﺎ
ﺣﻠﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻌﺮا ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺰﻻ ﻋﻨﺪﻫﺎ .ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ أﻋﻂ ﻣﺘﻤﻨﻴ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻰ وإن ﺗﻤﻨﻰ ﺷﺮاً ﻓﺄﺻﺒﺢ
وﻋﺎؤﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮءاً ﺑﻌﺮاً ﻗﺎﻻ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻊ ﺣﻮل ﺑﻴﺘﻚ ]ص [57ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﻤﺎ
أﺻﻮات اﻟﺴﺒﺎع وإﻧﻲ ﺧﻔﺖ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﻓﺘﺄﻛﻠﻜﻤﺎ ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ أﻋﻂ ﻣﺘﻤﻨﻴ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻰ
وإن ﺗﻤﻨﻰ ﺷﺮاً ﻓﺄﺻﺒﺢ وﻋﺎؤﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮاً ﺑﻌﺮاً واﻟﺴﺒﺎع ﺣﻮل ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﺄﻛﻠﻮﻫﺎ.
ﺛﻢ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وإﻳﺎك واﻟﺸﺢ ﻗﺎل
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿وﻣﻦ ﻳﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄوﻻﺋﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن﴾ 117واﻟﻤﻔﻠﺤﻮن ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ
وﻳﺪرك اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ درﺟﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ .وﻣﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ وﻫﻮ أن ﻳﺘﺼﻒ
ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﺧﻼق أن ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﻇﻠﻤﻚ وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻦ
ﺣﺮﻣﻚ وﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ .وﻣﻤﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﻟﻐﻞ واﻟﺤﺴﺪ واﻟﺒﻐﻲ واﻟﻐﻀﺐ
إﻻ إذا ﻛﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻐﺶ واﻟﻜﺒﺮ واﻟﻌﺠﺐ واﻟﺮﻳﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺒﺨﻞ ﻻن اﻟﺒﺨﻞ ﺷﺠﺮة ﻓﻲ
اﻟﻨﺎر وأﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻐﺼﻦ ﻣﻦ أﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر وﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺤﻖ
واﻟﻄﻤﻊ وﺧﻮف اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺴﺨﻂ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻟﻐﻨﺎﺋﻬﻢ واﺣﺘﻘﺎر اﻟﻔﻘﺮاء
ﻟﻔﻘﺮﻫﻢ واﻟﻔﺨﺮ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻤﺒﺎﻫﺎت واﻟﺘﺰﻳﻦ ﻟﻠﺨﻠﻖ واﻟﻤﺪاﻫﻨﺔ وﺣﺐ اﻟﻤﺪح
واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻌﻴﻮب اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب ﻧﻔﺴﻪ وﻧﺴﻴﺎن اﻟﻨﻌﻤﺔ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ
اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔ إذا ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ وإذا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻘﻠﺐ وﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ
ﺗﺼﻠﺤﻪ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء وﺗﻔﺴﺪﻩ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء أﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺤﻪ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮرع واﻟﻴﻘﻴﻦ
واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ وأﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺪﻩ اﻟﺤﻤﻖ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﺤﺮص واﻟﻄﻤﻊ واﻟﻜﺬب .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 117اﻟﺤﺸﺮ  ٩واﻟﺘﻐﺎﺑﻦ .١٦
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اﻟﺠﺴﻢ إذا ﻛﺎن ﺳﻘﻴﻤ ًﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻃﻌﺎم وﻻ ﺷﺮاب وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺤﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻌﻪ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﺴﺎن وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﺴﺎن أﻋﻈﻢ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ وروي أن اﻟﺠﻮارح ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﺗﻘﻮل اﺗﻖ اﷲ ﻓﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻚ إن
اﺳﺘﻘﻤﺖ اﺳﺘﻘﻤﻨﺎ وإن اﻋﻮﺟﺠﺖ اﻋﻮﺟﺠﻨﺎ .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﺳﺒﻌﻲ إن أﻃﻠﻘﺘﻪ
أﻛﻠﻨﻲ ﻓﻤﻦ أراد اﷲ ﺑﻪ ﺧﻴﺮاً أﻋﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ واﻟﻐﻴﺒﺔ
أن ﺗﻘﻮل ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ أن ﻟﻮ ﺳﻤﻌﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺘﺎن .واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻚ ﻓﻼن ﻛﺬا وﻛﺬا ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ اﻟﻌﺪاوة ﺑﺴﺒﺒﻪ واﻟﻜﺬب
واﻟﻘﺬف واﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﺰاح واﻟﻨﻴﺎﺣﺔ واﻟﻐﻨﺎء واﻹﻳﻤﺎن اﻟﻐﻤﻮس وﻫﻮ أن ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺬب وﺷﻬﺎدة اﻟﺰور وﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ .إﻧﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن ]ص [58ﻟﺘﻜﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻼوة اﻟﻘﺮءان وﺗﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺗﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮك ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ
دﻳﻨﻚ ودﻧﻴﺎك.
ﻓﺈذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮت ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ أﻏﻠﺐ أﻋﻀﺎﺋﻚ
ﻋﻠﻴﻚ وﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺨﻠﻖ وﻻ ﻳﻜﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﺮﻫﻢ إﻻ ﺧﺼﺎﺋﺮ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
ﻓﺎﺳﺘﻈﻬﺮ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻗﻮﺗﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ .ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﺮﺟﻞ
ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺘﻬﻮي ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺧﺮﻳﻔ ًﺎ وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﺷﻬﻴﺪاً ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻨﻴﺌ ًﺎ ﻟﻪ اﻟﺠﻨﺔ .ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻚ ﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ
ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ وﻻﻛﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷول اﻟﻜﺬب ﻓﺎﺣﺘﻔﻆ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﺪ واﻟﻬﺰل وﻻ ﺗﻌﻮد ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻜﺬب ﻫﺰﻻ ﻓﻴﺘﻌﺪا 118إﻟﻰ اﻟﺠﺪ ﻓﺎﻟﻜﺬب ﻣﻦ أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ.
ﺛﻢ إﻧﻚ إذا ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﻮﻟﻚ وﺗﺰدرﻳﻚ اﻷﻋﻴﻦ وﺗﺤﻘﺮك وإذا أردت أن ﺗﻌﺮف
ﻗﺒﺢ اﻟﻜﺬب ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﺬب ﻏﻴﺮك إﻟﻰ ﻧﻔﻮر ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻨﻪ واﺳﺘﺤﻘﺎرك ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ واﺳﺘﻘﺒﺎﺣﻚ
ﻟﻪ وﻛﺬاﻟﻚ ﻓﺎﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻋﻴﻮب ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪرك ﻗﺒﺢ ﻋﻴﻮﺑﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮك ﻓﻤﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮك ﻓﻴﺴﺘﻘﺒﺤﻪ ﻏﻴﺮك ﻣﻨﻚ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﺗﺮض ﻟﻨﻔﺴﻚ ذاﻟﻚ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺪ وإﻳﺎك ﺗﻌﺪ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن إﺣﺴﺎﻧﻚ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻌﻼ ﺑﻼ
ﻗﻮل ﻓﺈن اﺿﻄﺮرت اﻟﻘﻮل ﻓﺈﻳﺎك أن ﺗﺨﻠﻔﻪ إﻻ ﺑﻀﺮورة ﻓﺈن ذاﻟﻚ ﻣﻦ إﻣﺎرة اﻟﻨﻔﺎق وﺧﻴﺎﻧﺔ
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اﻷﺧﻼق .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺛﻼث ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ وإن ﺻﺎم وﺻﻠﻰ ﻣﺎ
إذا ﺣﺪث ﻛﺬب وإذا وﻋﺪ أﺧﻠﻒ وإذا اﺋﺘﻤﻦ ﺧﺎن .اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﺣﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ
ﻓﺎﻟﻐﻴﺒﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ زﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﺬا أﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻐﻴﺒﺔ أن ﺗﺬﻛﺮ أﻧﺴﺎﻧ ًﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ أن ﻟﻮ ﺳﻤﻌﻪ وإن ﻛﺎن ﺻﺎدﻗ ًﺎ وإﻳﺎك وﻏﻴﺒﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻤﺮاﺋﻴﻦ أن ﺗﻌﻤﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺘﻘﻮل أﺻﻠﺤﻪ اﷲ ﻓﻘﺪ ﺳﺎءﻧﻲ وﻏﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻳﺼﻠﺤﻨﺎ.
ﻓﻬﺬا ﺟﻤﻊ ﺧﺒﻴﺜﺘﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﻐﻴﺒﺔ إذا ﺣﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ واﻵﺧﺮ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺪح واﻟﺼﻴﺎم ﻻﻛﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮدك ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ أﺻﻠﺤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻓﺎدع ﻟﻪ ﺳﺮاً وإن
اﻏﺘﻤﻤﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻓﻌﻼﻣﺘﻚ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ إﻓﺼﺎﺣﻪ وإﻇﻬﺎر ﻋﻴﺒﻪ وﻓﻲ إﻇﻬﺎرك اﻟﻐﻢ ﺑﻌﻴﺒﻪ إﻇﻬﺎر
اﻟﻐﻴﺒﺔ وﻳﺠﺰﺋﻚ زاﺟﺮاً.
ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿وﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻳﺤﺐ أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ أﺧﻴﻪ
ﻣﻴﺘﺎً﴾ 119ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﻤﻴﺘﺔ .وروي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻴﻠﺰم ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺎل ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻣﻦ أراد ﺻﻼة اﻟﻴﻞ وﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر وﻣﻦ
أراد اﻟﺘﻄﻮع وﻫﻮ ﻣﻔﻄﺮ ﻓﻠﻴﺤﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ .اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أراد ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﺮ .اﻟﺮاﺑﻊ
]ص [59ﻣﻦ أراد ﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻠﻴﺠﺎﻫﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ أراد ﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﻫﻮ
ﻋﺎﺟﺰ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أراد ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺞ وﻫﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻓﻠﻴﻠﺰم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣﻦ أراد ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻠﻴﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪاوة اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أراد ﻓﻀﻞ
اﻷﺑﺪال ﻓﻠﻴﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺪرﻩ وﻟﻴﺮض ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻦ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ
اﻟﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻦ ذاﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮرات واﻟﻤﺮأة ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮرة
إﻻ وﺟﻬﻬﺎ وﻛﻌﺒﻬﺎ ﻫﺬا ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ وأﻣﺎ ذو اﻟﻤﺤﺎرم ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﺮ إﻟﻰ اﻟﺮأس وأﻃﺮاف
اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وأﻣﺎ ﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺪر واﻷﻛﺘﺎف وﻧﺤﻮ ذاﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻈﺮ
اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ ﺧﻮف اﻟﻔﺘﻨﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺠﻮزاً أو ﺳﻮداء وﻧﺤﻮﻫﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻻﻟﺘﺬاذ ﻓﻴﻤﺎ
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ اﻻﻟﺘﺬاذ ﺑﻪ .وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻷوﻟﻰ ﺣﺮج إذا ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ :
** وﻟﻴﺲ اﻛﺘﺤﺎل اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻴﻦ زﻳﻨﺔ * إذا ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ذاك ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻮاﻃﺮ **
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وروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻌﻴﻮن ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻴﻦ
ﻋﻴﻦ ﺳﻬﺮت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﻋﻴﻦ ﺑﻜﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ وﻋﻴﻦ أﻋﺮﺿﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرم اﷲ .ﻳﺮوى
أن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﺮج ﻳﺴﺘﺴﻘﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻖ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ذﻧﺐ ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ
ﻓﺮﺟﻊ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ أﺟﻤﻌﻮن وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻌﻪ إﻻ رﺟﻞ واﺣﺪ أﻋﻮر ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
وأﻧﺖ ﻣﺎ ﻟﻚ ذﻧﺐ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻻ أﻋﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻲ ذﻧﺒ ًﺎ إﻻ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ذات ﻳﻮم أﺻﻠﻲ ﻓﻤﺮت ﺑﻲ اﻣﺮأة
ﻓﻨﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎوزﺗﻨﻲ دﺧﻠﺖ اﺻﺒﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﻬﺎ وأﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﺎل
ﻟﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ادع ﻓﺪﻋﻰ 120اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺴﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻷﻣﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﻓﺘﻨﺔ أﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺎﺗﻘﻮﻫﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة
ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪﻣﻬﻦ ﻓﻲ أول اﻟﺸﻬﻮات ﻓﻘﺎل زﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺐ اﻟﺸﻬﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻨﻴﻦ
واﻟﻘﻨﺎﻃﻴﺮ اﻟﻤﻘﻨﻄﺮة اﻵﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻘﻮﺗﻨﺎ 121ﻗﺪﻣﻨﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أول اﻟﺸﻬﻮات ﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎ
ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻛﻴﻒ ﻳﺨﺘﺎرون ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻴﺾ اﻟﻤﻔﺎﺗﻦ وﻗﺪ زﻫﺪ اﷲ ﻓﻴﻬﻦ ودل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻬﻦ.
ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻗﻞ أو ﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟﻜﻢ 122ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ ﺟﻨﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ
اﻷﻧﻬﺎر﴾ 123اﻵﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺑﺎﻋﺪوا ﺑﻴﻦ أﻧﻔﺎس اﻟﻨﺴﺎء
وأﻧﻔﺎس اﻟﺮﺟﺎل ﻓﺈن ﺷﺮﻫﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻻ ﺗﺮى ﻫﺎروت وﻣﺎروت أﻓﻤﺎ أﺻﺎﺑﻬﻤﺎ
اﻟﺒﻼء واﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻴﺮﻫﺎ ﻛﻮﻛﺒ ًﺎ وأﺑﻮﻧﺎ ]ص [60آدم ﻣﺎ أﺻﺎب
اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻣﻨﺎ ﺣﻮاء وﻻ ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻴﻞ أﺧﺎﻩ ﻫﺎﺑﻴﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ أﺧﺘﻪ ﺣﻴﻦ أراد أن
ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ذاﻟﻚ وأﺑﻰ وﻻ اﻣﺘﺤﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ
راودﺗﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄﺑﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺼﺐ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺒﻼء إﻻ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ أﻣﺮأة وزﻳﺮﻩ أو رﻳﺎء أم وﻟﺪﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺳﺒﺐ ﻓﺘﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﻌﻴﻦ.
وذاﻟﻚ أن داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاﺑﻪ ﻳﺼﻠﻲ وﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻃﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺮاب ﻃﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﺟﻨﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﻗﻮت ورأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺮﺟﺪ اﻷﺧﻀﺮ
ورﺟﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻓﺴﻠﻢ داوود ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ وﻣﺮﻳﺪﻩ ﻟﻴﺄﺧﺬﻩ ﻓﻄﺎر ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺄراد أﺧﺬﻩ ﻓﺎﻧﺘﻔﺾ
 120ﻛﺬا.
 121ﻛﺬا واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم.
 122وردت »ذاﻟﻚ« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺧﻄﺎء.
 123آل ﻋﻤﺮان .١٥
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ﻓﻤﺎ زال اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻳﻄﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ وداوود ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻟﺤﺴﻨﻪ ﻓﺪﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺎﻧﺘﻔﺾ اﻟﻄﺎﺋﺮ وﻧﻈﺮ
داوود ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺒﺴﺘﺎن ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ زوﺟﺔ أورﻳﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﻛﺎن اﻟﺤﻮض ﻋﺮﻳﺎﻧﺔ ﻗﺪ أرﺳﻠﺖ
ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﺟﺴﺪﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﻐﺘﺴﻞ .ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺗﻐﺘﺴﻞ وﻣﺮة ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎء
وﺗﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ داوود اﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﺤﺴﻨﻬﺎ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﻗﺬف اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ورﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ وﻗﺪ اﻓﺘﺘﻦ .ﺛﻢ ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ أﻣﺮأة ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺗﺴﺄﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻦ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻟﻬﺎ أﻧﺎ اﻣﺮأة أورﻳﺎء ﻓﺮﺟﻌﺖ ﻓﺄﻋﻠﻤﺘﻪ ﻓﺒﻌﺚ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﻟﻰ أورﻳﺎء .ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل
ﻟﻪ ﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ أرض اﻟﺒﻠﻘﻰ ﻋﺴﻰ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻚ ﻓﺨﺮج أورﻳﺎء إﻟﻰ أرض ﺑﻠﻘﻰ.
ﻓﺤﺼﺮﻫﻢ ﺑﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻰ داوود إﻧﻲ أﺧﺬت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺬا وﻛﺬا ﻣﻦ أرض
اﻟﺒﻠﻘﻰ ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ داوود إذا وﺻﻠﻚ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻫﺬا ﻓﺴﺮ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ أﻣﺎم اﻟﺘﺎﺑﻮت وﻗﺎﺗﻞ ﻣﺪاﺋﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻖ وﺣﺼﻮن أرض اﻟﺒﻠﻘﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﺘﺤﻬﺎ .ﻓﻘﺘﻞ أورﻳﺎء واﻧﻬﺰم ﺟﻴﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻠﻤﺎ
رأوا ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺛﺒﺘﻮا ﻗﻠﻴﻼ وﻗﺪﻣﻮا اﻟﺘﺎﺑﻮت أﻣﺎم اﻟﺠﻴﺶ .ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻖ اﻟﻰ اﻟﻴﻞ وﻣﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﻴﺮ وﻛﺎن اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﻣﻮت أورﻳﺎء اﺑﻦ أﺧﺖ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻰ ﺧﺎﻟﻪ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﻗﺘﻞ أورﻳﺎء ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ داوود إذا وﺻﻠﻚ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻫﺬا ﻓﺄﻗﺒﻞ إﻟﻲ ﺑﺠﻴﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﺛﻢ ﺑﻌﺚ
داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﻟﻰ زوﺟﺔ أورﻳﺎء ﻓﺎﻋﺘﺪت ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻧﺴﻲ ﻣﺎ وﻋﺪﻩ رﺑﻪ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺚ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ رﺟﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ آدم وﻛﺎن داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إذا
دﺧﻞ ﻣﺤﺮاﺑﻪ ﻳﻐﻠﻖ أﺑﻮاب ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻓﻠﻤﺎ رآﻫﻤﺎ ﻓﺰع ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻻ ﺗﺨﻒ ﺧﺼﻤﺎن ﺑﻐﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﺗﺸﻄﻂ واﻫﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺼﺮاط ﻳﻌﻨﻮن اﻗﺼﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ واﻣﻠﻚ اﻟﻐﻀﺐ ﺣﻴﻦ دﺧﻼ ﻋﻠﻴﻪ ]ص [61ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻪ وﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ أرﻳﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ اﻟﻐﻀﺐ.
وﻛﺎن اﷲ ﻗﺪ ﺷﺮد ﻣﻠﻜﻪ وآﺗﺎﻩ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب وﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﺪﻩ ﻳﺤﺮﺳﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻟﻴﻠﺔ أﻟﻒ رﺟﻞ ﻳﺤﺮﺳﻮن ﻗﺼﺮﻩ وﻛﺎن داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أول ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻗﺼﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﺼﺘﻜﻤﺎ ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ إن ﻫﺬا أﺧﻲ ﻟﻪ ﺗﺴﻊ
واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻤﺎ ّ
وﺗﺴﻌﻮن ﻧﻌﺠﺔ وﻟﻲ ﻧﻌﺠﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﺎل أﻛﻔﻠﻨﻴﻬﺎ وﻋﺰﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﻳﻌﻨﻲ إذا ﺗﻜﻠﻢ أﺑﻠﻎ ﻓﻲ
ﺧﻄﺎﺑﻪ وإذا ﻗﻀﻰ أﺳﺮع إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﻲ وإذا ﺧﺮج ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻧﻐﻤ ًﺎ ﻣﻨﻲ ﻓﻼ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﻪ .ﻗﺎل داوود ﻟﻪ
ﻗﺪ ﻇﻠﻤﻚ ﺑﺴﺆال ﻧﻌﺠﺘﻚ إﻟﻰ ﻧﻌﺎﺟﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺿﺎﺣﻜ ًﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻘﺎل داوود
ﻟﻠﻤﺪﻋﺎ 124ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻤﺘﻪ ﻧﻌﺠﺘﻪ إذ أﺧﺬﺗﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻇﻠﻤ ًﺎ وأﻧﺖ ﺗﻀﺤﻚ ﻣﺎ أﺣﻮﺟﻚ إﻟﻰ ﻗﺎدم.
 124ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »اﻟﻤﺪﻋﻰ«.
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ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻞ أﻧﺖ أﺣﻮج إﻟﻰ ذاﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺎ وﻏﺎﺑﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﺪر ﺣﻴﺚ ذﻫﺒﺎ
ﻓﻌﺮف أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺑﻌﺜﻬﻤﺎ اﷲ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺎﻫﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮ رﺑﻪ وﺧﺮ راﻛﻌ ًﺎ وأﻧﺎب
ﻓﻐﻔﺮﻧﺎ ﻟﻪ ذاﻟﻚ اﻵﻳﺔ .ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻮﻟﺪت ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺷﻠﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺰرع واﻟﻐﻨﻢ وﻗﻀﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة
واﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ زﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﺐ .ﻓﺄول ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﺪاوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ
ﺣﻜﻤﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أن اﻣﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ ﻧﺴﺎء ﺑﻨﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﻛﺴﺎﻫﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻤﺎل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ أﺣﺪ إﻻ اﷲ ﻓﻠﻤﺎ
ﻛﺎن ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺗﺨﺎﺻﻤﺖ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺿﻲ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم.
ﻓﺎﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺮاودﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ واﻧﻘﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻓﺎﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاودﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ واﻧﻘﻠﺒﺖ إﻟﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﺎﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاودﻫﺎ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺮﻛﺖ ﺣﻘﻬﺎ وﻟﺰﻣﺖ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﻣﻴﺮ
اﻟﺴﻮق وﺣﺎﺟﺐ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻓﻌﻮا ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺸﻜﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ وﺟﺪ
ﻣﻦ ﺣﺒﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ وﻧﺤﻦ وﻻت اﻷﻣﺮ
ﻓﺘﺂﻣﺮوا 125أﻣﺮﻫﺎ وﺗﺪﺑﺮوا ﻓﻲ ﻫﻼﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻜﺘﺒﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪاً وﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ وأﺗﻮا إﻟﻰ ﻧﺒﻲ اﷲ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ إن ﻟﻬﺎ ﻛﻠﺒ ًﺎ ﺗﻄﻌﻤﻪ وﺗﺤﺴﻦ
إﻟﻴﻪ وﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻘﻘﺘﻢ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﺣﻘﻘﻨﺎ ورأﻳﻨﺎ
أﻣﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﺐ ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﺟﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻣﻬﻼ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻚ ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﺣﺘﻰ أﻧﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﻫﺎ ﻓﺨﺮﺟﻮا وﺑﻘﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻊ داوود.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﺗﺮﻳﺪ أن أرﻳﻚ أﻣﺮاً ]ص [62ﺗﻌﺠﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
أﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﻢ واﺣﺪاً ﺑﻌﺪ واﺣﺪ واﺳﺌﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﻜﻠﺐ ﻓﺈن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ أﻧﻪ أﺳﻮد
أو أﺑﻴﺾ أو أﺻﻔﺮ أو أﺣﻜﺮ أو أﺑﻠﻖ ﻓﺎﻣﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ وارﺟﻤﻬﺎ .ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﻢ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﻜﻠﺐ ﻗﺎل ﺣﻘﻘﺖ وﻋﺎﻳﻨﺖ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﻟﻮن
اﻟﻜﻠﺐ ﻗﺎل ﻟﻪ أﺳﻮد ﻗﺎل ﻟﻪ اﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻓﺠﻠﺲ ﺛﻢ ﺟﺎء أﻣﻴﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻘﻘﺖ
وﻋﺎﻳﻨﺖ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﻟﻮن اﻟﻜﻠﺐ ﻗﺎل أﺑﻴﺾ ﻗﺎل اﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﺛﻢ دﺧﻞ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻓﻘﺎل
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺎﻳﻨﺖ اﻟﻜﻠﺐ وﺣﻘﻘﺘﻪ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﻟﻮﻧﻪ ﻗﺎل اﺣﻤﺮ ﻗﺎل اﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﺛﻢ دﺧﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎل ﺣﻘﻘﺖ وﻋﺎﻳﻨﺖ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﻟﻮن اﻟﻜﻠﺐ ﻗﺎل أﺑﻠﻖ.
» 125ﺗﻮاﻣﺮوا« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
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ﻓﻘﺎل ﻟﻢ ﻛﺬﺑﺘﻢ ﻛﻠﻜﻢ واﺟﺘﻤﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻢ اﻣﺮأة ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ ﺛﻢ أﻣﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﻢ
ﻓﺨﺮﺟﻮا ﺛﻢ ﺧﺮج ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻓﺮﺟﻤﻮا وﻗﻴﻞ أﻣﺮ ﺑﻀﺮب أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﺛﻢ ﺑﻌﺚ
إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة وﺧﻼ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ورﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ .ﻓﻜﺎن ﻫﺬا أول ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﺪاوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺣﻜﻤﺘﻪ وﻋﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﻦ وﺗﺒﻴﻦ ﻟﺪاوود ﻓﻬﻤﻪ وﻟﻢ
ﻳﺼﺐ ﺑﺮﺻﻴﺺ اﻟﻌﺎﺑﺪ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺒﻼء ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎدة أرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﺑﻨﺖ 126اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ .وذاﻟﻚ أن ﺑﺮﺻﻴﺼ ًﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻌﺒﺎدة وﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﺰل ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
ﺻﻮﻣﻌﺔ إذا وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ داء أﺑﺮأﻩ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻨﺰل ﺑﺎﺑﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮض ﻋﺎرض اﻟﺠﻨﻮن ﻓﺠﺎءﻩ
أﺑﻮﻫﺎ وإﺧﻮاﻧﻬﺎ ﻓﻄﻠﺒﻮﻩ أن ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄﺑﻰ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ إذ
ﻻ ﺑﺪ ﻓﺎﺑﻨﻮا ﻟﻬﺎ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮﻣﻌﺘﻲ ﻓﺈذا ﺻﺮﻋﻬﺎ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 127ﻓﻔﻌﻠﻮا ذاﻟﻚ وﺟﻌﻠﻮا ﻟﻬﺎ اﻣﺮأة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻌﺎﻣﻬﺎ وﺷﺮاﺑﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذات
ﻳﻮم ﺻﺮﻋﻬﺎ اﻟﺨﺒﻴﺚ وﺗﻜﺸﻔﺖ ﻓﺄﺷﺮف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻓﻜﺎد
أن ﻳﻄﻴﺶ ﻋﻘﻠﻪ وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﻮﺳﺔ .وﻗﺎل ﻟﻪ اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻠﻢ
ﻳﺰل ﻳﻐﻮﻳﻪ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﻳﻈﻦ أﺣﺪ ﺑﻚ ﺳﻮءاً و ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻪ ذاﻟﻚ وﻳﺰﻳﻦ ﻟﻪ
اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ وﻳﺤﺒﺒﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ذات ﻳﻮم ﺻﺮﻋﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ وﻛﺸﻔﻬﺎ ﻓﺄﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ
ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ ﻓﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺠﺎءﻩ إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ ﻣﺘﻤﺜ ً
ﻼ ﻓﻲ ﺻﻮرة
أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﺻﻴﺺ ﺑﻌﺪ أن ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﺒﺎد
ﻓﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺬرك إذا اﻓﺘﻀﺤﺖ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ أﺻﻨﻊ ﻳﺎ أﺧﻲ ﻗﺎل ﻟﻪ اذﺑﺤﻬﺎ وادﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ
ﻓﺬﺑﺤﻬﺎ ودﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ .ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﻌﺎﻣﻬﺎ وﺷﺮاﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪﻫﺎ
ﻓﺬﻫﺒﺖ إﻟﻰ أﺑﻴﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ ]ص [63وﺻﺮخ إﺑﻠﻴﺲ اﻟﻠﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس أن ﺑﺮﺻﻴﺼ ًﺎ اﻟﻌﺎﺑﺪ
واﻗﻊ اﺑﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ وﺧﺸﻲ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ودﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ .ﻓﺄﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎس
ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ وأﻗﺒﻞ أﺑﻮﻫﺎ وإﺧﻮاﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ أﺧﺘﻨﺎ ﻳﺎ ﺑﺮﺻﻴﺺ ﻓﻘﺎل ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺬاﻟﻚ
ﻓﺄﺗﻮا إﻟﻰ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ وﺟﻌﻠﻮا ﻳﺠﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل ﻓﺠﺎء اﻟﻤﻠﻌﻮن إﺑﻠﻴﺲ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﻚ
ﻳﺎ ﺑﺮﺻﻴﺺ ﻗﺎل ﻟﻪ أﻏﻮﻳﺘﻨﻲ ﺣﺘﻰ أوردﺗﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮرد ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻌﻮن أﺗﺮﻳﺪ أن أﺧﻠﺼﻚ ﻣﻤﺎ
 126ﻛﺬا.
 127ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﻫﻨﺎ.
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أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ أﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺴﺠﺪ ﻟﻲ ﺳﺠﺪة واﺣﺪة ﻓﻜﻔﺮ ﺑﺎﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺳﺠﺪ ﻹﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ دون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻌﻮن إﻧﻲ ﺑﺮيء ﻣﻨﻚ إﻧﻲ أﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺎن ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎ
أﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ وذاﻟﻚ ﺟﺰاء اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ .ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺧﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﻠﻰ وﻫﻮ أﺻﺪق اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن إذ ﻗﺎل ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻛﻔﺮ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﻔﺮ ﻗﺎل إﻧﻲ ﺑﺮيء ﻣﻨﻚ إﻧﻲ أﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وﻻ ﻳﺤﻖ ﺟﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺪ
اﻣﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .وروى اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ راﻫﺐ ﻣﻨﻔﺮد اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻘﺎم ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ دﻫﺮاً ﻃﻮﻳ ً
ﻼ وﻛﺎن ﻛﻞ
ﻳﻮم ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻏﺪوة وﻋﺸﻴﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻻ.
وﻛﺎن ﻗﺪ أﻧﺒﺖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ ﻛﺮﻣﺔ ﺗﻠﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻗﻄﻒ ﻋﻨﺐ وﻛﺎن إذا ﻋﻄﺶ ﻣﺪ
ﻳﺪﻩ ﻓﺎﻧﺒﺴﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎء ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذات ﻳﻮم ﻣﺮت ﺑﻪ اﻣﺮأة ذات ﺣﺴﻦ وﺟﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻳﺎ راﻫﺐ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻴﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﻧﺰل واﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺗﺤﺒﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﺑﻴﺖ
ﻋﻨﺪك اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﺻﻌﺪي ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺎرت ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ رﻣﺖ ﺛﻮﺑﻬﺎ وﺑﻘﻴﺖ ﻋﺮﻳﺎﻧﺔ ﺗﺠﻠﻮا
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻐﻄﻰ ﺑﺼﺮﻩ وﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻳﻠﻚ اﺳﺘﺮي ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻻ ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻠﻲ وﺗﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻨﻔﺴﻪ أي ﺷﻲء ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﻓﻘﺎﻟﺖ أﺑﻰ واﷲ ﻓﻘﺎل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﺮ 128اﻟﻘﻄﺮان وﻣﻘﻄﻌﺎت
اﻟﻨﻴﺮان وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺒﺎدﺗﻚ.
وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ زﻧﺎ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﺈن اﻟﺰﻧﺎ ﻋﻈﻴﻢ وأﺧﺎف أن ﻳﻘﺎل ﻟﻚ اﻳﺌﺴﻲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ
وأﺧﺎف ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻧﺎر ﻻ ﺗﻄﻔﻰ وﻋﺬاب ﻻ ﻳﻘﻰ وﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻻ ﻳﺮﺿﻰ.
ﻗﺎل ﻓﺮاودﺗﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ إﻧﻲ أﻋﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﻧﺎراً ﺻﻐﻴﺮة ﻓﺈن ﺻﺒﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﺘﻚ
ﺑﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﺎم إﻟﻰ اﻟﺴﺮاج ﻓﻤﻸﻩ وأﻏﻠﻆ اﻟﻔﺘﻴﻠﺔ واﻟﻤﺮأة ﺗﺴﻤﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺛﻢ إﻧﻪ دﺧﻞ
أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﺼﺎح ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﻧﺎر اﺣﺮﻗﻲ ﻓﺄﻛﻠﺖ إﺑﻬﺎﻣﻴﻪ ﺛﻢ رﺟﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ
أﻛﻠﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻠﻤﺎ رأت اﻟﻤﺮأة ذاﻟﻚ ﺻﺎﺣﺖ 129ﺻﻴﺤﺔ ﺧﺮت ﻣﻴﺘﺔ.
ﻗﺎل ﻓﺴﺘﺮﺗﻬﺎ ﺑﺜﻮﺑﻬﺎ وﻗﺎم إﻟﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ أﺳﻔﺮ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﺮخ إﺑﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس
اﻟﺮاﻫﺐ ﻓﻼن ﻗﺪ زﻧﺎ ﺑﻔﻼﻧﺔ وﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﺮﻛﺐ ]ص [64اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ أﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ وأﻋﻮاﻧﻪ ﺣﺘﻰ
 128ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة.
» 129ﺻﺎح« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ وﻧﻘﺤﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ.
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وﻗﻔﻮا ﺑﺒﺎب اﻟﺪار وأﺻﺎح 130ﺑﻪ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وأﻳﻦ ﻓﻼﻧﺔ ﻗﺎل ﻫﻲ ﻋﻨﺪي ﻗﺎل ﻗﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﺰل ﻗﺎل
ﻟﻪ إﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ رﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﺨﺮب اﻟﺪﻳﺮ وﻫﺪم اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ وﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ
ﺳﻠﺴﻠﺔ وﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ وﺟﻲء ﺑﺎﻟﺮاﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺬاب وﻛﺎن اﻟﻘﻮم ﻳﻨﺸﺮون
اﻟﺰﻧﺎة ﺑﻤﻨﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ .ﻗﺎل وﻳﺪ اﻟﺮاﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻔﻪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺤﺪﺛﻬﻢ وﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﻘﺼﺘﻪ ﻗﺎل
ﻓﻠﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺎر ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﺟﺮوﻩ ﻓﺠﺮوﻩ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻟﻨﺸﺎر إﻟﻰ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﺘﺄوﻩ
ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻓﻠﻘﺪ أﺑﻜﻴﺖ ﺣﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮش وأﻣﻼك
اﻟﺴﻤﻮات ﻓﺘﺄوﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻟﺌﻦ ﺗﺄوﻫﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻷﻃﺒﻘﻦ اﻟﺴﻤﻮات ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﻓﺼﺒﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﻃﺮح ﻧﺼﻔﻴﻦ ورد اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮوح ﻓﻘﺎﻣﺖ وﻗﺎﻟﺖ واﷲ
ﻓﻲ وإﻧﻲ اﻣﺮأة ﺑﻜﺮ ﺑﺨﺎﺗﻢ رﺑﻲ .ﺛﻢ ﻗﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻮﺟﺪوا
إﻧﻪ ﻟﻤﻈﻠﻮم واﷲ ﻣﺎ زﻧﺎ ّ
ﻳﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻗﺔ وﻧﺪم اﻟﻤﻠﻚ ﻧﺪاﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺛﻢ ﻣﺎﺗﺖ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﺤﻔﺮوا ﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒﺮاً 131ﻣﺴﻜ ًﺎ
وﻛﺎﻓﻮراً .ﺛﻢ ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻨﺎداﻫﻢ ﻣﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﺻﺒﺮوا ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺛﻢ
دﻓﻨﻮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ وﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻫﻤﺎ ﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ .وأﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻫﻤﺎ
ﻛﺘﺎﺑ ًﺎ ﻃﻮﻟﻪ ذراﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدﻩ إﻧﻲ ﻧﺼﺒﺖ اﻟﻤﻨﺒﺮ
ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش وﺟﻤﻌﺖ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ وﺧﻄﺐ ﺟﺒﺮﻳﻞ وﺷﻬﺪت اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وزوﺟﺘﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ آﻻف
ﻋﺮوس.
وﻫﻜﺬا أﻓﻌﻞ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺒﻼؤﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﺒﻼء واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻫﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ وإﻧﻤﺎ ﻣﺪح
اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎء ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﺼﻮراً ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﺛﻢ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﻠﻰ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﴿وﺳﻴﺪاً وﺣﺼﻮراً وﻧﺒﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻟﻠﺼﺎﻟﺤﻴﻦ﴾ 132ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ إذا رأى أﺣﺪﻛﻢ
اﻟﻤﺮأة ﻓﻠﻴﺄت أﻫﻠﻪ ﻓﺈن ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻓﺈن ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮ ﺣﻴﻀﺘﻬﺎ وﻟﻴﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ وﻟﻴﺘﺬﻛﺮ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮات ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ.
وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ أن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ آﻻف ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺑﺘﻠﻰ ﺑﺬﻫﺎب
ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ إﺣﺪاﻫﻦ وﻫﻲ ﻗﺮاﻃﻴﻖ ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮي وﻛﺎن ﺳﺒﺐ ذاﻟﻚ أن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم رﺟﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺳﻔﺎرﻩ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺸﻴﺦ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
وﻫﻮ ﻳﻘﻠﺐ ﻋﻈﺎﻣ ًﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ.
 130ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﺻﺎح«.
 131ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﻫﻨﺎ.
 132آل ﻋﻤﺮان .٣٩
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ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ]ص [65اﻟﺴﻼم ﻛﻢ ﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻈﺎم
ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم وﻻ ﺗﺰوﺟﺖ اﻣﺮأة ﻗﻂ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻟﻢ ذاﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ
أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن ﻣﺴﻜﻴﻨ ًﺎ رﺟﻞ ﺑﻼ اﻣﺮأة وﻣﺴﻜﻴﻨﺔ اﻣﺮأة ﺑﻼ رﺟﻞ .ﻗﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ
ذاﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻈﺎم ﻧﻘﻠﺒﻬﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﻓﻴﻬﻢ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﻮد واﻟﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ واﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺜﻰ
واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻲ واﻟﻐﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻴﺮ .وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻈﺎم ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﻦ ﻋﻈﺎم
اﻟﺠﺒﺎرﻳﻦ وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺋﻦ اﻟﺠﺒﺎرﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺠﻮد ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﻴﺮﻫﻢ وﻻ ﻳﻮﻓﺮ
ﺻﻐﻴﺮﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ وﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ ﺻﻐﻴﺮﻫﻢ ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ أﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ وﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون.
ﻓﻘﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻞ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺘﻨﺎ ﻓﺘﻨﺎل ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎ
ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﺎ ﻧﺼﺤﺒﻚ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎل ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻲ ﺣﻴﺎة ﺑﻼ ﻣﻮت وﺷﺒﺎﺑ ًﺎ ﺑﻼ ﻫﺮم وﻋﺎﻓﻴﺔ ﺑﻼ ﺳﻘﻢ
ودﺧﻮل اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب .ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻜﻴﻒ أﻗﺪر
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﻴﺮي ﻓﻬﻞ ﻋﻨﺪك ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا ﻗﺎل أﻋﻈﻢ اﻟﺤﻮاﺋﺞ ﻋﻨﺪك ﻗﺎل وﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎل أﻋﺮف
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺟﺰﻳﺮة ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺟﺰﻳﺮة داﻫﻞ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺒﺎر ﻋﻨﻴﺪ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ دو ًﻻ وﻛﺒﺮﻳﺎء ﻟﻢ ﻳﻬﺰم ﻟﻪ ﻋﺴﻜﺮ ﻗﻂ وﻻ ذارت ﻟﻪ راﻳﺔ وﻻ ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ .وﻫﻮ ﻣﻊ ﺗﺠﺒﺮﻩ
وﺗﻤﺮدﻩ ﻳﻌﺒﺪ دﻳﻜ ًﺎ ﻣﻦ دون اﷲ وﻟﻪ ﺑﻨﺖ ذات ﺣﺴﻦ وﺟﻤﺎل وﺑﻬﺎء وﻛﻤﺎل وﻗﺪر واﻋﺘﺪال
ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﻤﺲ ﺑﺪت ﻣﻦ ﻏﻤﺎم أو ﺑﺪر ﺗﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻼم وأﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﻳﻌﺒﺪوﻧﻪ ﻣﻦ دون اﷲ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم وﺻﺒﺎح ﻳﺨﺮج إﻟﻰ وﺳﻂ ﻗﺼﺮﻩ ﻓﻴﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻠﻜﻪ وﻳﺠﻌﻞ
اﻟﺪﻳﻚ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺑﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﻳﺴﺎرﻩ واﺳﻢ ﺑﻨﺘﻪ ﻗﺮاﻃﻴﻖ واﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﺻﺎرخ ﺑﻦ ﻃﺎرخ اﻟﺒﺤﺮي.
ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻲ ﻓﻢ اﻟﺪﻳﻚ ﻓﻴﺼﺮخ ﺻﺮاﺧ ًﺎ ﻓﻴﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ دون اﷲ وأﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ
وﻻﻛﻦ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻧﺤﺐ أن أﺧﺮج إﻟﻴﻪ ﺑﺠﻴﺸﻚ وﺳﻠﻄﺎﻧﻚ وﻧﻘﺘﻠﻪ وﺗﻄﻬﺮ ﻣﻨﻪ اﻷرض .ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﻠﻰ ﻻ ﻳﻬﻠﻚ أﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ رﺳﻮﻻ ﻓﺄﻧﺎ أﺑﻌﺚ
إﻟﻴﻬﻢ رﺳﻮ ًﻻ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻮﻩ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ وإن
أﺑﻮا أن ﻳﺠﻴﺒﻮا اﺳﺘﺄذﻧﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻓﻨﻘﺎﺗﻠﻬﻢ .وﻻﻛﻦ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﻗﺎل
اﻟﺸﻴﺦ أﻧﺎ اﻟﺮﺳﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻀﺤﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺛﻢ ﻗﺎل ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻛﻢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻗﺎل
ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻪ أﺣﺪ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
وﻃﻮل اﻟﻌﻤﺎرة.
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ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ]ص [66ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺮﻳﻖ وﻻ ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ
أﻋﻄﺎﻧﺎ اﷲ رﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻠﻚ ﺛﻢ إن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺮﻳﺎظ أﻣﻴﺮ اﻟﺠﻦ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ دﻣﺮﻳﺎظ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻧﻄﻠﻖ واﺧﺘﺮ ﻟﻲ ﺷﻴﻄﺎﻧ ًﺎ ﻳﺤﻤﻞ رﺳﻮﻟﻲ ﻫﺬا
إﻟﻲ ﺳﺎﻟﻤﺎً .ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ دﻣﺮﻳﺎظ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ
إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة داﻫﻞ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺑﻞ ﻳﺒﻠﻎ رﺳﻮﻟﻲ وﻳﺮدﻩ ّ
اﷲ ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻟﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧ ًﺎ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﺧﺸﻦ اﻟﺼﻮرة ﻟﻪ رأس ﻛﺮأس اﻟﻔﻴﻞ وﻳﺪاﻩ ﻛﻴﺪي اﻟﺴﺒﻊ
ورﺟﻼﻩ ﻛﺮﺟﻠﻲ اﻟﺬﻳﺐ وﺧﺮﻃﻮﻣﻪ ﻛﺨﺮﻃﻮم اﻟﻔﻬﺪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺟﺐ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺴﻤﻊ
واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻗﺎل ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ أي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل ﻟﻪ اﺳﻤﻲ ﺗﺎج ﺑﻦ ﻫﻤﺎم اﺑﻦ
اﻷﻳﺴﺮ اﺑﻦ إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ .ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﺻﻨﻌﺘﻚ ﻗﺎل ﻧﺴﺘﺮق اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻧﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق وﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺒﺮ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺣﻤﻞ رﺳﻮﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة داﻫﻞ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺑﻞ ﺣﺘﻰ
ﻳﺒﻠﻎ رﺳﺎﻟﺘﻲ وﺗﺮدﻩ إﻟﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻫﺬا ﺳﺎﻟﻤ ًﺎ ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﷲ ﺛﻢ ﻟﻚ ﻣﻌﻲ ﻳﺎ
ﻧﺒﻲ اﷲ ﻓﻄﺒﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﻦ ﺛﻢ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ وﻗﺎل ﻟﻪ اﻧﻄﻠﻖ واﻋﺮض
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص وﻃﺎﺑﻌﻲ ﻫﺬا ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻬﺎ ﻓﺎﺗﺮﻛﻪ وارﺟﻊ إﻟﻲ .ﻗﺎل ﻓﺤﻤﻠﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻃﺎر
ﺑﻪ ﻃﻴﺮاﻧ ًﺎ وﺧﻔﻖ ﺑﻪ ﺧﻔﻘﺎﻧ ًﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﺪﻧﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻘﺼﺮ ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﺄذن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻠﻜﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ أﻧﺎ رﺳﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺎل ﻟﻪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻲ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وأراﻩ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮع
ﺑﺎﻟﺨﺎﺗﻢ.
ﻓﻀﺤﻚ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ أﺿﺤﻜﻚ ﻓﻘﺎل أﻇﻦ أن اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﻣﺠﻨﻮن ﻗﺎل وﻟﻢ
ذاﻟﻚ ﻗﺎل أن أﻣﺮﻧﻲ ﺑﻌﺒﺎدة رﺑﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻴﻦ أﻧﺎ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي وﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻲ وﻟﻮﻻ أﻧﻲ آﻟﻴﺖ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أن ﻻ أﻗﺘﻞ رﺳﻮﻻ أﺗﺎﻧﻲ ﻷﻣﺮت ﺑﻀﺮب ﻋﻨﻘﻚ .وﻻﻛﻦ ارﺟﻊ إﻟﻴﻪ وأﺧﺒﺮﻩ ﺑﺨﺒﺮي
وأﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﻠﻜﻲ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻚ اﻟﻄﻤﻊ اﻟﻜﺬاب ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ وإﻻ ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺨﻴﻠﻲ ورﺟﺎﻟﻲ
ﻓﻮﻃﺄت ﺑﻠﺪﻩ وذﻟﻠﺖ ﻋﺰﻩ وﻗﺘﻠﺖ رﺟﺎﻟﻪ .واﻋﻠﻢ أن اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ إﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻨﻲ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺗﻌﻠﻰ
اﷲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪك ﻣﻦ اﻟﺠﻮاب ﻏﻴﺮ ﻫﺬا ﻓﺨﺮج اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ وأﻗﺒﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻗﺎل ﻟﻪ اﺣﻤﻠﻨﻲ إﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم .ﻗﺎل ﻓﺤﻤﻠﻪ وأﻗﺒﻞ ﺑﻪ
إﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﺣﺘﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻳﻬﺎ
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اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ وراءك ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﻘﺼﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﺷﻴﺦ اﻧﺰل ورﻣﻖ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻄﺮﻓﻪ وﻗﺎل إﻻﻫﻲ
وﺳﻴﺪي وﻣﻮﻻي ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻋﻠﻰ دﻣﺮﻳﺎظ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻦ وﻗﺎل ﻟﻪ اﻧﻄﻠﻖ واﺧﺘﺮ ﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﻓﺎرس ﻣﻦ اﻟﺠﻦ.
ﻓﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ وﻗﺎل اﻧﻄﻠﻖ واﺧﺘﺮ ﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ
أﻟﻒ ﻓﺎرس ﻣﻦ اﻷﻧﺲ ﻓﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ
أﻟﻒ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻓﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮﻩ ]ص [67ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﻋﺴﻜﺮ اﻷﻧﺲ وﻛﺜﺮﺗﻪ وﻋﺴﻜﺮ اﻟﺠﻦ وأﻫﻮاﻟﻪ وﻗﺎل ﻳﺎ دﻣﺮﻳﺎظ .ﻓﻘﺎل ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺪ
أﻣﺮﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻦ ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ آﺻﻒ ﻗﺪ أﻣﺮﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺠﻦ واﻷﻧﺲ وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﷲ ﺛﻢ ﻟﻪ .ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪاً
ﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﺟﻌﻞ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺳﺠﻮدﻩ ﺳﺠﺪ وﺟﻬﻲ ﷲ رب اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﻴﺮاً وﻟﻪ اﻟﺸﻜﺮ داﺋﻤ ًﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻧﻲ رﺑﻲ وأﻧﺎ أﺳﺄﻟﻪ وﻋﺪﻩ اﻟﺬي وﻋﺪﻧﻲ رﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻩ.
ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺢ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺢ ﺧﻤﺴﺔ
آﻻف ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ إﻧﻲ أﻣﺮﺗﻚ أن ﺗﺤﻤﻠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ إﻟﻰ
ﺟﺰﻳﺮة داﻫﻞ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا ﻋﺪوي وﺗﺮدﻫﻢ إﻟﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻚ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﷲ ﺛﻢ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻠﺮﻳﺢ اﻧﺒﺴﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي واﺣﻤﻠﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ وﻋﻮﻧﻪ ﻓﺎﻧﺒﺴﻄﺖ اﻟﺮﻳﺢ وﺣﻤﻠﺖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺘﻬﻢ
إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة داﻫﻞ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺑﻞ ﺑﻘﺪرة اﷲ وﻋﻮﻧﻪ وأﻗﺒﻞ آﺻﻒ ﺑﻦ ﻣﺮﺧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ
ارﻓﻘﻮا ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﺣﺘﻰ اﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ.
ﻓﻤﻀﻰ آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ وﻟﺒﺲ ﻣﺪرﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﺑﺮﻧﻮﺳ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻋﺒﺎءة ﻣﻦ اﻟﺼﻮف
ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄذن ﻟﻪ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ واﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ﻣﻌﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ
أﻧﺖ ﻗﺎل أﻧﺎ رﺳﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺎل
ﻟﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﺳﻠﻴﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ وﻣﻦ اﷲ
ﻗﺎل ﻟﻪ آﺻﻒ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻨﻲ وﺧﻠﻘﻚ وﺧﻠﻖ اﻟﺨﻼﺋﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻹﻗﺮار ﺑﺮﺑﻮﺑﻴﺘﻪ
واﻹﺧﻼص ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ .ﻗﺎل ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﻋﺮﻓﻪ ﻗﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻊ وﻳﻀﺮ وﻳﻐﻨﻲ وﻳﻔﻘﺮ وﻳﺤﻴﻲ
وﻳﻤﻴﺖ وﻳﻤﺮض وﻳﺸﻔﻲ وﻳﻌﺰ وﻳﺬل ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻮﻻ أﻧﻲ آﻟﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أن ﻻ أﻗﺘﻞ
رﺳﻮ ًﻻ أﺗﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻷﻣﺮت ﺑﻀﺮب ﻋﻨﻘﻚ وﻻﻛﻦ اﻧﻄﻠﻖ إﻟﻴﻪ وﻗﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻚ اﻟﻄﻤﻊ اﻟﻜﺬاب
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ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ وﻋﺰﺗﻲ وﺳﻠﻄﺎﻧﻲ وإﻻ ﺳﺮت إﻟﻴﻪ ﺑﺨﻴﻠﻲ ورﺟﺎﻟﻲ وأﻗﺘﻞ رﺟﺎﻟﻪ وأﻋﻠﻤﻪ أن اﻟﺬي
ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻨﻲ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺗﻌﻠﻰ اﷲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻮاً ﻛﺒﻴﺮاً.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ آﺻﻒ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪك ﺟﻮاب ﻏﻴﺮ ﻫﺬا ﻓﺨﺮج آﺻﻒ ﻣﻦ ﻗﺼﺮﻩ وﺻﺎر ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ وﺻﺎح ﺑﺎﻷﻧﺲ واﻟﺠﻦ ﺻﻴﺤﺔ اﻟﻐﻀﺐ وﺻﺎح دﻣﺮﻳﺎظ ﺑﺎﻟﺠﻦ ﺻﻴﺤﺔ اﻟﻐﻀﺐ وﺻﺎح
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺻﻴﺤﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻓﺴﻘﻂ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣﻐﺸﻴ ًﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ
ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺼﻴﺤﺔ ﻓﺎﺧﺘﻠﻊ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ وﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺮﻳﺢ .وﻋﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر ووﻫﺐ
ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ وﻗﺼﺮ اﻟﻤﻠﻚ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ وأﻗﺒﻠﺖ
ﺑﺬاﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺜﻠﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ دﻣﺮﻳﺎظ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺎ
ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻳﺎﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎ وﻳﺢ ﻳﺎﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح ]ص [68ﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ واﻟﺠﺒﺎﺑﺮة ﻣﻦ وﻟﺪﻩ ﺛﻢ
أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ وﻗﺎل ﻟﻪ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻄﺎﻏﻲ اﻟﺒﺎﻏﻲ اﻟﻤﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﷲ ﻗﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ
ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وإﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻲ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ .ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ وأﻧﺖ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺼﺮي ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ إذﻧﻲ وﻻ ﻣﺸﺎورﺗﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﻟﻚ ﻗﺼﺮاً وﻻ وﻃﺄت ﻟﻚ ﻣﻨﺰ ًﻻ ﺑﻞ
أﻧﺖ أﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻳﺪي وﻓﻲ ﺑﻼدي وﻗﺼﺮك ﻣﺨﻠﻮع أﻣﺎﻣﻲ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲ
ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺎل أن ﺗﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وإﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻲ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻷن ﺗﻨﻘﻞ ﺟﺒﻞ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺣﺠﺮاً ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮي أﻫﻮن ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وﻟﻢ ﻳﺰداد إﻻ ﺗﻤﺮداً ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ وﻃﻐﻴﺎﻧﻪ.
ﻗﺎل ﻓﺄﻣﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻀﺮب ﻋﻨﻘﻪ وأﻋﺮض ﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ اﻹﺳﻼم ﻓﺄﺳﻠﻤﻮا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﺄﻣﺮ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮﻳﺢ أن ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮﺗﻬﻢ وأﺧﺬ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻨﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺮاﻃﻴﻖ اﻟﺘﻲ وﺻﻒ ﻟﻪ
اﻟﺸﻴﺦ ووﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻧﺎ ﻗﺮاﻃﻴﻖ
ﺑﻨﺖ ﺻﺎرخ ﺑﻦ ﻃﺎرخ اﻟﺒﺤﺮي ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮﻟﻲ ﻻ إﻟﻪ ﻏﻼ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وإﻧﻲ
ﺳﻠﻴﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ وإﻻ أﻟﺤﻘﺘﻚ ﺑﺄﺑﻴﻚ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﺌﻦ أﻛﺮﻫﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻲ ﻷﻗﺘﻠﻦ
ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺨﺎف ﺳﻠﻴﻤﺎن أن ﺗﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ إن أﻛﺮﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﺎ وأﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ
وأﺳﻜﻨﻬﺎ داراً ﺷﺮﻳﻔﺔ وﻛﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻨﻢ ﺗﻌﺒﺪﻩ ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ ذﻫﺐ.
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ﺛﻢ إن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺟﺘﺎز ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ ودﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﺳﺎﺟﺪة ﻟﺼﻨﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎل
ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺳﺠﺪت ﻹﻻﻫﻲ ﻓﻐﻀﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﻀﺒ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً وﺧﺮج ﻣﻦ
ﻋﻨﺪﻫﺎ وﺟﻌﻞ ﻳﻌﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻘﻮل ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﺒﻠﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﺳﺤﺎق
وﻳﻌﻘﻮب وﻳﻮﺳﻒ وﻣﻮﺳﻰ وﻫﺎرون وأﻳﻮب وداوود ﺗﻌﺒﺪ اﻷﺻﻨﺎم ﻓﻲ زﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﻓﺎﺳﺘﻌﺪد ﻳﺎ ﺑﻦ داوود ﻟﺬاﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺒﻼء ﻋﻈﻴﻢ .ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ إﻟﻰ ذاﻟﻚ ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﻢ وﺗﻨﺤﻨﺢ وﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﺮاﻃﻴﻖ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ إﻻﻫﻬﺎ وﺳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋﺒﺪﺗﻚ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻟﻲ إﻻ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﺗﺤﺒﻴﻦ
أن أﺣﻴﻲ ﻟﻚ أﺑﻴﻚ وأردﻩ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮﺗﻪ وﻣﻠﻜﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻣﺮي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ
داوود ﻳﻘﺮب ﻟﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧ ًﺎ ﻓﺒﻌﺜﺖ ﻗﺮاﻃﻴﻖ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﻧﻲ ﻗﺪ اﺷﺘﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻚ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺳﺮ ﺑﺬاﻟﻚ ﺳﺮوراً ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ وﻇﻦ أﻧﻬﺎ أﺣﺒﺖ اﻹﺳﻼم ﻓﻬﺒﻂ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺴﻪ وأﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺒ ً
ﻼ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ وﺿﻤﺘﻪ إﻟﻰ ﺻﺪرﻫﺎ وﻗﺒﻠﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﻔﺮح
ﺑﺬاﻟﻚ ﻓﺮﺣ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً وأﺟﻠﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ وﺟﻠﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﺟﻌﻠﺖ ﺗﻀﺎﺣﻜﻪ
وﺗﻼﻋﺒﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺗﻘﺮب ﻹﻻﻫﻲ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ًﺎ ﻓﺎﺿﻄﺮب ﻣﻦ ذاﻟﻚ اﺿﻄﺮاﺑ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً واﺻﻔﺮ ﻟﻮﻧﻪ وﻗﺎل ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ أﻣﺴﻜﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم
ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺤﻘﻚ ﻣﻨﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻗﻮام ﻟﻚ ﺑﻪ وﻫﻞ ﻳﺎ ﻗﺮاﻃﻴﻖ ﻳﻘﺮب اﻟﻘﺮﺑﺎن إﻻ ﷲ ﺗﻌﻠﻰ .ﻓﺨﺮج ﻏﻀﺒﺎﻧ ًﺎ
ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﺑﻠﻴﺲ إﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻢ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺗﻨﺤﻨﺢ وﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺼﻨﻢ وﻗﺎل ﻟﻬﺎ
ﻳﺎ ﻗﺮاﻃﻴﻖ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ إﻻﻫﻬﺎ وﺳﻴﺪﻫﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﺑﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن أن ﻳﻘﺮب ﻟﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧ ًﺎ ]ص[69
وﻻﻛﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺂﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ ﻓﺒﻌﺜﺖ ﻗﺮاﻃﻴﻖ إﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﻧﻲ ﺣﻀﺮ ﻟﻲ أﻣﺮاً أرﻳﺪ أن أﺷﺎور
ﻓﻴﻪ أﻫﻞ اﻷدب واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻌﻠﻢ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أن اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺘﻚ آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻼﻏﺔ وﻋﻘﻞ
وأدب وﺣﻜﻢ ورأي ﺣﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورة ﻓﺎﺑﻌﺜﻪ ﻟﻲ ﻷﺷﺎورﻩ ﻓﻲ أﻣﺮي.
ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﻣﺮ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﻟﻠﺼﻨﻢ وأﻧﺴﺎﻩ اﷲ ﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ وﻇﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺳﻼم
ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻰ آﺻﻒ ﻓﺤﻀﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻄﻒ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻠﻢ وﻟﻌﻞ
اﷲ ﻳﻘ ّﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻴﻨﻲ .ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮت اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺒ ً
ﻼ ﻗﺎﻣﺖ إﻟﻴﻪ وﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ووﻗﻔﺖ
أﻣﺎﻣﻪ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ آﺻﻒ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻴﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻟﻴﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻌﺜﻚ إﻟﻲ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﻌﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻓﺘﻘﺮب ﻹﻻﻫﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧ ًﺎ ﻓﺎﺿﻄﺮب آﺻﻒ ﻣﻦ ذاﻟﻚ اﺿﻄﺮاﺑ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً وﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻪ .وﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ
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اﺳﻜﺘﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﻟﻠﺼﻨﻢ وإﻧﻤﺎ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ آﺻﻒ
أﻟﻴﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻌﺜﻚ إﻟﻲ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ وﻻﻛﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﺴﺌﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻌﺜﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن أن آﺻﻒ ﻗﺪ ﻋﺼﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﺮﺗﻪ وﺧﺎﻟﻔﻨﻲ ﻗﺎل ﻓﺮﺟﻊ اﻟﺮﺳﻮل إﻟﻰ آﺻﻒ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ إن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺄﻣﺮك أن ﺗﻄﻴﻊ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﺮﺗﻚ ﺑﻪ وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺎ أﻣﺮاً ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ آﺻﻒ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻣﺸﻘﺔ
ﻋﻈﻴﻤﺔ .ﻗﺎل ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ آﺻﻒ ذاﻟﻚ ﻗﺎل ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ إن ﻫﺬا أﻣﺮ
ﻋﻈﻴﻢ أن ﻳﺄﻣﺮﻧﻲ ﻧﺒﻲ اﷲ أن أﻗﺮب ﻟﻠﺼﻨﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ًﺎ ﻣﻦ دون اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻟﻌﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﺎ
ﻳﺨﻠﺼﻨﻲ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻣﺎ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﻗﺎل ﻛﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ووﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺛﻢ إن
إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ ﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺟﺮادة ﺳﻘﻄﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ آﺻﻒ
ﻗﺮب ﻹﻻﻫﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮادة ﻓﺄﺧﺬ آﺻﻒ اﻟﺠﺮادة ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ واﻟﺴﻜﻴﻦ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ورﻣﻖ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻄﺮﻓﻪ
وﻗﺎل إﻻﻫﻲ وﺳﻴﺪي أﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﺬي أﺗﻴﺘﻪ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮاً ﻋﻠﻴﻚ وﻣﺎ أرﻳﺪ ﺑﺬاﻟﻚ إﻻ ﻟﻄﺎﻋﺘﻬﺎ
وﻃﺎﻋﺔ ﻧﺒﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﻲ.
ﺛﻢ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮأس واﻟﺠﺴﺪ وﻟﻤﺎ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮأس واﻟﺠﺴﺪ اﺿﻄﺮب ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ
وﻧﺎداﻩ ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺨﺎﻃﺊ إﻧﺰل ﻋﻦ ﻇﻬﺮي ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺼﻰ اﷲ وﺳﻘﻂ اﻟﺘﺎج ﻋﻦ رأﺳﻪ
وﻧﻔﺮت اﻟﺠﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ وﻋﺮق ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺮﻗ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً أﻧﺘﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻔﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺮﻗﻪ ﻳﻔﻮح أﻃﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻚ اﻷذﻓﺮ وأﻧﻜﺮ ﺷﺄن ذاﻟﻚ وﻧﺰل ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻠﻜﻪ وﺧﺮج
إﻟﻰ ﻗﺼﺮﻩ .ﻓﺄﻗﺒﻞ إﻟﻰ آﺻﻒ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ أﻗﺒﻠﺖ ﻓﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻗﺎل وﻣﺎ اﻟﺬي
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎل ﻗﺮﺑﺖ ﻟﺼﻨﻤﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ًﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ ذا اﻟﺬي أﻣﺮك ﺑﺬاﻟﻚ ﻗﺎل أﻧﺖ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻲ
أن ﻻ أﻋﺼﻲ ﻟﻬﺎ أﻣﺮاً وﻻ أﺧﺎﻟﻒ ﻟﻬﺎ ﻗﻮ ًﻻ ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ.
ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻳﻦ أوﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻩ ودﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺘﻌﺒﺪة ﻓﺒﻜﻰ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ وﻧﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺣﺘﻰ ﻇﻦ أن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ]ص [70ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ
وأﻣﺎ أﻟﻒ درﻫﻢ ﻟﻜﻞ درﻫﻢ ﻓﻴﺪﺧﺮ ﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻵﺧﺮة واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﺪرﻫﻢ واﺣﺪ أﺛﻘﻞ ﻣﻦ
ﺟﺒﻠﻜﻢ ﻫﺬا وأﺷﺎر ﺑﻴﺪﻩ إﻟﻰ ﺟﺒﻞ أﺑﻲ ﻗﺒﻴﺲ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻮاف وﻻ ﺻﻼت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺔ ﺻﺎﺋﻢ ﻗﺎﺋﻢ راﻛﻊ وﺳﺎﺟﺪ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﺤﺘﺴﺒ ًﺎ ﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وﺗﻌﻈﻴﻤ ًﺎ ﻟﻠﻘﺒﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺟﺮ اﻟﺤﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮ واﻟﻤﺮاﺑﻂ اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
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وأول ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﺤﺮم ﻓﻤﻦ رآﻩ ﻃﺎﺋﻌ ًﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺎف ﺣﻮل اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺳﺒﻌ ًﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺻﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮ ﻓﺎﺳﺘﻠﻢ اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
أن ﻳﺆذي أﺣﺪاً وﻗﻠﻞ ﻛﻼﻣﻪ إﻻ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﺪم ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ وﻳﻀﻌﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن
أﻟﻒ درﺟﺔ وﻳﻜﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﺳﺒﻌﻮن ﺣﺴﻨﺔ وﻳﻤﺤﻮ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﺳﻴﺌﺔ وﻳﻌﻄﻴﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﻓﻀﻞ اﻟﻤﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻛﺐ وﻓﻀﻞ اﻟﻤﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻛﺐ ﻛﻔﻀﻞ اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺐ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ أﻟﻔ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻤﻦ ﻃﺎف
ﺑﻬﺎ وﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻢ ﻳﺮﻓﺚ وﻟﻢ
ﻳﻔﺴﻖ رﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻪ ﻛﻴﻮم وﻟﺪﺗﻪ أﻣﻪ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﺨﻮﺿﻮن ﻓﻲ رﺣﻤﺔ اﷲ وأن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﻳﺒﺎﻫﻲ ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻛﺜﺮوا ﻣﻦ اﻟﻄﻮاف ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴﻨﻪ
وﻛﺄﻧﻲ أﻧﻈﺮ ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ رﺟﻞ أﺻﻠﻊ أﻗﺮع ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﺟﺎﻟﺴ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻬﺪﻣﻬﺎ
ﺣﺠﺮاً ﺣﺠﺮاً إﻟﻰ آﺧﺮﻫﺎ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻤﺲ اﻟﺤﺠﺮ ﺗﻜﻔﻴﺮاً ﻟﺨﻄﺎﻳﺎﻩ واﻧﺤﻄﺎﻃ ًﺎ
ﻟﺬﻧﻮﺑﻪ ﺣﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ دﻋﻰ ﺑﻤﻜﺔ أﻣﻨﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ
دﻋﺎﺋﻪ آﻣﻴﻦ آﻣﻴﻦ آﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮل ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻴﺰان وﺧﻠﻒ اﻟﻤﻘﺎم وﻓﻲ اﻟﻄﻮاف
واﻟﻌﻔﺔ واﻟﻤﻠﺰم وﻣﻨﻰ وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺠﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﻮة واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺿﻤﻨﺖ ﻟﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﺸﺮاً .ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﺗﺴﻌﺔ
وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﺸﺮاً ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺮوح ﺗﺴﻌﺔ وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة وﻗﺴﻢ
اﻟﺤﺴﺪ ﻋﺸﺮاً ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺴﻌ ًﺎ وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻜﺒﺮ واﻟﺤﺮص واﻟﺤﺴﺪ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻜﺒﺮ ﻓﺄول ﻣﻦ ﺗﻜﺒﺮ إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﺣﻴﻦ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم ﻓﺎﺳﺘﻜﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻟﻌﻴﻨ ًﺎ وأﻣﺎ اﻟﺤﺮص ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ آدم ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول ﻣﻦ
اﻟﺸﺠﺮة ﻟﻜﻲ ﻳﺨﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺄﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺤﺴﺪ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ آدم ﺣﻴﻦ ﻗﺘﻞ أﺧﺎﻩ ﻣﻦ
أﺟﻞ أﺧﺘﻪ ﻓﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻘﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺮأﻳﺖ ﻗﺒﺮاً
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﺘﻮب ﷲ در اﻟﺤﺴﺪ ﻣﺎ أﻋﺪﻟﻪ ﺑﺪأ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻗﺎل ﻓﺄﺷﻜﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻤﺎ رأى
وأﻗﺒﻞ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ وإذا ﺷﻴﺦ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺪ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ أرﻳﺪ أن أﺳﺌﻠﻚ وأﻧﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻼﻣﻲ ﻟﻐﺮﺑﺘﻲ
ﻓﺈن ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻖ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎ وﻟﺪي ﻗﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻛﻴﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم
]ص [71ﻳﺮﺣﻤﻚ اﷲ :ﷲ د ّر اﻟﺤﺴﺪ ﻣﺎ أﻋﺪﻟﻪ ﺑﺪأ ﺑﺼﺤﺒﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ.
93

ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻻﻛﻦ أﻧﺖ اﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ وإن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ
ﻃﻮﻳﻞ ﻓﺈذا ﺟﻦ اﻟﻴﻞ واﻃﻤﺄﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮل واﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻔﻜﺮة وﻓﺮﻏﺖ أوان اﻷﺳﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ودﻓﻌﻨﺎ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺷﻮاﻏﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻃﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺒﺎب ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ وﺟﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻗﺎل ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻤﺸﻰ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻮا اﻟﻌﺸﺎءﻳﻦ وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺷﻤﻌﺔ وﻗﺪم ﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺎ ﺣﻀﺮ ﺛﻢ أﺧﺬ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة رﺟﻞ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وﻛﺎن ﺣﻤﺎ ًﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻇﻬﺮﻩ دون داﺑﺘﻪ وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﻞ وﻫﻲ ﻣﺮﺳﻰ ﺗﺠﺎر اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺠﺎء اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺒﺮد وﻗﻞ اﻟﺮزق ووﻗﻌﺖ اﻟﺸﺘﺎء واﻷﻧﻮاء ﻓﻘﺎل
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون وإذا ﺑﺮﻛﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ .وإذا ﺑﺸﻴﺦ أﻋﺠﻤﻲ ﻟﻪ ﻣﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻮﻗﻊ اﻟﻨﻮاء
واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ اﻟﻤﻴﺎﻩ وأﻧﺰﻟﺖ اﻟﺘﺠﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﺤﺬر اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﻟﻪ وﻛﺎن ﺷﺤﻴﺤ ًﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺤﻤﺎل ﻛﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻤﺎل وﻫﻲ ﻋﺸﺮون ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي
ﻋﺸﺮة دراﻫﻢ ﻓﻘﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻘﺎل اﻟﺤﻤﺎل ﻗﻠﻠﺘﻬﺎ أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻓﻘﻞ أﻧﺖ ﻣﺎ ﺧﻒ ﻋﻨﺪك واﺣﺴﺐ ذاﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﺈن ﻟﻲ ﺑﻨﺎت ﻋﺸﺮ ﻟﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺎ رأﻳﻦ ﻃﻌﺎﻣﺎً.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺧﻤﺴﺔ دراﻫﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﺟﺰاك اﷲ ﺧﻴﺮاً ﻣﺎ ﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮ وﻓﻴﻪ اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﺤﻤﻞ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺣﻤ ً
ﻼ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﻂ ﻳﺎ ﺣﻤﺎل ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻷي ﺷﻲء ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻷﻧﻚ
ﻃﻠﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أﻧﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ درﻫﻤﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻓﻤﺎ زال ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﻃﺮح وﻳﻌﻴﻴﻪ
وﻳﻌﺰر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ داﻧﻘ ًﺎ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﻤ ً
ﻼ ﺑﺪاﻧﻖ وﺟﻌﻞ اﻟﺤﻤﺎل ﻳﻘﻮل إن اﻟﻤﻄﺮ ﻳﻘﺪم
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻤﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎة وﻣﻦ اﺣﺘﺎج ﻻ ﻳﺤﺘﺞ وأﻧﺸﺪوا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﻴﺦ :
*ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺨﺮدل ﻣﻦ ﻛﻔﻪ * إن ﺛﻘﺐ ﺑﻤﻨﻘﺎر *
*ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﻩ * ﺳﻠﻤﻚ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻔﺎر *
*وﻳﺠﻠﺪ اﻟﻜﻠﺐ ﺑﻼ ﻋﺪة * إن وﻗﻒ اﻟﺴﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺪار *
*إن أﻛﻞ اﻟﻄﻴﺮ ﻟﻪ ﺣﺒﺔ * ﺣﺎدة وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺑﻄﻴﺎر *
ﻏﻴﺮﻩ :
*أﺑﺨﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﺐ ﺑﻨﻲ زاﺋﺪة * ﻳﻨﺒﺢ ﻣﻦ ﻧﺒﺤﺔ واﺣﺪة *
*وﻗﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ * ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺑﺎردة *
*وﻛﻔﻪ ﻣﻤﻠﻮة ﺧﺮد ًﻻ * ﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻛﻔﻪ واﺣﺪة *
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ذ ﱠم اﷲ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﺒﺨﻼء ﻓﻘﺎل ﺗﻌﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺨﻠﻮن وﻳﺄﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺨﻞ وﻗﺎل ﺗﻌﻠﻰ
وﻣﻦ ﻳﺒﺨﻞ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺒﺨﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ .ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎل ﻓﺮﻓﻊ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﻤ ً
ﻼ ﺑﺪاﻧﻖ واﺣﺪ
وﻋﺸﻰ ﺑﺬاﻟﻚ اﻟﺪاﻧﻖ وﺗﻘﻮى اﻟﻨﻮى وﺣﺐ اﻟﻤﻄﺮ وذﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻞ أﻛﺜﺮﻩ وﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ
ﻳﺸﺘﺮي ﻟﺒﻨﺎﺗﻪ وﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت وأﻣﻬﻦ.
]ص [72ﻓﺘﺤﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎل ﻓﻲ أﻣﺮﻫﻦ ﻓﻤﺮ ﺑﺄﻃﻔﺎل ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺟﻮزات ﺧﻀﺮ ﻳﻠﻌﺒﻮن ﺑﻬﻦ ﻓﻘﺎل
ﻟﻬﻢ ﺳﺄﻟﺘﻜﻢ ﺑﺎﷲ أﻻ أﺧﺬﺗﻢ ﻣﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺪاﻧﻖ وأﻋﻄﻮﻧﻲ اﻟﺠﻮزات ﻟﺒﻨﺎﺗﻲ ﻋﺸﺮ ﺟﻴﺎع ﻓﺮ ّﻗﻮا ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻃﻔﺎل ودﻓﻌﻮا ﻟﻪ اﻟﺠﻮزات وأﺧﺬوا ﻣﻨﻪ اﻟﺪاﻧﻖ .وﺧﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺸﺎء وﻗﺪ اﺑﺘﻠﺖ ﻣﺮﻗﻌﺘﻪ
ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ زوﺟﺘﻪ وﺑﻨﺎﺗﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ ﻟﻮ ﺟﺌﺖ ﺑﺼﺎع ﺷﻌﻴﺮ أو ﺧﺸﻜﺮ أو ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺧﻴﺮ
ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ .ﻓﻀﺎق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ وأﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺴﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﺑﺨﻠﻪ وأن اﻟﺪاﻧﻖ ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻼف ﻋﻘﻠﻪ ودﻳﻨﻪ وﺻﺤﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺮﻗﺖ ﻟﻪ وﺑﻜﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﺗﺼﺎﻳﺢ اﻟﺒﻨﺎت
ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻮع واﻳﺌﺴﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺮج ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ وﻧﺰل اﻟﻈﻼم واﻟﻤﺎء وﻋﺼﻔﺖ اﻟﺒﺮوق
واﻟﺮﻳﺎح .ﻓﺨﺮج اﻟﺤﻤﺎل وﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ روﺣﻪ وﻟﻮ وﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ روﺣﻪ ﻟﻮﻫﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻼ ﺛﻤﻦ ﻓﺨﺮج
ﻣﺘﺤﻴﺮاً ﻻ ﻳﺪري إﻟﻰ أﻳﻦ ﻳﺴﻴﺮ وﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﻠﻴ ً
ﻼ وﻻ ﻛﺜﻴﺮاً.
ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺼﻴﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ وﻗﺪ ارﺗﺞ وﺗﺮاﻛﻤﺖ أﻣﻮاﺟﻪ وﻧﺰل اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻈﻼم ﻓﻘﺎل
اﻟﺤﻤﺎل اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎد اﻟﺴﻼم ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎل ﻳﺎ
ﺳﻴﺪي ﻣﺎ ﻋﻨﺪك ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺸﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﺎت ﻋﻨﺪي وأﻣﻬﻦ وﻟﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺎ أﻛﻠﻦ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ اﻟﺼﻴﺎد واﷲ ﻳﺎ أﺧﻲ ﻣﺎ ﻟﻲ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺎ اﺻﻄﺪت ﺷﻴﺌ ًﺎ وﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ ﻧﺠﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻚ
وﻻ ﺑﻘﻲ ﻟﻲ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺠﺎﺋﻔﺔ وﻗﺪ دﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺤﺔ أﻧﺎ أوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻚ أﺗﻘﻮت ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻠﺔ
وﻫﺬا ﻧﻮء ﺛﻘﻴﻞ وﻣﺎ أدري ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﺪاً .ﻓﻘﺎل اﻟﺤﻤﺎل ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎل ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻣﺎ ﺗﺘﺼﺪق ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻷﻧﻚ ﺗﺼﺒﺮ واﻟﺒﻨﺎت ﻻ ﻳﺼﺒﺮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع وأﻧﺎ وأﻧﺖ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع وﻟﻌﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﺨﻠﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻘﺎل اﻟﺼﻴﺎد ﻓﺈذا
أﻋﻄﻴﺘﻚ أﻧﺎ ﻗﻮﺗﻲ ﻓﺒﺄي ﺷﻲء أﺷﺘﻐﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻮع ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻮزات ﻓﻠﻤﺎ رأى
اﻟﺼﻴﺎد اﻟﺠﻮزات ﻣﺎل إﻟﻴﻬﻦ واﺳﺘﻮﺣﺶ راﺋﺤﺔ اﻟﺤﻮﺗﺔ ﻓﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎل وأﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻮزات
وأﻋﻄﺎﻩ اﻟﺴﻤﻜﺔ .ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺤﻤﺎل وﺳﺎر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ دارﻩ ﻓﻠﻤﺎ رأﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎت ﺿﺤﻜﻦ واﺳﺘﺒﺸﺮن وﻛﺎن
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة أرﻃﺎل وﺗﺒﺎدرن ﻳﺠﻤﻌﻦ اﻟﺤﻄﺐ وﻏﺴﻠﻨﻬﺎ وﺷﻘﻘﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪن ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺛﻤﻦ ﻓﺄﺷﺮق ﻣﻨﺰل اﻟﺤﻤﺎل ﺑﻬﺎ وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺎق ﻋﻨﺪﻩ وﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎر.
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ﻓﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ وﻫﻮ ﻗﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺐ وﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺮاق ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺣﻤﺎل
أﻻ ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ أﻧﺎ وﺧﺮﺟﻲ إﻟﻰ دارك وﻟﻚ ﻋﻨﺪي درﻫﻢ أﺑﻴﺖ ﻋﻨﺪك ﻟﺌ ّ
ﻼ أﻗﺘﻞ وأﻣﺎ اﻷﺣﻤﺎل ﻓﻬﻦ
ﻛﺒﺎر وﻓﻴﻬﻦ أﺛﻘﺎل وأﻣﺎ اﻻﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺘﻬﻦ ﻇﺎرﻗﺔ وﻟﻘﺪ ﺧﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ وﻫﺬا اﻟﺨﺮج.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ درﻫﻤ ًﺎ وﺣﻤﻞ اﻟﺤﻤﺎل ﺧﺮج اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻣﺸﻰ ﻣﻌﻪ اﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻠﻤﺎ
دﺧﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ وﺗﺤﻴﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﻫﺎ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ﻳﺎ ﺣﻤﺎل ﻓﻘﺎل
ﻟﻪ وﺟﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺣﻮت ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻣﺎ أﻧﺖ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﺎل أﻋﻄﻴﻬﺎ ﻏﺪاً ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻧﻲ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ إن أﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ﺗﻘﺘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺗﻄﻠﺐ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ وﻻ ﺗﺪري أﻳﻦ ﻳﻮﻟﻲ أﻣﺮك وﻻﻛﻦ ]ص [73ﺑﻌﻬﺎ ﻟﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎل ﻛﻢ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎل ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﺎل أﺛﻘﻞ روﺣﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻤﺎ ﺛﻘﻠﺖ روﺣﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻢ ﻟﻲ ﻣﻨﻚ ﻷﻧﻚ ﻋﺬﺑﺘﻨﻲ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻓﻌﻞ ﻗﺎل ﻟﻪ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إن وﺻﻠﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎل ﻫﺬا ﺷﻲء ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻲ
ﻣﻨﻪ ﺷﻲء وأﻧﺎ آﺧﺬ ﺑﻨﺎﺗﻲ وأﻫﻠﻲ وأﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ أرض اﻟﻌﺮاق وأﺑﻴﻌﻬﺎ أو أﻫﺪﻳﻬﺎ وﻳﻔﻌﻞ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﻓﺈن ﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﻚ ﺑﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر أو ﻋﺸﺮة آﻻف أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ رﺣﻠﺖ أﻧﺖ واﻟﻤﺎل ﻣﻌﺮوف
ﻋﻨﺪك وأﻧﺎ إن ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪي ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻛﻴﻒ اﻟﺤﻴﻠﺔ أﺧﺎف ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻠﺪ
أن ﻳﻌﺬﺑﻨﻲ وأﻣﻮت ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺬاب ﻻﻛﻦ أﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺧﻼﻩ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻫﻨﻴﺌ ًﺎ ﻣﺮﻳﺌ ًﺎ
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮوع وﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ أﻋﻄﻴﺘﻨﻲ أﻧﺖ أو ﻧﺼﻔﻪ أو رﺑﻌﻪ ورﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ أﻣﻴﻨ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻟﻴﻦ
وﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ذاﻟﻚ ﺷﻐ ً
ﻼ أﺗﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺄﻧﺎل ﻣﻨﻪ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ أﻋﻄﻴﺘﻨﻲ أﻧﺖ وأﻧﺎ .134
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻛﻴﺴ ًﺎ وﻻﻛﻨﻲ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ رأﻳ ًﺎ أﺣﺴﻦ ﻟﻲ وﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﻗﺎل وﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﺮﺣﻤﻚ اﷲ ﻗﺎل أﺷﻬﺪ ﻟﻚ أﻧﻚ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ وأﻧﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ وارث ﻏﻴﺮي وﻻ ﻟﻲ وارث
ﻏﻴﺮك وأﻧﺎ أﻋﺮف ﺑﺎﻟﻤﺎل أوﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻚ وﺗﻌﺮف أﻧﺖ أﻧﻚ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻣﻨﻲ وﺗﺒﺮﻳﻨﻲ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪك
ﻋﻘﺪاً وأﻧﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻓﺘﺄﻣﻦ أﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن إذا ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﺎل وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺎ
ﺑﻬﺬا ﻣﻦ ﺑﺄس .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﷲ درك ﻫﺬا رأي ﺣﺴﻦ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ودﻓﻊ ﻟﻪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺘﺐ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺘﺎﺟﺮ وأﺧﺬ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻘﺪاً ﺑﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺳﺎﻓﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﺑﺎع اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ورﺑﺢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮق أﻣﻠﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻴﻨﺔ وزوج اﻟﺤﻤﺎل إﺣﺪى ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﻴﺎد وأوﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻴﻪ
 133ﻛﺬا وﻟﻌﻠﻬﺎ »اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ«.
 134ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوءة ﻫﻨﺎ.
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ورﺟﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻓﺄﻧﺰﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎل وأﻛﺮﻣﻪ ﻓﺮأى اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺎل اﻟﺤﻤﺎل ﻛﺜﻴﺮا ﻓﺴﺎءﻩ
ذاﻟﻚ وﺣﺴﺪﻩ وﺗﺤﺮﻛﺖ ﺳﻮاﻛﻨﻪ ودﺑﺮ اﻟﺤﻴﻠﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺮد ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ ﺣﻴﻠﺔ.
ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ إﻻ ﺣﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﺄﻧﺎ أﻗﻮﻟﻬﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻤﻮت وارﺛﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وﻳﺤﻚ ﻳﺎ
ﺣﻤﺎل ﻟﻘﺪ ﺑﻌﺖ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻗﺎل ﻓﻀﺤﻚ اﻟﺤﻤﺎل ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎل
اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺎ أﺿﺤﻜﻚ ﻳﺎ ﺣﻤﺎل ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎل ﻓﺎﺗﻚ أﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﻚ اﻟﺬي ﻓﺎﺗﻨﻲ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
ﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻘﺎل إﻧﻲ ﺑﻌﺖ ﺗﺴﻌ ًﺎ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ وأﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻳﻬﻮدي ﺑﺪرﻫﻤﻴﻦ ﻓﻠﻤﺎ
ﺳﻤﻊ ذاﻟﻚ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺻﺎح ﺻﻴﺤﺔ واﺣﺪة ﻓﻤﺎت وورﺛﻪ اﻟﺤﻤﺎل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻐﺴﻠﻪ
وﻛﻔﻨﻪ ودﻓﻨﻪ وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ رأﻳﺖ ﻓﻨﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺪ وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﺸﺮة
ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﺗﺴﻌﺔ وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة وﻗﺴﻢ اﻟﺬل ﻋﺸﺮاً ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺎرى ﺗﺴﻌﺔ وﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة وﻗﺴﻢ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻋﺸﺮاً ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺗﺴﻌ ًﺎ وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة.
وروى ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻣﺎت اﺑﻦ ﻟﻲ ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ إﻟﻰ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓﺈﻧﻲ
أﺣﻤﺪ ]ص [74اﷲ إﻟﻴﻚ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻈﻢ اﷲ ﻟﻚ اﻷﺟﺮ وأﻟﻬﻤﻚ اﻟﺼﺒﺮ ورزﻗﻨﺎ
وإﻳﺎك اﻟﺸﻜﺮ .ﺛﻢ أﻧﻔﺴﻨﺎ وأﻫﻠﻴﻨﺎ وأوﻻدﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻫﺐ اﷲ اﻟﻬﻨﻴﺔ وﻋﻮادﻳﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺔ ﻣﺘﻌﻨﺎ اﷲ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺒﻄﺔ وﺳﺮور وﻗﺒﻀﻪ ﺑﺄﻛﺮ ﻛﺜﻴﺮ إن ﺻﺒﺮت واﺣﺘﺴﺒﺖ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﺎن ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ ﻣﺼﻴﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ
أن ﻳﺤﺒﻄﻦ ﺣﺰﻧﻚ أﺟﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻓﻠﻮ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاب ﻣﺼﻴﺒﺘﻚ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ
ﻗﺪ ﻗﺼﺮت ﻋﻨﻬﺎ .واﻋﻠﻢ أن اﻟﺠﺰع ﻻ ﻳﺮد ﻣﻴﺘ ًﺎ وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺰﻧ ًﺎ ﻓﻴﺬﻫﺐ أﺳﻔﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺎزل ﺑﻚ
واﻟﺴﻼم وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﺣﺰﻳﻨ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ أﺻﺒﺢ ﺳﺎﺧﻄ ًﺎ رﺑﻪ وﻣﻦ أﺻﺒﺢ
ﻳﺸﻜﻮا ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻮا رﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻐﻨﻰ ﻷﺟﻞ ﻏﻨﺎﻩ ﻟﻴﻨﺎل ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻪ
أﺣﺒﻂ اﷲ ﺛﻠﺚ ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺮءان ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ أﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺮءان
وﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ وﺗﻬﺎون ﺑﻪ ﺣﺘﻰ دﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﺄﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻘﺮءان.
وروى أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻣﺎت ﻟﻪ ﺛﻼث ﻣﻦ
اﻷوﻻد ﻓﺼﺒﺮ واﺣﺘﺴﺐ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻪ ﺟﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وروي ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن إذا وﻟﺪ
ﻟﻪ وﻟﺪ أﺧﺬﻩ ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺴﺌﻠﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل أﻧﻲ أﺣﺐ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻲء ﻓﺈن ﻣﺎت ﻛﺎن
أﻋﻈﻢ أﺟﺮاً .وروي ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺟ ً
ﻼ ﻛﺎن ﻳﺠﻲء ﺑﺼﺒﻲ إﻟﻰ رﺳﻮل
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اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺛﻢ إن اﻟﺼﺒﻲ ﺗﻮﻓﻲ واﺣﺘﺒﺲ واﻟﺪﻩ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻘﺪﻩ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪﻩ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎت ﺻﺒﻴﻪ
اﻟﺬي رأﻳﺖ ﻓﻘﺎل ﻫﻞ ﻻ أذﻧﺘﻤﻮﻧﻲ ﻗﻮﻣﻮا إﻟﻰ أﺧﻴﻨﺎ ﻧﻌﺰوﻩ ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ إذا ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮب ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻧﻲ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮﻩ ﻟﻜﺒﺮ ﺳﻨﻲ وﺿﻌﻔﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻳﺴﺮك أن ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ ادﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻳﺸﻔﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻪ
وﻳﺪﺧﻠﻜﻢ اﻟﺠﻨﺔ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺰن.
ﻓﻔﻲ اﻟﺨﺒﺮ دﻟﻴﻞ أن اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﺳﻨﺔ إذا أﺻﺎﺑﺖ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺘﻪ
وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻳﺘﻮﺟﻊ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﺷﺴﻊ ﻧﻌﻠﻪ إذا اﻧﻘﻄﻊ ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ .وروي ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺼﻴﺒﺔ ﻓﻘﺎل ﻛﻤﺎ أﻣﺮﻩ
اﷲ ﺗﻌﻠﻰ أﻧﺎ ﷲ وإﻧّﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن اﻟﻠﻬﻢ اﺟﺰﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ وﻋﻘﺒﻨﻲ ﺧﻴﺮاً ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻪ
ذاﻟﻚ .ﻗﺎﻟﺖ أم ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﻠﺖ ذاﻟﻚ ﺛﻢ ﻗﻠﺖ وﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺎﻋﻘﺒﻪ
اﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ وﻗﺪ وﻋﺪ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ أﺟﺮاً ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ إذا ﺻﺒﺮ واﺣﺘﺴﺐ
وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺨﻮف واﻟﺠﻮع وﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ واﻟﺜﻤﺮات
وﺑﺸﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺪو واﻟﺠﻮع ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺠﺎع
وﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ واﻟﺜﻤﺮات وﺑﺸﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ وأﻣﺮﻫﺎ.
ﺛﻢ وﺻﻔﻬﻢ ﻓﻘﺎل اﻟﺬﻳﻦ إذا أﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻗﺎﻟﻮا أﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻧﺤﻦ
ﻋﺒﺎد اﷲ وﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ وﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ إن ﻋﺸﻨﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ أرزاﻗﻨﺎ وإن ﻣﺘﻨﺎ ﻓﺈﻟﻴﻪ ﻣﺮادﻧﺎ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮت وﻧﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ .ﺛﻢ ﻗﺎل أوﻟﺌﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻠﻮات ﻣﻦ رﺑﻬﻢ ورﺣﻤﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻫﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﺼﻠﻮات ﺟﻤﻊ ﺻﻼة واﻟﺼﻼة ﻣﻦ اﷲ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻋﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب
واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻫﺬا ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﻼت اﻟﻮاﺣﺪة .وأﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﻠﻮات ﻓﻼ ﻳﻌﺮف ﻗﺪرﻫﺎ إﻻ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
ﺛﻢ ﻗﺎل وأوﻟﺌﻚ ﻫﻢ ]ص [75اﻟﻤﻬﺘﺪون إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع وﻟﻮ أﻋﻄﻰ ذاﻟﻚ أﺣﺪ ﻷﻋﻄﻴﻪ ﻳﻌﻘﻮب
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻗﺎل ﻳﺎ أﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ وﻟﻮ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻟﻘﺎﻟﻪ.
وروي أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذرﻓﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻳﺎ رﺳﻮل ﺗﺒﻜﻲ أو ﻟﻢ ﺗﻨﻬﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻜﺎء ﻗﺎل ﻻ وﻻﻛﻨﻲ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻦ ﺻﻮﺗﻴﻦ
ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻦ ﺻﻮت ﻋﻨﺪ ﻧﻌﻤﺔ وﻣﺰﻣﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻌﺐ وﻟﻬﻮ وﺻﻮت ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻴﺒﺔ وﺧﻤﺶ وﺟﻮﻩ وﺷﻖ
ﺟﻴﻮب وزﻧﺔ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻫﺬﻩ رﺣﻤﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﺮﺣﻤﺎء وﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ.
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ﺛﻢ ﻗﺎل ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮﻻ أﻧﻪ أﻣﺮ ﺣﻖ ووﻋﺪ ﺻﺪق ﻟﺤﺰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺰﻧﺎ وﻫﻮ أﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا وأﻧﺎ
ﺑﻚ ﻟﻤﺤﺰن ﺗﺪﻣﻊ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ وﻳﺤﺰن اﻟﻘﻠﺐ وﻻ ﻧﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﻐﻀﺐ اﻟﺮب .وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل أول ﺷﻲء ﻛﺘﺐ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ أﻧﺎ ﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺎ وﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻘﻀﺎء وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ وﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺎي ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘ ُﺎ وﺑﻌﺜﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘ ًﺎ ﻣﻊ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻘﻀﺎء وﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻼء وﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ ﻧﻌﻤﺎء ﻓﻠﻴﺨﺮج ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
أرﺿﻲ وﺳﻤﺎﺋﻲ وﻟﻴﺘﺨﺬ إﻻﻫﺎ ﻏﻴﺮي.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﺎﺑﺘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ اﻟﺼﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺻﺒﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮدﻫﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻋﺰاء ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ درﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺪرﺟﺔ
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض إﻟﻰ اﻟﻌﺮش وﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ درﺟﺔ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض إﻟﻰ اﻟﻌﺮش .وﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻛﺘﺐ
اﷲ ﻟﻪ ﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ درﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض إﻟﻰ اﻟﻌﺮش إﻟﻰ
اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ووﺟﺐ اﻟﺼﻼة واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺘﻰ ذﻛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺔ واﺳﺘﺮﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺑﺮاً
ﻣﺤﺘﺴﺒ ًﺎ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪي اﺑﺘﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ
ﺟﺴﺪﻩ أو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ أو وﻟﺪﻩ ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻰ ذاﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺗﺴﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮات وﻣﻦ أﺷﻔﻖ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎر رﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت وﻣﻦ زﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ وﻣﻦ ارﺗﻘﺐ اﻟﻤﻮت
ﺳﺎرع اﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮات وﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻳﺆﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻓﺎت .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﺑﺘﻠﻰ ﻓﺼﺒﺮ وأﻋﻄﻰ ﻓﺸﻜﺮ وﻇﻠﻢ ﻓﻐﻔﺮ ﻓﻄﻠﻊ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮ أوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺰع
اﻷﻛﺒﺮ ﻗﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻣﺎ اﻟﻔﺰع اﻷﻛﺒﺮ ﻗﺎل إذا ﻓﺰع اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺟﻬﻨﻢ وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻄﻴﻦ ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻰ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻗﻴﻞ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل
ﻗﻠﺐ ﺷﺎﻛﺮ وﻟﺴﺎن ذاﻛﺮ وﺑﺪن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼء ﺻﺎﺑﺮ وزوﺟﺔ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺨﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ.
وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أول ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﺪﻣﺎء وأول ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ
ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻮاب أﻫﻞ اﻟﺒﻼء 135ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒﺖ أﺑﺼﺎرﻫﻢ وﻳﻌﻄﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺷﻐﺎﻓﻬﻢ ﻓﻴﻌﻄﻰ
ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻨﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻳﺾ .ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻤﻌﺖ
 135وردت ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻤﺘﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺘﻴﻦ.

99

رﺟ ً
ﻼ ﻣﺒﺘﻠﻴ ًﺎ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﺠﺬام ﻳﺪﻳﻪ ورﺟﻠﻴﻪ وﻋﺎﻣﺔ ﺑﺪﻧﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل وﻋﺰﺗﻚ وﺟﻼﻟﻚ ﻟﻮ أﻣﺮت
ﻟﻠﻬﻮام ﻓﺘﻘﺴﻤﻨﻲ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﺎ زدت ﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻚ إﻻ ﺻﺒﺮت وﻻ ﺑﻚ رﺿﺎء وﺳﻤﻌﺖ رﺟ ً
ﻼ
ﻳﻘﻮل إﻻﻫﻲ إن ﻛﻨﺖ اﺑﺘﻠﻴﺘﻨﻲ ﻟﺘﺄﺟﺮﻧﻲ وﺗﺠﻌﻞ ﺑﻼءك ﺳﺒﺒ ًﺎ إﻟﻰ رﺣﻤﺘﻚ ﻗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺣﺎل ﻷﻧﻚ أﻫﻞ ﻟﻜﻞ ﺧﻴﺮ وأوﻟﻰ ﻟﻜﻞ ﻧﻌﻤﺔ .وأوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ أﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻦ
ﻣﻦ ﺻﺒﺮك ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﺗﺠﺪ ]ص [76ﺷﻌﺮة ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻚ ودﻣﻚ وﻟﻮﻻ أﻧﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ
ﺷﻌﺮة ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻚ ﺻﺒﺮا ﻣﺎ ﺻﺒﺮت وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺬي اﺑﺘﻠﻰ اﷲ ﺑﻪ أﻳﻮب أﻛﻠﺔ إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺨﺮج ﻓﻲ
ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺮج ﻣﺜﻞ ﺛﺪي اﻟﻐﺰال ﺛﻢ ﻳﺘﻔﻘﻊ ﺻﺪﻳﺪاً.
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻜﺚ أﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ
أﺣﺪ إﻻ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﺪ راﺋﺤﺘﻪ .ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﺧﺮﺟﺖ أﻧﺎ أرﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎط
ﻓﺈذا ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ وإذا ﻓﻴﻬﺎ رﺟﻞ ﻗﺪ ذﻫﺒﺖ ﻳﺪاﻩ ورﺟﻼﻩ وﻋﻴﻨﺎﻩ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل إﻻﻫﻲ إﻧﻲ أﺣﻤﺪك
ﺣﻤﺪاً ﻳﻮاﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻚ إذ ﻓﻀﻠﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺗﻔﻀﻴ ً
ﻼ ﻓﺪﻧﻮت ﻣﻨﻪ وﺳﻠﻤﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ إﻧﻲ أﺳﺌﻠﻚ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻓﻬﻞ أﻧﺖ ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﺑﻪ .ﻗﺎل إن ﻛﺎن ﻟﻲ ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ أﺧﺒﺮﺗﻚ ﺑﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻧﻌﻤﺔ ﺗﺤﻤﺪﻩ أو ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﺗﺸﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ ذﻫﺒﺖ ﻳﺪاك
ورﺟﻼك وﻋﻴﻨﺎك ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻟﻮ أن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ أرﺳﻞ ﻟﻲ ﻧﺎراً ﻓﺄﺣﺮﻗﺘﻨﻲ أو أﻣﺮ اﻟﺠﺒﺎل ﻓﺪﻣﺮﺗﻨﻲ أو
أﻣﺮ اﻟﺒﺤﺎر ﻓﺄﻏﺮﻗﺘﻨﻲ أو أﻣﺮ اﻷرض ﻓﺨﺴﻔﺖ ﺑﻲ ﻣﺎ أزددت ﻟﻪ ّإﻻ إﺧﺒﺎراً واﷲ إﻻ ﺷﻜﺮاً.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻲ أﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ وﻣﺎ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻗﺎل ﻛﺎن وﻟﺪ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻧﻲ ﻟﻮﻗﺖ ﺻﻼﺗﻲ
وﻳﻄﻌﻤﻨﻲ ﻋﻨﺪ إﻓﻄﺎري وﻗﺪ ﻓﻘﺪﺗﻪ ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻩ ﻟﻲ ﻗﺎل ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﺣﺘﻰ
أﺗﻴﺖ ﻛﺜﺒﺎﻧﺎ ﻣﻦ رﻣﻞ وﻗﺪ وﺟﺪﺗﻪ ﻣﺎت واﻟﻄﻴﻮر ﺗﺄﻛﻠﻪ ﻓﻮﻟﻴﺖ وأﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺨﺒﺮ وﻟﺪﻩ .ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ
ذاﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺛﻢ أﺷﻬﻖ ﺷﻬﻘﺔ
ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻣﺎت رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻠﺖ أﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻠﻪ وﻛﻔﻨﻪ
ودﻓﻨﻪ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﻛﺬاﻟﻚ وإذا ﺑﻤﺮﻛﺐ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎط ﻓﺄﺷﺮت إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺄﻗﺒﻠﻮا إﻟﻲ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺧﺒﺮﻩ
ﻓﻐﺴﻠﻨﺎﻩ وﻛﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ أﺛﻮاب ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ وواﻟﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ودﻓﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻴﻞ رأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺧﻀﺮاء ﻟﻢ ﻳﺮى اﻟﺮاؤون ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎب ﺧﻀﺮ
وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻲ وﻳﺘﻠﻮا ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ أﻧﺖ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ
اﻟﺬي ﺻﻴﺮك إﻟﻰ ﻣﺎ أرى ﻓﻘﺎل ﻟﻲ زدت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ درﺟﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ اﻟﺼﺎﺑﺮون
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼء واﻟﺸﺎﻛﺮون ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺧﺎء ﻓﻠﻢ أزل ﻣﻦ ذاﻟﻚ اﻟﻴﻮم أﺣﺐ أﻫﻞ اﻟﺒﻼء .ﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ
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اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﺎﺟ ًﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ أﻃﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ إذا ﺑﺎﻣﺮأة ﻗﺪ أﺿﺎء ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﺴﻦ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻛﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ واﷲ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻗﻂ اﻣﺮأة أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮأة وﻻ
ذاك إﻻ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻬﻢ واﻟﺤﺰن ﻓﺴﻤﻌﺖ اﻟﻤﺮأة ﻛﻼﻣﻪ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻛﻴﻒ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ واﷲ
إﻧﻲ ﻟﻜﺜﻴﺮة اﻷﺣﺰان وﻣﻤﻠﻮة ﺑﺎﻟﻬﻤﻮم واﻷﺷﺠﺎن.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ أﺧﺒﺮك أن ﺑﻌﻠﻲ ﺿﺤﻰ ﺑﺸﺎت وﻛﺎن ﻟﻲ وﻟﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﻠﻌﺐ وأﻧﺎ
أرﺿﻊ ﻃﻔ ً
ﻼ ﺻﻐﻴﺮاً ﻓﻘﻤﺖ ﻷﺻﻨﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻌﺎﻣ ًﺎ إذ ﻗﺎل اﺑﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻷرﻳﻚ ﺻﻨﻊ
أﺑﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎت ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻓﺄﺧﺬﻩ وأﺿﺠﻌﻪ ووﺿﻊ اﻟﺸﻔﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻤﺎ رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﺣﺘﻰ ذﺑﺤﻪ
ﻓﻠﻤﺎ ﻫﺮق اﻟﺪم وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاخ ﻫﺮب اﻟﺼﺒﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﻤﺮ ﺑﻪ ذﻳﺒ ًﺎ ﻓﺄﻛﻠﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ أﺑﻮﻩ ﻓﻲ إﺛﺮﻩ
ﻓﺄدرﻛﻪ اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻤﺎت ﻋﻄﺸﺎﻧ ًﺎ ﻓﻮﺿﻌﺖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷرض وﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ
اﻟﺒﺎب ﻧﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺑﻮﻫﻢ ﻓﺪب اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﻨﺎﺛﺮ ﻟﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﻪ وﺑﻠﻎ ذاﻟﻚ إﻟﻰ اﺑﻨﺘﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺠﺒﺘﻬﺎ ﻓﻀﺮﺑﺖ
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺻﻴﺤﺔ واﺣﺪة ﻓﻮاﻓﻘﺖ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺄﻓﺮدﻧﻲ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ وﻛﻴﻒ ﺻﺒﺮك ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺰع واﻟﺼﺒﺮ إﻻ ﻛﺎن ﻟﻪ ]ص [77ﺛﻮاﺑﺎً.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﺒﺮ ﻓﺤﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮدة وأﻣﺎ اﻟﺠﺰع ﻓﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻮض ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻓﺄﻋﺮﺿﺖ
وﻫﻲ ﺗﻘﻮل:
*ﺟﺰﻋﺖ ﻓﻜﺎن اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻮﻟﻊ * وﻫﻞ ﺟﺰع ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻲ ﻓﺄﺟﺰع *
*ﺻﺒﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﻀﻪ * ﺳﻮر ﻟﻜﺎن ﻟﻲ ﺑﺬاﻟﻚ ﺗﻀﺮع *
*ﻣﻠﻜﺖ دﻣﻮع اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ رددﺗﻬﺎ * إﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﺰﻣﻊ *
ﺧﺮج رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺘﺎق اﻟﺨﻴﻞ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻫﻮ ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻠﻮات ﻣﻦ اﻷرض ﻳﻤﺸﻲ إذا ﻫﻮ ﺑﺤﻴﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺪ اﺷﺘﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﻓﺮﺳﻪ
ﻓﻮﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ذﻧﺒﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺷﺎب أﺟﺮﻧﻲ ﻣﻨﻌﻚ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻔﺰع اﻷﻛﺒﺮ .ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎن اﷲ أﺣﻴﺔ
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ أﻧﻄﻘﻨﻲ اﻟﺬي أﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎ أﺟﺒﺮك ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺪو ﻳﻄﻠﺒﻨﻲ إن أدرﻛﻨﻲ ﻗﻄﻌﻨﻲ إرﺑ ًﺎ إرﺑ ًﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ واﷲ ﻣﺎ ﻣﻌﻲ وﻋﺎء أﺧﺒﺄك ﻓﻴﻪ .ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ اﺗﺮﻛﻨﻲ أدﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻳﺤﻚ وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ وأﻧﺖ ﻋﺪوﺗﻲ وﻋﺪوة ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻲ
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ واﷲ ﻻ أﺧﺸﻴﺖ ﻣﻨﻲ أﺑﺪاً أن أﺳﻲء إﻟﻴﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ.
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ﺛﻢ ﻗﺎل اﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﺳﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﻋﻈﻴﻢ أﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺪوة ﻓﺄﺳﺌﻠﻚ أن ﺗﻤﻠﺌﻨﻲ
ﺻﺒﺮاً وﺗﺠﺎزﻳﻨﻲ ﺑﻤﺎ أﻓﻌﻞ ﺷﻜﺮاً ﻓﻔﺘﺢ ﻓﺎﻩ وأدﺧﻠﺖ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ .ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺒﺚ إﻻ ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﺣﺘﻰ
أﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺷﺎب ﻫﻞ رأﻳﺖ أو ﻣﺮ ﺑﻚ ﻋﺪو ﻟﻲ وﻟﻚ ﻗﺎل وﻣﻦ
ﻋﺪوي وﻋﺪوك ﻗﺎل ﺣﻴﺔ ﻓﺘﻠﺖ وﻟﺪي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺎل ﻣﺎ رأﻳﺘﻬﺎ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻓﺄﻧﺼﺮ
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻏﺎب ﻋﻦ ﺑﺼﺮﻩ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻴﺔ اﺧﺮﺟﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﺴﺖ ﺑﺨﺎرﺟﺔ ﺣﺘﻰ
أﺟﺎزﻳﻚ ﺑﻔﻌﻠﻚ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻣﺎذا ﺗﺠﺎزﻳﻨﻲ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﺧﺘﺮ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء إﻣﺎ أن أﻓﺘﺖ
ﻗﻠﺒﻚ ﻓﺄﺻﻴﺮﻩ رﻣﻴﻤ ًﺎ أو ّ
أرض ﻛﺒﺪك أو أﻃﻴﻞ ﻋﺬاﺑﻚ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻚ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ واﷲ
ﻣﺎ ﺟﺎزﻳﺘﻴﻨﻲ وﻻ ﻛﺎﻓﻴﺘﻴﻨﻲ ﺑﻔﻌﻠﻲ إﻟﻴﻚ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻄﻨﻲ ﻟﻚ وﻋﺎء ﺳﺘﺮﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﺪوك وﻛﺎﻓﻴﺘﻴﻨﻲ
ﺑﺄن ﺗﻔﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺴﺪي وروﺣﻲ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أي ﺷﻲء ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻣﺜﻠﻲ ﻟﻤﺜﻠﻚ أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ
ﻟﻲ ﻣﺎ ًﻻ أﻋﻄﻴﻜﻪ أو داراً ﻓﺄﺳﻜﻨﻚ ﻓﻴﻬﺎ وأﻧﺎ ﻗﺪ ﻏﺮرﺗﻚ وﻏﺮرت آﺑﺎﺋﻚ ﻗﺒﻠﻚ وأﻧﺎ ﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﺄﻟﺘﻚ أن ﺗﻬﻤﻠﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ أﺻﻠﻲ رﻛﻌﺘﻴﻦ ﷲ ﺗﻌﻠﻰ.
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺻﻞ إن ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﻌﻚ ﺻﻼﺗﻚ ﻓﺼﻠﻲ رﻛﻌﺘﻴﻦ ﺛﻢ دﻋﻰ اﷲ وﻗﺎل اﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ
ﻏﻴﺎث اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺜﻴﻦ وﻳﺎ وﻟﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﻳﺎ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻜﺮوب وﻳﺎ ﻣﻔﺮج اﻟﻤﺤﺰوﻧﺎت ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ
ﺳﻤﺎوات وﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺠﺒﺎﺑﺮة واﻟﻤﻠﻮك وأﺑﻨﺎء اﻟﻤﻠﻮك ﻳﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف أﺳﺌﻠﻚ أن ﺗﺸﺪ رﻛﺒﺘﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ رﺣﻤﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة .ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وإذا
ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎء وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺎب ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس وﺟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﺴﺒﻲ ﻣﺎ ﻟﻲ أراك ﻗﺪ ّ
ﻗﻞ ﺻﺒﺮك
وﻛﺜﺮ ﺟﺰﻋﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻗﻞ ﺻﺒﺮي وﻛﺜﺮ ﺟﺰﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪو ﺟﺎءﻧﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻄﻨﻲ ﻟﻪ وﻋﺎء وﺳﺘﺮﺗﻪ ﻣﻦ
ﻋﺪوﻩ .ﻓﻜﺎﻓﺄﻧﻲ ﺑﺄن ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻤﻲ وﻋﻈﻤﻲ وروﺣﻲ وﺟﺴﺪي ﻗﺎل ﻟﻪ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺪ
ﺟﺎءك اﻟﻔﺮج ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺧﺬﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻘﻠﺔ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ وأﻛﻠﻬﺎ ﻓﺘﻀﺨﻤﺖ ﺑﻄﻨﻪ ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻐﻠﻘﺖ أﺣﺸﺎؤﻩ ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ]ص [78ﻓﺄﻟﻘﻰ اﻟﺤﻴﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﻌﺎت.
ﻋﻠﻲ ﺑﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺄس واﻧﻘﻄﺎع اﻟﺮﺟﺎء ﻗﺎل
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻳﺮﺣﻤﻚ اﷲ اﻟﺬي ّ
ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ّ
ﻟﻪ وﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﻲ ﻗﺎل ﻻ وﻋﺰة رﺑﻲ وﺟﻼﻟﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ أﻧﺎ اﻟﻤﻌﺮوف واﷲ ﻟﻘﺪ أﺑﻜﻴﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻤﻮات
اﻟﺴﺒﻊ ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺮوف أﻏﺚ ﻋﺒﺪي ﻓﺠﺌﺖ إﻟﻴﻚ أﻋﺎﻓﻴﻚ وأﺟﺎزﻳﻚ ﺑﻔﻌﻠﻚ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺔ
وأﺧﺬﻧﺎ ﻟﻚ أن اﷲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ أﺟﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ وﻫﺬا ﻳﻄﻮل ﺧﺒﺮﻩ .ﻓﻨﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪدﻩ
وﻗﺴﻢ اﻟﻬﺪى ﻋﺸﺮة ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺴﻌﺔ وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة وﻗﺴﻢ اﻟﺼﺪق ﻋﺸﺮاً ﻓﺠﻌﻞ
ﻓﻲ أﻫﻞ اﷲ ﺗﺴﻌﺔ وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪة وﻳﻜﻔﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺪق ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ وﻫﺐ
اﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ .ﻗﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ رﺟﻞ ﻛﺎن ﻋﻄﺎراً ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ﻳﺴﻤﻰ أوش ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪاً ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﺒﻌﺚ أﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﺬاﻟﻚ
أﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻗﺎل ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻲ ذاﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻓﻤﺎت أوش
وﺧﻠﻒ وﻟﺪاً ﻟﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ 136وﻗﺎح ﻓﻨﺸﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﺑﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﺗﺎﺑﻮﺗ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﺴﺄل
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻬﻢ ﻓﺴﺄل أﻣﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺑﺬاﻟﻚ ﻓﻜﺴﺮ اﻟﻘﻔﻞ ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ
ﺻﻨﺪوق وأدراج ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻌﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺔ .ﻓﻘﺮأﻩ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ وﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا وﺑﻜﻮا ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ وﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻟﻮ
أن آﺑﺎءك ﻛﺎن ﻓﻴﻨﺎ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻨﺒﺸﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺮﻗﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻳﺎ ﻗﻮم ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﺷﻴﺌ ًﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ
ﺗﺮك ﺣﻈﻪ .ﻗﺎل ﻓﺄراد اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﺄذن أﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج
وﻗﺎل ﻳﺎ أﻣﻲ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﻌﻞ اﷲ ﻳﺮزﻗﻨﻲ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ﻓﺄذﻧﺖ ﻟﻪ ﻓﺨﺮج ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮ وإذا ﺑﺤﻴﺎت ﻛﺄﻣﺜﺎل
اﻹﺑﻞ وﻫﻦ ﻳﻘﻠﻦ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ.
ﻓﻠﻤﺎ أﺑﺼﺮﻧﺎﻩ ﻗﻠﻦ ﻟﻪ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻣﻦ أﻧﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ
ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﺑﻨﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺑﻬﻢ ﻗﺎل ﻓﻤﻦ أﻧﺖ وﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻘﻠﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎت ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻨﻔﺦ ﻧﻔﺨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﺈذا ﺗﻨﻔﺴﺖ أﻟﻘﺘﻨﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺛﻢ
ﻧﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ .ﻗﺎل ﻟﻬﻦ وﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻗﻠﻦ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ إن ﺣﺮﻫﺎ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺮ اﻟﺼﻴﻒ وإن ﺑﺮدﻫﺎ أﺷﺪ
ﻣﻦ ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺒﺮ وﻻ ﺑﺎب إﻻ وﻓﻴﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ أﺟﻞ ذاﻟﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪاً ﺻﻠﻰ إﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﻦ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎت
وﻫﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺜﻠﻜﻦ ﻗﻠﻦ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ إن ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺣﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ إﺣﺪاﻧﺎ ﻓﻲ أﻧﻒ اﻟﻮاﺣﺪة
وﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ذﻧﺒﻬﺎ وﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﻈﻴﻢ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ.
ﻗﺎل ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ وﻣﻀﻰ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ وإذا ﺑﺠﺰﻳﺮة أﺧﺮى وﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎت ﻛﺄﻣﺜﺎل اﻟﺠﺰوع
وﻓﻴﻬﻦ ﺣﻴﺔ ﺻﻐﺮى إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﺦ ﻋﻠﻴﻬﻦ وﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﺗﺤﺖ
اﻷرض .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻦ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎﻟﺖ أﻧﺎ ﻣﻠﻴﻜﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﺳﻤﻲ ﺑﻠﺨﻴﺎ وﻟﻮﻻ أﻧﻲ ﻣﻮﻛﻠﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻘﺘﻠﻦ ﺑﻨﻲ آدم ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ وﻟﻜﻦ إذا ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ
ﺗﺤﺖ اﻷرض .ﻓﻤﻦ أﻧﺖ وﻣﺎ اﺳﻤﻚ وﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻚ ]ص [79إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﻧﺎ
» 136ﺑﻠﻮﻗﻴﺎ« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ.
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ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ
ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻋﻨﺪي ﺣﺎﺟﺔ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺤﻤﺪاً ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻗﺮأﻩ ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم وﻗﻞ ﻟﻪ ﺑﻠﺨﻴﺎ
ﻣﻠﻴﻜﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻘﺮﺋﻚ اﻟﺴﻼم ﻓﻤﻀﻰ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﺸﺎم واﻟﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺪس وﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺣﺒﺮ
اﺳﻤﻪ ﻋﻔﺎن ﻓﻠﻘﻴﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﺣﺪﺛﻪ وﺳﺄﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺗﻰ ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ ﺑﺨﺒﺮﻩ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎت وﻓﻴﻤﺎ ﺧﺮج إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ أﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﺎ ﻋﻔﺎن إﻟﻰ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﻨﻴﻦ وﻗﺮوﻧ ًﺎ ﻛﺜﻴﺮة
وﻻﻛﻦ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ دﻟﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻠﺨﻴﺎ ﻓﺄﻧﺎ إن ﻗﺪرﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻴﺪﻫﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ وﻧﺤﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ
دﻳﻨﻪ .ﻓﺤﻤﻠﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﺣﺮﺻ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ودﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ
أﺗﻴﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﻴﺔ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻔﺎن ﺗﺎﺑﻮﺗ ًﺎ وﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺮف ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻮت ﻟﻮزﻳﻦ
ﻣﻦ ﻓﻀﺔ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻤﻠﻮة ﻟﺒﻨ ًﺎ واﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻤﺮ .ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﺘﺎﺑﻮت وﺗﺮﻛﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ ﻓﺎﺳﺘﻨﺸﻘﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻓﺤﻠﺖ ﻓﺎﻫﺎ ﺛﻢ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ واﻟﺨﻤﺮ ﻓﺴﻜﺮت ﻓﻘﺎم ﻋﻔﺎن ﻓﻐﻠﻖ اﻟﺘﺎﺑﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ﻓﺴﺎرا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻮزا ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة إﻻ وﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﺷﺠﺮة
ﻓﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺠﺮة.
وﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻋﻔﺎن ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﺪرﺳﻬﺎ وﻋﺴﺮﻫﺎ ودﻫﻦ ﺑﻬﺎ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎء وﻻ ﻳﺒﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺪم ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻗﺎل ﻋﻔﺎن وذاﻟﻚ ﻃﻠﺒﺖ وإﻳﺎك رﻏﺒﺖ ﺛﻢ دﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة
ﻓﻘﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺼﻨ ًﺎ وﻋﺼﺮ ﻣﺎءﻩ وﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻮز .ﺛﻢ أﻃﻠﻖ اﻟﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻬﺎ ووﺛﺎﻗﻬﺎ ﻓﻄﺎرت
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض وﻫﻲ ﺗﻘﻮل ﻳﺎ ﺑﻦ آدم ﻣﺎ أﺟﺮﻣﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻓﺬﻫﺒﺖ اﻟﺤﻴﺔ وﺳﺎر ﻋﻔﺎن ﺣﺘﻰ
وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻻ ﻳﺒﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺪم إﻟﻰ أن ﺟﺎز
اﻟﺒﺤﺮ .وإذا ﺑﺠﺒﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻲ وﻻ ﺑﺎﻟﺪﻧﻲ ﺗﺮاﺑﻪ اﻟﻤﺴﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻤﺎﻣﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻓﻨﻈﺮ ﻓﺈذا ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻬﻒ وﻓﻲ اﻟﻜﻬﻒ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﺷﺎب ﻣﺘﻮﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ وﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ
ﺻﺪرﻩ وﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﺎﺋﻢ وﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﺋﻢ وﻻﻛﻨﻪ ﻣﻴﺖ.
ﻓﻘﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﺎ ﻋﻔﺎن ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﺎب ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داوود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻓﻨﻈﺮ
ﻓﺈذا ﻋﻨﺪ رأﺳﻪ ﺗﻨﻴﻨﻴﻦ ﻳﺤﺮﺳﺎﻧﻪ وﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻲ إﺻﺒﻌﻪ وﻛﺎن ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ وﺣﻠﻘﺔ
اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻣﻦ ﻓﻀﺔ وﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺣﻤﺮاء وﻓﻴﻪ ﻣﻜﺘﻮب أرﺑﻌﺔ أﺳﻄﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻄﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ
أﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﻋﻔﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب .ﻗﺎل ﻋﻔﺎن ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻫﻞ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺧﺎﺗﻤﻪ
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وﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﻠﻜﻪ وﻧﺮﺟﻮا اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
وﻛﻴﻒ ذاﻟﻚ وﻗﺪ ﺳﺄل رﺑﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻘﺎل ﻋﻔﺎن إن ﻋﻨﺪﻧﺎ اﺳﻢ
اﷲ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺑﺬاﻟﻚ واﻟﺘﻨﻴﻨﻴﻦ ﻳﺤﺮﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺘﻼوة اﻟﺘﻮرﻳﺔ
ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻟﻚ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻘﺪم ﻋﻔﺎن ]ص [80ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﺨﺎﺗﻢ.
ﻓﻘﺎل اﻟﺘﻨﻴﻨﺎن ﻳﺎ ﻋﻔﺎن ﻣﺎ أﺟﺮﻣﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺧﺎﺗﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن إن ﻛﻨﺖ ﻗﻬﺮﺗﻨﺎ
ﺑﺎﺳﻢ اﷲ اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻨﻐﻠﺒﻨﻚ ﺑﻘﻮة اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻨﻔﺦ اﻟﺘﻨﻴﻨﺎن ﻧﻔﺨﺔ وﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﻘﺮأ اﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺮﻩ
ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺛﻢ ﺗﻘﺪم ﻋﻔﺎن ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻔﺎن وﺗﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻮرﻳﺔ
ﻓﻨﺰل ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺼﺎح ﺻﻴﺤﺔ واﺣﺪة اﺿﻄﺮﺑﺖ اﻷرض ﻣﻦ ﺻﻴﺤﺘﻪ واﺧﺘﻠﻄﺖ اﻟﺒﺤﺎر
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﺎر ﻋﺬﺑ ًﺎ ﻣﺎﻟﺤﺎً .ﺛﻢ ﻧﻔﺦ اﻟﺘﻨﻴﻨﺎن ﻓﺎﺣﺘﺮق ﻋﻔﺎن وﺟﺮت ﻧﻔﺨﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻤﺎ ﻣﺮت
ﺑﺸﻲء إﻻ ﺣﺮﻗﺘﻪ وﻧﺠﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﻌﻈﺎم وﻟﻢ ﻳﻀﺮﻩ ذاﻟﻚ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ .137ﺛﻢ
ﺟﺎء ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺻﻮرة رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻦ آدم ﻣﺎ أﺟﺮﻣﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻓﻘﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻣﺎ
أﻧﺖ ﻳﺮﺣﻤﻚ اﷲ ﻗﺎل أﻧﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ رﺳﻮل رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ أﻧﺎ إﻻ
ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ إﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وإﻧﻲ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺨﻄﺎ وﻻ ﺗﻌﻤﺪت إﻟﻴﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ
ﺑﺬاﻟﻚ ﻧﺠﻮت ﺛﻢ ﻋﺮج ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء.
وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻗﺪ ﻃﻼ ﻣﻘﺪﻣﻴﻪ ﺑﺬاﻟﻚ اﻟﺪﻫﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ
وﻋﻔﺎن وأﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘ ًﺎ ﻏﻴﺮﻩ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري وﻣﻀﻰ وﻫﻮ ﻳﺨﺘﺮق اﻟﺒﺤﻮر ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺴﺎدس ﻓﺠﺎوزﻩ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ وإذا ﻫﻮ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ ذﻫﺐ ﺣﺸﻴﺸﻬﺎ اﻟﺰﻋﻔﺮان
وأﺷﺠﺎرﻫﺎ اﻟﻨﺨﻞ واﻟﺮﻣﺎن .ﻗﺎل ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﺘﻌﺠﺒ ًﺎ
ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺛﻢ ﻧﻈﺮ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﻘﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﻷﺷﺠﺎر وﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﻮف ﻣﺴﻠﻮﻟﺔ ﻓﻠﻤﺎ
رأوﻩ أﻏﻤﺪوﻫﺎ وﺗﻌﺠﺒﻮا ﻣﻨﻪ وﺗﻌﺠﺐ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ وﻧﺎدوا ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻗﺎﻟﻮا ﻣﻦ أﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
وﻗﺪ ﺿﻠﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ورأﻳﺖ ﻣﻦ اﻷﻫﻮال ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﻓﻤﻦ أﻧﺘﻢ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ اﷲ ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺤﻦ
ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ اﻟﺠﻦ وﻛﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺄﻧﺰﻟﻨﺎ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ إﻟﻰ اﻷرض ﻟﻨﻘﺎﺗﻞ ﻛﻔﺎرة
اﻟﺠﻦ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﺻﺒﺮ ﻟﻤﺜﻠﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
 137ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻜﺬا داﺋﻤﺎ.
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ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﺻﺨﺮﻳﺎ ﻓﻠﻤﺎ رآﻩ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ
وﺣﺪﺛﻪ وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﻣﺎ رأى ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻓﺒﻜﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺠﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﺻﻠﻮا ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺆﻣﻦ اﻟﺠﻦ وﻻ ﺻﺒﺮ ﻟﻤﺜﻠﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﺎل
ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﺎ ﺻﺨﺮﻳﺎ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺠﻦ .ﻗﺎل ﻧﻌﻢ إن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﻨﻢ وﺧﻠﻖ
ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﻃﺒﺎق وﺳﺒﻌﺔ أﺑﻮاب وﺳﺒﻌﺔ ﺟﺴﻮر ﻓﺨﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﻴﻦ ﻓﺴﻤﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻬﻴﺖ واﻵﺧﺮ
دﻣﻠﻴﺖ ﻓﺄﻣﺎ ﺗﻠﻬﻴﺖ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻷﺳﺪ وأﻣﺎ دﻣﻠﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺬﻳﺐ واﻷﺳﺪ ذﻛﺮ
واﻟﺬﻳﺐ أﻧﺜﻰ وﺟﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم وﺟﻌﻞ ذﻧﺐ اﻟﺬﻳﺐ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
اﻟﻌﻘﺮب وﺟﻌﻞ ذﻧﺐ اﻷﺳﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ذﻧﺐ اﻟﺤﻴﺔ .ﺛﻢ أﻣﺮﻫﻤﺎ أن ﻳﺘﻨﺎﻛﺤﺎ ﻓﺘﻨﺎﻛﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
ﻓﺎﻧﺘﻔﻀﺎ ﻓﺴﻘﻂ ﻣﻦ ذﻧﺐ اﻟﺬﻳﺐ ﻋﻘﺎرب أﻫﻞ اﻟﻨﺎر وﺳﻘﻂ ﻣﻦ ذﻧﺐ اﻷﺳﺪ ﺣﻴﺎت أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
ﻓﻌﻘﺎرب ﺟﻬﻨﻢ ﻛﻠﻬﺎ وﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ذاﻟﻚ .ﺛﻢ أﻣﺮﻫﻤﺎ أن ﻳﺘﻨﺎﻛﺤﺎ ﻓﺘﻨﺎﻛﺤﺎ ﻓﺤﻤﻞ اﻟﺬﻳﺐ
]ص [81ﻣﻦ اﻷﺳﺪ ﻓﻮﻟﺪت ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺑﻨﺎت وﺳﺒﻊ ﺑﻨﻴﻦ ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ أن ﺑﺘﺰوج ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﻓﻔﻌﻠﻮا ذاﻟﻚ ﻓﺄﻃﺎﻋﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺘﺔ وﻋﺼﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ وﻫﻮ إﺑﻠﻴﺲ ﻋﺼﻰ أﺑﺎﻩ ﻓﻠﻌﻨﻪ وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ اﻟﻌﻤﺮ
وﻟﻌﻨﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ آدم ﻓﺴﻤﺎﻩ إﺑﻠﻴﺲ وﻛﻨﺎﻩ أﺑﻮ ﻣﺮة.
ﻓﻬﺬا ﺷﺄن ﺧﻠﻖ اﻟﺠﻦ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ إن ﺑﻨﻲ آدم ﻻ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﻦ وﻻﻛﻦ ارﻛﺐ ﻓﺮﺳﻲ ﻫﺬا ﻓﺈذا
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺠﺪ ﺷﻴﺨﻴﻦ وﻣﻌﻬﻤﺎ ﺷﺎب ﻓﺎدﻓﻊ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮس ﻓﻤﻀﻰ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﺣﺘﻰ
اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻮﺟﺪﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮدوا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮس وﻛﺎن
ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﺑﻠﻐﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر .ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻣﺘﻰ ﻓﺎرﻗﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺎل ﻓﺎرﻗﺘﻪ ﻏﺪوة ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ
أﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ أﺗﻌﺒﺖ اﻟﻔﺮس ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻳﺎ ﻗﻮم واﷲ ﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪاً وﻻ رﺟ ً
ﻼ وﻻﻛﻦ ﺳﺎرت
ﺳﻴﺮاً ﺷﺪﻳﺪاً ﻓﻨﺰﻋﻮا اﻟﺴﺮج واﻟﺒﺮﻗﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﺮس ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻗﺪ ﻋﺮق وﻟﻪ ﺟﻨﺎﺣﺎن ﻗﺪ أرﺧﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺪة
اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﺳﺮت اﻟﻴﻮم ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم وذاﻟﻚ اﻟﻔﺮس ﺣﻴﻦ ﺣﺲ ﺑﺜﻘﻠﻚ ﻛﺎن
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎء وﺟﺒﻞ ﻗﺎق وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ وﻻﻛﻦ اﻟﺠﻦ أﺧﻒ ﻣﻦ اﻹﻧﺲ.
ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻫﺬا ﻋﺠﺐ ﻣﺎ رأﻳﺖ وﻣﺎ ﻇﻨﻨﺖ أن ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﷲ
أﻛﺜﺮ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻀﻰ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ وإذا ﺑﻤﻠﻚ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق وﻳﺪﻩ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺴﻠﻢ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻣﻀﻰ .ﺛﻢ ﻗﺎل
ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺎ اﺳﻤﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ اﺳﻤﻲ ﺑﺮﺧﻴﺎﺋﻞ وأﻧﺎ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻀﻮء اﻟﻨﻬﺎر وﻇﻠﻤﺎت
اﻟﻴﻞ ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﺎل ﻳﺪﻳﻚ ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﺎن ﻗﺎل ﻓﻲ ﻳﺪي اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﻬﺎر وﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻴﺴﺮى
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ﻇﻠﻤﺎت اﻟﻴﻞ ﻓﻠﻮ ﺷﺌﺖ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﻠﻪ ﻟﻀﺎءت اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻴﻞ أﺑﺪاً وﻟﻮ ﺷﺌﺖ
اﻟﻈﻼم ﻛﻠﻪ ﻟﻈﻠﻤﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺿﻮء أﺑﺪاً وﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺳﻄﺮان ﻣﻜﺘﻮﺑﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺑﻴﺾ
واﻵﺧﺮ أﺳﻮد .ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ إذا رأﻳﺖ اﻷﺳﻮد
ﻧﻘﺺ ﻧﻘﺼﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت وإذا رأﻳﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻧﻘﺺ ﻧﻘﺼﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻓﻠﺬاﻟﻚ اﻟﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﺘﺎء أﻃﻮل واﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ أﻗﺼﺮ وﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻨﻬﺎر أﻗﺼﺮ واﻟﻴﻞ أﻃﻮل.
وﻣﻦ أﻧﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻗﺎل ﻟﻪ أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻀﻰ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ
ﺳﺎﺋﺮ وإذا ﺑﻤﻠﻚ آﺧﺮ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء واﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل اﷲ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻧﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻗﺎل ﻟﻪ أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﻤﻦ أﻧﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺎ اﺳﻤﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺤﻴﺎﺋﻞ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﺎل ﻳﺪك
ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺪك ﻓﻲ اﻟﻤﺎء .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ أﺣﺒﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ واﻟﻴﺴﺮى أﺣﺒﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻠﻮ
رﻓﻌﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻐﺮق ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﻦ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة وﻟﻮ ﻧﺰﻟﺖ ﻳﻤﻴﻨﻲ
ﻟﻬﻠﻚ ]ص [82ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﻦ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة وﻻﻛﻦ أﺷﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ أﺻﺎﺑﻌﻲ
ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﺑﺸﻲء إﻻ أﺧﺬﺗﻪ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮداً وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺛﻠﺠ ًﺎ ﻓﺈذا وﺻﻞ اﻷرض رﺟﻊ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أول ﻣﺮة.
ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻀﻰ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ وإذا ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻣﻼك أﺣﺪﻫﻢ رأﺳﻪ ﻛﺮأس اﻟﺜﻮر واﻟﺜﺎﻧﻲ
رأﺳﻪ ﻛﺮأس اﻟﻨﺴﺮ واﻟﺜﺎﻟﺚ رأﺳﻪ ﻛﺮأس اﻷﺳﺪ واﻟﺮاﺑﻊ رأﺳﻪ ﻛﺮأس اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ
ﺻﻮرة اﻟﺜﻮر ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وﻻ ﺗﻌﺬﺑﻬﻢ وادﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء
وﺣﺮ اﻟﺼﻴﻒ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب ﺑﻨﻲ آدم اﻟﺮأﻓﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﻻ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ .وأﻣﺎ اﻟﺬي
ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻨﺴﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ اﻟﻄﻴﻮر وﻻ ﺗﻌﺬﺑﻬﻢ وادﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء وﺣﺮ
اﻟﺼﻴﻒ واﺟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وأﻣﺎ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة
اﻷﺳﺪ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻮا ﻟﻠﺴﺒﺎع وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ اﻟﺴﺒﺎع وﻻ ﺗﻌﺬﺑﻬﻢ وادﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء وﺣﺮ
اﻟﺼﻴﻒ واﺟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وأﻣﺎ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ
ﻳﺪﻋﻮا اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﺎت وﻻ ﺗﻌﺬﺑﻬﻢ وادﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء وﺣﺮ اﻟﺼﻴﻒ
واﺟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻗﺎل ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻀﻰ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ وإذا ﺑﺠﺒﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺎق وﻗﺎق ﺟﺒﻞ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ وﻫﻮ ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺧﻀﺮاء وذاﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ق واﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻞ ﻋﺠﺒﻮا أن
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ﺟﺎءﻫﻢ﴾ 138ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ وﻣﻦ
أﻳﻦ أﻗﺒﻠﺖ ﻗﺎل أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻗﺎل وأﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﺎل ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻪ ﺧﺒﺮاً ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮﻧﺎ رﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﻧﺮﻩ .ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ اﺳﻤﻚ
ﻗﺎل اﺳﻤﻲ ﺣﺰﻗﻴﺎﺋﻞ ﻗﺎل ﻟﻪ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺎل أﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻗﺎق ﻓﻨﻈﺮ
ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ إﻟﻰ وﺗﺪ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ وﻫﻮ ﻳﻬﺰﻩ ﻣﺮة وﻳﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮة وﻋﺮوق اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺸﺪودة ﻓﻲ اﻟﻮﺗﺪ
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻓﺈذا أراد اﷲ أن ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﻲ اﻷرض أﻣﺮﻧﻲ أن أﺷﺪ اﻟﻮﺗﺪ ﻓﻴﺸﺘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻓﺈذا أراد اﷲ أن ﻳﻮﺳﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺮﻧﻲ أن أﺟﺮ ﻋﺮوق اﻷرض وأن أﺣﺮﻛﻬﺎ ﻓﻠﻬﺬا ﻳﻬﺘﺰ ﻣﻮﺿﻊ دون
ﻣﻮﺿﻊ.
ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ وراء ﻫﺬا اﻟﺠﺒﻞ ﻗﺎل أرﺑﻌﻮن دﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮ دﻧﻴﺎﻛﻢ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ
ﻣﺎﺋﺔ دﻧﻴﺎ وأرﺑﻌﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺌﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻠﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻮراً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﻦ ﻧﻮر
وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن آدم وﻻ إﺑﻠﻴﺲ وﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺬاﻟﻚ ﺧﻠﻘﻮا وﺑﺬاﻟﻚ أﻣﺮوا وﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻳﺒﻘﻮا إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻣﺎ
وراءﻫﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﺠﺎب وﺧﻠﻒ ]ص [83اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻠﻢ ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﻢ اﻷرﺿﻮن
وﻛﻢ اﻟﺒﺤﺎر ﻗﺎل ﻟﻪ اﻷرﺿﻮن ﺳﺒﻊ واﻟﺒﺤﺎر ﺳﺒﻊ ﻗﺎل ﻓﺄﻳﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺎل ﺗﺤﺖ اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻔﻠﻰ .ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻣﻀﻰ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎب ﻃﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وأﺳﻔﻠﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎب ﻣﻘﻔﻮل ﻣﺨﺘﻮم ﺧﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﻧﻮر وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻣﻠﻜﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ رأﺳﻪ ﻛﺮأس اﻟﺜﻮر
وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﺮدا ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم وﻗﺎﻻ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ وﻣﺎ اﺳﻤﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻗﺎل أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻴﺖ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺎل ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻜﺎن ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺘﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪاً ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ آدم وأﻧﺘﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﺎن
آدم ﻗﺎﻻ ﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ وأﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻗﺎل ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ اﻓﺘﺤﺎ ﻟﻲ اﻟﺒﺎب ﺣﺘﻰ أﺟﻮز ﻗﺎﻻ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﻪ ﻓﺪﻋﻰ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
وﺗﻀﺮع ﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﺄﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﺎ أﺟﺮﻣﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺛﻢ
ﻣﻀﻰ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺑﺤﺮ ﻣﻠﺢ وﺑﺤﺮ ﻋﺬب ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻠﺢ ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻓﻲ اﻟﻌﺬب ﺟﺒﻞ
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ﻣﻦ ﻓﻀﺔ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻤﻞ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻐﺰﻻن ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﻢ 139ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮدوا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎل أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﻳﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮوﻧﻲ ﻣﻦ أﻧﺘﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺤﻦ
أﻣﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻄﺎن وﻻ ﻳﺒﻐﻴﺎن وذاﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻣﺮج اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺑﺮزخ ﻻ ﻳﺒﻐﻴﺎن﴾ 140ﻳﻌﻨﻲ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻄﺎن وﻫﺬا اﻟﺠﺒﻼن اﻟﻠﺬان ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ ﻫﻢ ﻛﻨﻮز اﷲ ﻓﻲ
اﻷرض ﻓﻜﻞ ذﻫﺐ ﻓﻲ اﻷرض وﻛﻞ ﻓﻀﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺠﺒﻠﻴﻦ وﻛﻞ ﻣﺎء ﺣﻠﻮ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺮ وﻛﻞ ﻣﺎء ﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻠﺢ.141
ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻣﻀﻰ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺑﺤﺮ وﻓﻴﻪ ﺣﻴﺘﺎن وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻮت ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮوا إﻟﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮدوا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎل أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﻲ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻓﺄﻗﺮأﻩ
ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم .ﻗﺎل أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻴﺘﺎن إﻧﻲ ﺟﺎﺋﻊ وﻋﻄﺸﺎن وﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻠﺢ وﻟﻴﺲ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ آﻛﻞ ﻣﻨﻪ
ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺷﻲء ﺗﻄﻌﻤﻮﻧﻲ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﻮت اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻧﺎ أﻃﻌﻤﻚ ﻃﻌﺎﻣ ًﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻪ أرﺑﻌﻴﻦ
ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻻ ﺗﻌﻴﺎ وﺗﻨﺎم وﻻ ﺗﺠﻮع ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﺤﻮت ﻗﺮﺻ ًﺎ أﺑﻴﺾ ﻓﺄﻛﻠﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﺳﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ.
وإذا ﺑﺸﺎب ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻛﺎﻟﺒﺮق اﻟﺨﺎﻃﻒ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎل اﺳﺌﻞ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﻲ
ﻓﻤﻀﻰ وإذا ﻫﻮ ﺑﺂﺧﺮ ﻳﻤﺮ ﻛﺎﻟﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﺻﻒ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎل اﺳﺌﻞ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﻲ
ﻓﻤﻀﻰ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ وﻟﻴﻠﺔ وإذا ﻫﻮ ﺑﺮﺟﻞ آﺧﺮ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ]ص [84ﺳﺄﻟﺘﻚ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
وﺑﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ إﻻ ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻟﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وﻳﺤﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻠﻔﻨﻲ ﻗﺎل ﺧﺸﻴﺖ أن ﺗﻘﻮل ﻟﻲ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻚ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﻦ أﻧﺖ وﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻚ .ﻗﺎل اﻷول أﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻮر واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﺮ وأرزاق اﻟﻌﺒﺎد وأﻧﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ رﺳﻮل رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .ﻗﺎل ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ وأﻳﻦ
ﺗﺬﻫﺒﻮن ﻗﺎل ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺎل وﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎت آذت ﺳﻜﺎن اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺄﻣﺮﻧﺎ
رﺑﻨﺎ ﻧﺴﻮﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﻳﻌﺬب ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎر ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ وﻣﺎ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻗﺎل ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻮن
ﺳﻨﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ أرﺑﻌﻮن ﻗﺎل ﻓﻬﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ إن ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺣﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻧﻒ
أﺣﺪﻫﻤﺎ وﺗﺨﺮج ﻣﻦ دﺑﺮﻩ وﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ.
 139ﻟﻘﺪ أﺿﻴﻔﺖ ﻫﻨﺎ »ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻬﻢ«.
 140اﻟﺮﺣﻤﻦ .١٩

 141ﻛﺬا ﻋﻮض »ﻣﺎﻟﺢ«.
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ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻣﻀﻰ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮ وإذا ﻫﻮ ﺑﻐﻼم أﻣﺮد
ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻳﻦ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎل أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻤﻲ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
ﻓﻤﻦ أﻧﺖ ﻳﺮﺣﻤﻚ اﷲ ﻗﺎل أﻧﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺒﻲ وأﻧﺎ أﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ أﻣﻲ وأﺑﻲ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺴﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻀﻰ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮ وإذا ﺑﺸﺠﺮة وﺗﺤﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻋﻠﻰ
اﻟﺴ ْﻨﺪُ س وﻓﻮق اﻟﺸﺠﺮة ﻃﺎﺋﺮ .ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ
اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻣﻦ ُ
ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺄﻛﻞ .وإذا ﻫﻮ ﺑﺸﻴﺦ ﻗﺪ أﻗﺒﻞ وﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎب ﺧﻀﺮ
ﻛﻠﻤﺎ ﺧﻄﺎ ﺧﻄﻮة ﻧﺒﺖ اﻟﻌﺸﺐ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻗﺎل ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
أﻧﺎ اﻟﺨﻀﺮ ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ ﻓﻤﺎ رأى ﻣﻦ اﻷﻫﻮال واﻟﻌﺠﺎﺋﺐ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻪ ﻗﺮون ﻛﺜﻴﺮة ﻓﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﺮدﻩ إﻟﻰ أﻣﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ارﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻴﺮ
ﻓﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻄﻴﺮ أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﺎك ﻓﻔﻌﻞ ﻓﻄﺎر ﺑﻪ اﻟﻄﻴﺮ ﺣﺘﻰ وﺿﻌﻪ ﻋﻨﺪ أﻣﻪ ﻓﻘﺎل
ﻟﻬﺎ ﻳﺎ أﻣﺎﻩ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻃﺎﺋﺮ أﺑﻴﺾ وﺿﻌﻚ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي .ﻓﺨﺮج ﺑﻠﻮﻏﻴﺎ إﻟﻰ
ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺤﺪﺛﻬﻢ وﻳﻮﺻﻒ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ رأى ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ واﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻣﺎ
اﺗﻔﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺮوﺟﻪ ﻛﺘﺒﻮا ذاﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻳﺘﻌﺠﺒﻮن ﻣﻦ
ﻏﺮاﺋﺐ أﻣﺮﻩ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺪق وأﻫﻠﻪ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﺪد
اﻟﻤﻤﺴﻮﺧﻴﻦ وﻣﺎ ﻛﺎن ذﻧﺒﻬﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﻴﻞ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟﻼ ﻟﻮاﻃﺎ وﻛﺎن ﻳﻨﻜﺢ
اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻴﻼ واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺪب ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺆﻧﺜ ًﺎ ﻳﺆﺗﻰ ﻓﻲ دﺑﺮ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ
دﺑ ًﺎ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻀﺐ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ ﻳﺴﺮق اﻟﺘﻤﺮ ﻣﻦ رؤوس اﻟﻨﺨﻞ.
ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺿﺒ ًﺎ واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻮﻃﻮاط ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﻳﺴﺮق اﻟﺤﺠﺎج ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻃﻮاﻃ ًﺎ واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻘﻨﻔﺬ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ ﻧﻤﺎﻣ ًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻤﺴﺨﻪ
اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ]ص [85ﻗﻨﻔﺬاً واﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻘﺮب ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ ﻧﻤﺎﻣ ًﺎ ﻗﺮاﺿ ًﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد أﺣﺪ ﻳﻨﺠﻮ
ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﺮﺑ ًﺎ واﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺪﻏﻤﻮص ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ دﻏﻤﻮﺻ ًﺎ واﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺚ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ دﻳﻮﺛ ًﺎ ﻳﺪﻋﻮا اﻟﻨﺎس
إﻟﻰ ﺧﻠﻴﻠﺘﻪ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺟﺮﻳﺜ ًﺎ واﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮد ﻣﺴﺨﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺪوا
ﻼ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻬﻴ ً
ﻼ ﻋﺸﺎراً ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
ﻇﺎﻟﻤ ًﺎ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻛﻮﻛﺒﺎً.
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وذﻛﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﻠﻌﻨﻪ إذا رآﻩ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ زﻫﺮة ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ
اﻣﺮأة اﻓﺘﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻫﺎروت وﻣﺎروت ﻓﻤﺴﺨﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻛﻮﻛﺒ ًﺎ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻷرﻧﺐ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة
ﻗﺪرﻳﺔ ﻻ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ وﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻤﺴﺨﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ أرﻧﺒ ًﺎ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﺨﻨﻔﺴﺎء ذﻛﺮ
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﺳﺤﺮت ﺿﺮﺗﻬﺎ ﻓﻤﺴﺨﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗ ًﺎ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﺴﺨﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺪة واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﻘﺎب ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟ ً
ﻼ ﻋﺼﺎﺑ ًﺎ ﻓﻤﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻘﺎﺑ ًﺎ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺷﻘﺸﺎق ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻼ ﺿﺤﺎﻛ ًﺎ واﻟﻌﺮﻧﻮق 142واﻟﺬﻳﺐ واﻟﺜﻌﻠﺐ واﻟﻀﺮﺑﺎن واﻟﺴﻠﺤﻔﺔ ﻛﺎن رﺟ ً
رﺟ ً
ﻼ ﺧﺒﺎﻃ ًﺎ ﻓﻬﺬا ﻋﺪد
اﻟﻤﻤﺴﻮﺧﻴﻦ وﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﻮا ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪ وﻻ ﺑﻘﻲ ﻟﻲ ﻋﻨﺪك إﻻ ﻣﺴﺌﻠﺔ واﺣﺪة
ﻓﺈن أﺗﻴﺘﻴﻨﻲ ﺑﺠﻮاﺑﻬﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻚ واﻧﺼﺮﻓﺖ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪك ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ أﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ
ﻓﺮﺿﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ أي ﻓﺮض ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺌﻠﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﻓﺮض واﺣﺪ أو ﻋﻦ ﺧﻤﺲ أو ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
أو ﻋﻦ ﺧﻤﺲ أو ﻋﻦ ﺧﻤﺲ أو ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أو ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ أو ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ أو
ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ أو ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أو ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ أو ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ وﻻ ﻳﻜﻤﻞ ذاﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﻻ ﺑﻮاﺣﺪة ﻓﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻩ.
ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺘﻚ ﻋﻦ ﻓﺮﺿﻚ ﻓﺄﺗﻨﻲ ﺑﺤﺴﺎب ذاﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮﻻ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ أﺧﺬ اﷲ
ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل وﺗﻮﺿﻊ اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻟﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻈﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﺷﻴﺌ ًﺎ
وإن ﻛﺎن ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮدل أﺗﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ وﻛﻔﻰ ﺑﻨﺎ ﺣﺎﺳﺒﻴﻦ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﺄﻟﺘﻚ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن
ﺗﺨﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺴﺮ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﻓﺮض واﺣﺪ ﻓﻬﻮ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻗﻮﻟﻲ
ﻟﻚ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﻬﻮ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات ﺑﺨﻤﺴﺔ أوﻗﺎت ﺑﺨﻤﺴﺔ أوﺿﻴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻧﻴﺎت ﺑﺨﻤﺴﺔ
ﺗﻜﺒﻴﺮات ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت ﺑﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮ رﻛﻌﺔ ﺑﺄرﺑﻊ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﺠﺪة ﺑﺄرﺑﻊ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﺗﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﺛﻨﺘﺎن وﺳﺒﻌﻮن واﺛﻨﺘﺎن وﻋﺸﺮون ﺗﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أﻟﻒ ﺻﻼة وﺛﻤﺎن
ﻣﺎﺋﺔ ﺻﻼة ورﻛﻮﻋﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف رﻛﻌﺔ وﻣﺎﺋﺘﺎن رﻛﻌﺔ وﺧﻤﺲ رﻛﻌﺎت وﺳﺠﻮدﻫﺎ ﻋﺸﺮة آﻻف
]ص [86ﺳﺠﺪة وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮ ﺳﺠﺪات وﺗﻜﺒﻴﺮﻫﺎ أرﺑﻊ وﺛﻼﺛﻮن أﻟﻔ ًﺎ وﻋﺸﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮات.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻚ واﺣﺪ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ دﻳﻨﺎراً ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة وﻗﻮﻟﻲ ﻟﻚ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻓﻠﻜﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺠﻞ ﺗﺒﻴﻊ واﺟﺐ ﻓﻲ زﻛﺎة اﻟﺒﻘﺮ وﻗﻮﻟﻲ ﻟﻚ واﺣﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ وأﻣﺎ
 142ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »اﻟﻐﺮﻧﻮق«.
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ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﺧﻤﺴﺔ دراﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ درﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮرق وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻚ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻬﻮ رﻣﻀﺎن وﻗﻮﻟﻲ ﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻤﻞ ذاﻟﻚ إﻻ ﺑﻮاﺣﺪة ﻓﻬﻲ اﻟﺸﻬﺎدة.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮة
وأﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺴﺌﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﺈن ﻛﺎن ﻋﻨﺪك ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻠﻚ اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠﻪ .ﻗﺎل ﻣﺎ ﻫﻲ
ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ أﻣﺔ ﻗﻮم ﻋﻨﺪ ﺻﻼة اﻟﻐﺪات 143ﻓﺤﺮﻣﺖ ﻷﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ أﻋﺘﻘﻬﺎ
ﻓﺤﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء اﻷﺧﻴﺮة
ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺤﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ راﺟﻌﻬﺎ ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ
ﻓﺤﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ أﻋﺘﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻤﻐﺮب ارﺗﺪ ﻋﻦ
اﻹﺳﻼم ﻓﺤﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺎب إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ.
ﻓﻬﺬا ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻚ ﻗﺎل ﻓﻠﻤﺎ رآﻫﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻛﻤﺮ اﻟﺴﺤﺎب وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ وﻗﺎل أﺷﻬﺪك ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن اﻟﺠﺎرﻳﺔ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ وإﻧﻲ ﻣﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺬاﻟﻚ وﻫﺬا واﺟﺐ اﻻﻧﺼﺮاف ﻓﺎﻧﺼﺮف واﻧﺘﻬﻰ ﺧﺒﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺤﻤﺪ اﷲ وﺣﺴﻦ ﻋﻮﻧﻪ ودﺧﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻘﺮآن.
ﺑﺎب ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﺤﻮي ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺘﺖ وﻗﺎﻟﺖ أﻳﻜﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﻌﺮب
ﺑﺪا اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ واﺷﺘﻘﺎق اﻟﺤﺮوف واﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺎل ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ وﻗﻌﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ
وﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﻧﺎ ﻫﻮ ذاﻟﻚ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺌﻠﻴﻨﻲ أم أﺳﺌﻠﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﺳﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻳﺎ
ﺟﺎرﻳﺔ ﻫﻞ ﻗﺮأت ﻛﺘﺎب اﷲ وأﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ وﻧﺎﺳﺨﻪ وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ وﻣﺤﻜﻤﻪ وﻣﺸﺎﺑﻬﻪ وﻣﻜﻴﻪ
وﻣﺪﻳﻨﻪ وﻏﺮاﺋﺒﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ وأﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ ﻗﺮاءة 144ﻛﺘﺎب
اﷲ وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻪ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﻮن ﻧﺤﻮاً أوﻟﻬﺎ اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ واﻟﻤﺤﻜﻢ
واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻤﻘﻄﻮع واﻟﻤﻮﺻﻮل واﻷﺳﺒﺎب واﻹﺿﻤﺎر واﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم
 143ﻛﺬا.

 144ﻛﺬا ﺑﺪل »ﻗﺮأت«.
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واﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ]ص [87واﻟﺤﺪود واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺨﻴﺮ واﻻﻓﺘﻘﺎر واﻻﻫﻤﺔ
واﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﺔ واﻷﻋﺬار واﻹﻗﺮار واﻟﺤﺠﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﻤﻮاﻋﻆ واﻷﻣﺜﺎل واﻟﻘﺴﻢ.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻮذ واﺟﺐ ﻧﺪب اﷲ إﻟﻴﻪ وأﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﺈذا ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﻪ
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﺬ
ﺑﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وأﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وورد ﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ
ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻗﺎل أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وروﻳﻨﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد آﺧﺮ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ إذا ﻗﺎم ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻞ ﻗﺎل اﷲ أﻛﺒﺮ اﷲ أﻛﺒﺮ وﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺑﻜﺮة وأﺻﻴﻼ ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات
ﺛﻢ ﻳﻘﻮل أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وﻣﻦ ﻫﻤﺰات اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻣﻦ ﻧﺰﻋﺎﺗﻪ وﻣﻦ ﻧﻔﺨﺘﻪ.
وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل وﻣﺎ ﺗﺮى ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺰل ﻋﻠﻰ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻌﻠﻤﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎذة ﻓﻘﺎل واﻻﻣﺘﻨﺎع واﻟﺸﺮوق واﻟﻤﺨﺺ واﻟﻠﺠﺎ
إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻤﺰات اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ وﻗﻞ رب أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻫﻤﺰات اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﺈذا ﻗﺮأت اﻟﻘﺮءان ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ
ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ .وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺮوى ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﻧﻪ ﺗﻌﻮذ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻬﺬا ﺟﻬﺮاً وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﻧﻪ ﻗﺎل أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ .وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ﻛﺬا ﻗﺮأﻩ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ اﻟﻠﻮح ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻢ واﺧﺘﺎر ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﺮاء ﻛﻠﻬﻢ وﻛﻔﻰ ﺑﺬاﻟﻚ دﻟﻴﻼً.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﻦ أﻳﻦ اﺷﺘﻖ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻘﺎﻟﺖ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﺷﺘﻘﺎق
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻘﻴﻞ إن اﺷﺘﻘﺎق اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻄﻦ إذا ﺑﻌﺪ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ دار ﺷﻄﻮن أي ﺑﻌﻴﺪة ﻓﻬﻮ
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ ﺗﻌﻠﻰ ﻣﻄﺮود ﻋﻨﻬﺎ وﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻴﺮ ﺷﻄﻮن أي ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻘﻌﺮ وﻗﻴﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ
اﺷﻄﻦ إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻗﻴﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺷﺎط ﻳﺸﻴﻂ إذا ﻫﻠﻚ ﻓﺄﻫﻠﻜﻪ اﷲ
ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ واﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﻻﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ .واﻟﺮﺟﻴﻢ ﻓﻴﻪ
 145ﻛﺬا واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﺎﻣﺾ.
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ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﻓﻘﻴﻞ إﻧﻪ ﻣﺮﺟﻮم ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاق اﻟﺴﻤﻊ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻟﻘﺪ زﻳﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﻤﺼﺎﺑﻴﺢ وﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ رﺟﻮﻣ ًﺎ ﻟﻠﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮر ﻋﻠﻰ ]ص [88ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ.
ﻗﺎل ﺗﻌﻠﻰ ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻟﻨﺮﺟﻤﻨﻚ أي أﺷﺘﻤﻨﻚ وﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻠﻌﻮن أي ﻣﻄﺮود ﻣﺒﻌﻮد ﻣﻦ
رﺣﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺷﻴﻄﺎﻧ ًﺎ ﻣﺮﻳﺪاً ﻟﻌﻨﻪ اﷲ أي أﺑﻌﺪﻩ اﷲ ﻷن اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ وﻫﻮ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻼﻋﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺎﻋﺪ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﺮﺟﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺮﺟﻮم وﻗﻴﻞ ﺟﻲء ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎذة ﷲ
ﻋﺎذ ﻷن ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎذة اﻻﺳﺘﺠﺎرة ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ﺑﺎﷲ وﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺪﻋﺎء .ﻓﺈذا ﻗﺮأت اﻟﻘﺮءان
ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺂﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮءان إﺟﻤﺎﻋ ًﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
وﻳﺘﻌﻮذ اﻟﻘﺎرئ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة وﻳﺠﻬﺮ وﻳﺴﺮ وﻻﻛﻦ اﻟﺠﻬﺮ ﻓﻴﻪ أﺣﺴﻦ وأﺷﻬﻰ أي ﻛﺜﺮ وﻇﻬﺮ واﻧﺘﺸﺮ
وﻓﺸﺎ وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ إذا ﻋﻮا ﺑﻪ أي أﻓﺸﻮﻩ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء ﻳﺨﻔﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮءان.
وأﺧﺒﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎذة ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻮذ ﺗﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ اﻟﻐﻮي أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ
وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وﻫﻤﺰاﺗﻪ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ أﻋﻮذ ﺑﻜﻠﻤﺎت
اﷲ اﻟﺘﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻫﺎﻣﺎت ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻛﻠﻬﺎ وردت ﻋﻦ اﻟﻘﺮاء .وﻗﺪ ﺗﻌﻮذ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ واﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺬي ورد
ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻞ ووردت ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﻴﺮة أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻐﻮ ﻟﻺﻧﺴﺎن أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ
ﺷﺪة اﻟﻌﻘﺎب أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎب أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ رب اﻷرﺑﺎب أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ
ﻓﻌﻞ اﻟﺮديء أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﺗﺔ اﻟﻌﺪة أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺬل واﻟﻌﺎر أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻷوزار
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮرث ﻏﻀﺐ اﻟﺠﺒﺎر وﺗﺨﺮج أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ
ﻋﺬاﺑﻪ اﻷﻟﻴﻢ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ .وﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎذة ﻋﺸﺮ ﺧﺼﺎل اﻷوﻟﻰ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
اﻟﻤﺘﻴﻦ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺺ واﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻠﻌﻴﻦ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻘﻠﻮب
ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب اﻟﻤﻬﻴﻦ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷﻣﻴﻦ واﻟﻌﺎﺷﺮة
اﻟﻠﺠﺄ ﻟﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎذة.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻟﻤﺎ
ﻧﺰﻟﺖ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻫﺮب اﻟﻐﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق وﺳﻜﻨﺖ اﻟﺮﻳﺎح وﻫﺎج اﻟﺒﺤﺮ وﺻﻐﺖ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﺂذاﻧﻬﺎ
ﺗﺴﻤﻊ ورﺟﻤﺖ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻓﺮت وﺣﻮش اﻟﻤﺸﺮق إﻟﻰ وﺣﻮش اﻟﻤﻐﺮب ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﺑﻨﺰوﻟﻬﺎ ﻓﺄﻗﺴﻢ رب اﻟﻌﺰة أن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﻼ ﺑﺎرك ﻓﻴﻪ .وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
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اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺴﻢ
اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ روﺿﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﻟﺠﻨﺔ .وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻨﺠﻴﻪ
اﷲ ﻣﻦ ]ص [89اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻷن ﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻋﺪد
اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أن ﻳﺠﻌﻞ اﷲ اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ ﺧﺰﻗﺔ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻫﻞ ﻻ ﺟﻌﻠﻬﻢ
أﻗﻞ ﻣﻦ ذاﻟﻚ أو أﻛﺜﺮ.
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ إن اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎر وﺧﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎر ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
واﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻠﻌﺎﺻﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎر ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وواﺣﺪة ﻟﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارح .وﻗﻴﻞ إن
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ واﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارح ﻓﻘﻂ ﻓﺠﻌﻞ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﻣﻠﻜﺎ واﺣﺪاً ﻟﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارح.
وﻗﻴﻞ إن اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﻞ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ 146ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺔ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻦ
ﻫﺬا أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺨﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎً .ﻓﺎﻧﺰع ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﻪ
ﻳﺒﺘﺪئ 147اﻟﻜﻼم واﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﺎم ﺑﺴﻢ اﷲ ﺗﺸﺮح اﻟﺼﺪور ﺑﺴﻢ اﷲ ﺗﻔﺮج اﻟﺼﺤﻮر
ﺑﺴﻢ اﷲ ﺗﻐﻨﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﺴﻢ اﷲ ﺗﻘﻄﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻠﻮات ﺑﺴﻢ اﷲ ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻪ اﻟﺼﻠﻮات ﺑﺴﻢ اﷲ
ﺟﺮت ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﻮح ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﻪ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺮوح ﺑﺴﻢ اﷲ ﺳﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻔﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻓﺎن ﺑﺴﻢ
اﷲ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻮان.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻬﻞ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ أم ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻧﻌﻢ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ﻣﺤﻤﺪاً ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻤﻜﺔ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ أﻧﺰل اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﺠﺮﻳﻬﺎ وﻣﺮﺳﻴﻬﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﺑﺴﻢ اﷲ ﺣﺘﻰ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻞ
ادﻋﻮا اﷲ أو ادﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻜﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن
أﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن وأن ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻓﻜﺎن ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺬاﻟﻚ
ﻓﺒﻘﻴﺖ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ أﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﺟﻲء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أول ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺒﺮك ﺑﺴﻢ

 146ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ.
» 147ﻳﺒﺘﺪا« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
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اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻟﻘﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ اﻗﺮؤوا ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ وﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وذاﻟﻚ
اﻹﺷﺎرة ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮل اﻧﻬﺎ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻳﺴﻘﻂ اﻷول ﻣﻦ أوﻟﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻮرة إﻻ ﻓﻲ ﺳﻮرة ﺑﺮاءة وذاﻟﻚ
أن ﺑﺮاءة ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ إذا ﺑﺪأ ﻣﻦ أوﻟﻬﺎ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﺮى إذا ﺗﻢ اﻟﺴﻮرة .ودﺧﻠﻬﺎ
اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ وذاﻟﻚ أن وﺟﻪ اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ اﺗﺒﺎﻋﺎ ً148ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ
واﻣﺘﻨﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﻩ أﺣﺪﻫﺎ أن ﺑﺮاءة ﻫﻲ ﺳﻮرة واﺣﺪة ﻣﻊ اﻷﻧﻔﺎل وﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وإﻧﻤﺎ رﻓﻊ أوﻟﻬﺎ وﻣﻌﻨﻰ رﻓﻊ أي ﻧﺴﺦ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻛﺎن ﻓﻲ أوﻟﻪ إذا زﻳﺎﻓﺎ رﺟﻤﻮﻫﺎ ﻓﺈذا
اﺑﺘﺪأ ذاﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮءان .ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻣﺎت اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ذاﻟﻚ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮاءة ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮءان ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ
أن ﻧﻜﺘﺐ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻲ أول ﻛﻞ ﺳﻮرة إﻻ ﻓﻲ أول ]ص  [90ﺑﺮاءة.
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘ ّﺮاء 149ﻳﺒﺴﻤﻠﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮرﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ أﺑﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻮﻓﻲ وأﺑﻮ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ
اﻟﻌﻼ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﺴﻤﻼن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮرﺗﻴﻦ ﻓﺨﻴﺮ وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮك
اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وإﻧﻪ ﻟﻘﺼﺺ ﻳﻄﻮل ذﻛﺮﻩ وﻻﻛﻨﻲ أﻗﻮل ﻟﻚ ﻣﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎراً وإﻧﻤﺎ ذاﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻫﻞ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻲ أول ﺳﻮرة ﺑﺮاءة ﻓﻘﺎل ﻻ ﻷن ﺑﺮاءة ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎن وﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
أﻣﺎن وﺑﺮاءة ﻋﺬاب وﻗﻴﻞ إن ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ رﺣﻤﺔ وﺑﺮاءة ﺷﺮ وﻗﻴﻞ إن ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺬاﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ .وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدة اﻟﻌﺮب إذا أرادوا ﻧﻘﺾ
ﻋﻬﺪ ﻛﺘﺒﻮا ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻓﻼن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺴﻤﻠﺔ وإﻧﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻣﻦ أوﻟﻬﺎ ﻟﻘﺒﺢ ﻟﻔﻈﻬﺎ .وﺗﻮﺟﻪ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ إﻟﻪ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﻗﻮم ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮم
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺴﻮرة ﺑﺮاءة ﻓﻘﺮأﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻘﺮأ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ واﻟﺒﺴﻤﻠﺔ أﻣﺎن وﻳﺮوى
أن ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺧﺎﻟﺼ ًﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮق ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻟﻢ ﻳﻐﺘﺮق ﺑﺎﻟﻤﺎء.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻧﻌﻢ وروي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻗﻌﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﻞ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
 148ﻛﺬا.
» 149اﻟﻘﺮاءن« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
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اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻻ أدري ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺎء ﺑﻬﺎء اﷲ واﻟﺴﻴﻦ ﺳﻨﺎء اﷲ
واﻟﻤﻴﻢ ﻣﻠﻜﻪ وﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﻴﻢ ﻣﺠﺪﻩ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﺮب ﺗﻜﺘﺐ ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮءان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻫﻞ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﺘﺒﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻌﻮن ﻓﻴﻪ
ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ وﺗﻔﺮﻗﻮن ﻣﺎ اﻓﺘﺮق وﺗﻘﻄﻌﻮن ﻣﺎ ﻗﻄﻊ وﺗﻐﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء ﻗﺒﻞ
ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻜﻢ ذاﻟﻚ ﻗﺎل ﺣﺮب ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ﻋﻦ أﻫﻞ اﻷﻧﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺎرئ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻛﻨﺪة ﻋﻦ اﻟﺨﻠﺠﺎن ﺑﻦ
اﻟﻤﻮﻫﻢ وﻛﺎن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻮﺣﻲ ﻟﻨﺒﻲ اﷲ ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺛﻢ أﻃﺮق ﺳﺎﻋﺔ ورأﺳﻪ إﻟﻰ اﻷرض وﻗﺎل ﻟﻬﺎ واﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا إﻻ
ﻋﺠﺐ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮذ واﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ .ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺠﻢ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﺣﺪﺛﻨﻲ
اﻟﺸﻴﺦ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ إن ﻛﻨﺖ
ﺻﺎدﻗ ًﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﺣﺮوف اﻟﻌﺠﻢ ﻓﻘﺎل أﻣﺎ اﻷﻟﻒ ﻓﻬﻮ اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻣﺎ اﻟﺒﺎء
ﺑﺎرك اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﺮزق وأﻣﺎ اﻟﺘﺎء ﺗﺎب اﷲ ﻋﻠﻰ آدم ﺣﻴﻦ أﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة وأﻣﺎ اﻟﺜﺎء ﺛﺒﺖ اﷲ
اﻷرض أن ﺗﺰول وأﻣﺎ اﻟﺠﻴﻢ ﺟﻤﻊ اﷲ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻣﺎ اﻟﺤﺎء ﺣﺎط ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻤ ًﺎ وأﻣﺎ
اﻟﺨﺎء ﻓﺎﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻻ ﻳﻤﻮت أﺑﺪاَ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺒﻘﺎء وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻤﻮت واﻟﻔﻨﺎء
وأﻣﺎ اﻟﺪال دﻧﻰ اﷲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻩ وﺗﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻪ وأﻣﺎ اﻟﺬال أذل اﷲ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر وﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺮاء
ﻓﻬﻮ رﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ]ص [91ﻷﻧﻪ رب اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﺮاء 150ﻓﻬﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺮ وأﻣﺎ اﻟﻄﺎء ﻓﻬﻮ ﻃﻮل اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وأﻣﺎ اﻟﻈﺎء ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﺘﻲ أرﺳﻞ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻄﻬﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﻣﺎ اﻟﻜﺎف ﻛﻠﻢ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤ ًﺎ
وأﻣﺎ اﻟﻼم ﻓﺎﻟﻠﻮح اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻣﺎ اﻟﻤﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وأﻣﺎ
اﻟﻨﻮن ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻮت اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮار اﻷرض ﻣﻦ ﻛﺒﺪﻩ ﻳﺄﻛﻞ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻧﻮن وﻗﻴﻞ اﺳﻤﻪ
ﺑﻬﻤﻮت وﻗﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻟﻴﻮت وﻗﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻟﻮﺗﻮت وﻗﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﺑﻠﻬﻮت .وﻗﻴﻞ إن إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ
ﺗﻌﻠﻖ إﻟﻬﻲ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺗﺪري ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻳﺎ ﺑﻬﻤﻮت ﻟﻮ أﻧﻚ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻷﻟﻘﻴﺖ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮك ﻓﻬﻢ أن ﻳﺼﻨﻊ ﻓﺴﻠﻂ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ داﺑﺔ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺷﻤﻪ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
» 150اﻟﺮاى« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
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دﻣﺎﻏﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎذ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ دﻣﺎﻏﻪ ﻓﻜﻠﻤﺎﻫﻢ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
واﷲ ﺗﻌﻠﻰ أﻋﻠﻢ.
وأﻣﺎ اﻟﺼﺎد ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش وأﻣﺎ اﻟﻀﺎد ﺿﻼل اﻟﻜﻔﺎر وأﻣﺎ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻴﺴﻰ
روح اﷲ وﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺎ اﻟﻐﻴﻦ ﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر وأﻣﺎ اﻟﻔﺎء ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ أوﻓﻮا ﺑﻌﻬﺪﻩ أوف
ﺑﻌﻬﺪﻛﻢ وأف ﺑﻌﻬﺪﻛﻢ وأﻣﺎ اﻟﻘﺎف ﻓﻬﻮ ﻗﺪرة اﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ وأﻣﺎ اﻟﺴﻴﻦ ﺷﺮ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺧﻠﻖ أﻣﺎ اﻟﺸﻴﻦ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻲ ﺷﺄن وأﻣﺎ اﻟﻬﺎء اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وأﻣﺎ
اﻟﻮاو ﻓﻮﻳﻞ ﻷﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ وأﻣﺎ اﻟﻼم أﻟﻒ ﻓﻬﻮ ﻟﻮاء اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻣﺎ اﻟﻴﺎء ﻓﺪﻋﺎء
اﻟﻤﻀﻄﺮ إذا ﻗﺎل ﻳﺎ رب ﻛﻞ ﺷﻲء .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺮءان ﻫﻞ ﻧﺰل
ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ أم ﻻ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻋﺮض اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
اﻟﻜﺮام وﻧﺰل ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺧﻠﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﷲ رﻣﻀﺎن ﺛﻢ
ﻧﺰل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺮوح اﻷﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﻨﺔ أﻣﺮ وﻧﻬﻲ وﺟﺰر وﻣﺤﻜﻢ وﻣﺘﺸﺎﺑﻪ وﻣﻜﻲ وﻣﺪﻧﻲ وﻧﺎﺳﺦ وﻣﻨﺴﻮخ وﺣﻼل وﺣﺮام ﻗﺎل اﷲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻓﺮﻃﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻲء.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮءان ﻣﻦ ﺳﻮرة وﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﻛﻢ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﺣﺮف وﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﺪة وﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮ وﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ
اﻟﻘﺮءان ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮرة وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة وﺳﺘﺔ وإﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺸﺮ وﻓﻴﻪ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﺠﺪة
وﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﺔ أﻃﻴﺎر أﺳﻤﻴﻬﺎ ﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﻋﻮض 151واﻟﻨﺤﻞ واﻟﺬﺑﺎب واﻟﻐﺮاب واﻟﻬﺪﻫﺪ
وﻃﻴﺮ أﺑﺎﺑﻴﻞ وﻃﻴﺮ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ واﻟﺠﺮاد واﻟﻨﻤﻞ وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻧﺒﻴ ًﺎ ﻣﺬﻛﻮراً.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ أﻧﺼﺎﻓﻪ وأﺛﻼﺛﻪ وأرﺑﺎﻋﻪ وأﺧﻤﺎﺳﻪ وأﺳﺪاﺳﻪ
وأﺳﺒﺎﻋﻪ وأﺛﻤﺎﻧﻪ وأﺗﺴﺎﻋﻪ وأﻋﺸﺎرﻩ وﻗﺮارﻳﻄﻪ وآﻳﺎﺗﻪ وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﺣﺮوﻓﻪ اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻜﺮاً﴾ 152واﻟﻨﺼﻒ ]ص [92اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﴿ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس﴾ .153وأﻣﺎ اﻷﺛﻼث ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ
آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮن﴾ 154واﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ
151
152
153
154

ﻛﺬا ﻋﻮض »اﻟﺒﻌﻮض«.
اﻟﻜﻬﻒ .٧٤
اﻟﻨﺎس .١
اﻟﺘﻮﺑﺔ .٩٢
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اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﴿وﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن﴾ 155واﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾.156
157
وأﻣﺎ اﻷرﺑﺎع ﻓﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﺛﻼث آﻳﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﺮاف ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿أوﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮن﴾
واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻜﺮا﴾ ً158واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻟﻰ أرﺑﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ  159آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻓﺎت ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن﴾ 160واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ
﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾. 161
وأﻣﺎ اﻷﺧﻤﺎس ﻓﺎﻟﺨﻤﺲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﴿ذاﻟﻚ
ﺑﺄن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺴﻴﺴﻴﻦ ورﻫﺒﺎﻧﺎ وأﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون﴾ 162واﻟﺨﻤﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ
آﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿وأن اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪي ﻛﻴﺪ اﻟﺨﺎﺋﻨﻴﻦ﴾ 163واﻟﺨﻤﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ إﺣﺪى
وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﴿وﻋﺘﻮا 164ﻋﺘﻮا ﻛﺒﻴﺮا﴾ 165واﻟﺨﻤﺲ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﻮرى ﴿وإﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻚ 166ﻣﺮﻳﺐ﴾ 167واﻟﺨﻤﺲ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ
واﻟﻨﺎس﴾ .وأﻣﺎ اﻷﺳﺪاس ﻓﺎﻟﺴﺪس اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻰ ﴿وﻛﺎن اﷲ ﺷﺎﻛﺮاً ﻋﻠﻴﻤﺎ﴾ 168واﻟﺴﺪس اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻜﺮاً﴾ 169واﻟﺴﺪس اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﴿وﻣﺎ
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اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت .٤٣
اﻟﻨﺎس .٦
اﻷﻋﺮاف .٤
اﻟﻜﻬﻒ .٧٤
»وﻣﺎﺋﺔ« ﺳﻘﻄﺖ ﻫﻨﺎ.
اﻟﺼﺎﻓﺎت .١٤٤
اﻟﻨﺎس .٦
اﻟﻤﺎﺋﺪة .٨٢

ﻳﻮﺳﻒ .٥٢

ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﻋﺘﻮ«.

اﻟﻔﺮﻗﺎن .٢١
»ﻣﻨﻪ« ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻫﻨﺎ.
اﻟﺸﻮرى .١٤
اﻟﻨﺴﺎء .١٤٧
اﻟﻜﻬﻒ .٧٤
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ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن﴾ 170واﻟﺴﺪس اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ ﴿وﻣﺎ ﻧﺤﻦ
ﺑﻤﺴﺘﻴﻘﻨﻴﻦ﴾ 171واﻟﺴﺪس اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾.
وأﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎع ﻓﺎﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ إﺣﺪى وﺳﺘﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﴿ﻳﺼﺪون ﻋﻨﻚ
ﺻﺪودا﴾ 172واﻟﺴﺒﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﻴﻦ 173آﻳﺔ 174ﻣﻦ اﻷﻋﺮاف ﴿أﻧﺎ ﻻ ﻧﻀﻴﻊ أﺟﺮ
اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ﴾ 175واﻟﺴﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺘﺬﻛﺮون﴾ 176واﻟﺴﺒﻊ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ أرﺑﻊ وﺧﻤﺴﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿إﻧﻤﺎ ﻧﻤﺪﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل وﺑﻨﻴﻦ﴾ 177واﻟﺴﺒﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺄ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿إﻻ ﻓﺮﻳﻘ ًﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ﴾ 178واﻟﺴﺒﻊ اﻟﺴﺎدس ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻐﻔﺮة وأﺟﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ
﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾.179
وأﻣﺎ اﻷﺛﻤﺎن ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻤﺔ آل ﻋﻤﺮان ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻟﻌﻠﻜﻢ
ﺗﻔﻠﺤﻮن﴾ 180واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻳﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﺮاف ﴿أوﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮن﴾ 181واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻟﻰ أرﺑﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﻮد ﴿وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪا ﻟﻠﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ﴾ 182واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ
وﺳﺒﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻜﺮاً﴾ 183واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ رأس ﻋﺸﺮﻳﻦ
 170اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت .٤٣
 171اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ .٣٢
 172اﻟﻨﺴﺎء .٦١
 173ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﺳﺒﻌﻴﻦ«.
 174وردت اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ »ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء« و»ﺳﺘﻴﻦ آﻳﺔ« ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ.
 175اﻷﻋﺮاف .١٧٠

176
177
178
179
180
181
182
183

إﺑﺮاﻫﻴﻢ  .٢٥أﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎﺳﺦ إذ ﻛﺘﺐ »ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮون«.
اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن .٥٥
ﺳﺒﺄ .٢٠
اﻟﻨﺎس .٦
آل ﻋﻤﺮان .٢٠٠
اﻷﻋﺮاف  .٤وأﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎﺳﺦ إذ ﻛﺘﺐ »أوﻟﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮن«.
ﻫﻮد .٤٤
اﻟﻜﻬﻒ .٧٤
120

وﻣﺎﺋﺔ 184ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء﴿ 185إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ﴾ 186واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ
آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻓﺎت ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿إﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن﴾ 187واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻄﻮر 188ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻰ ﴿وأدﺑﺎر اﻟﻨﺠﻮم﴾ 189واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾.190
وأﻣﺎ اﻷﺗﺴﺎع ﻓﺎﻟﺘﺴﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ]ص [93وﺧﻤﺴﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ آل ﻋﻤﺮان
﴿وﻫﻮ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻦ﴾ 191واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻌﺎم ﴿ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﻌﻤﻠﻮن﴾ 192واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿أﻻ ﻳﺠﺪوا ﻣﺎ
194
ﻳﻨﻔﻘﻮن﴾ 193واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻞ ﴿ﻻ ﻳﺨﻠﻘﻮن ﺷﻴﺌ ًﺎ وﻫﻢ ﻳﺨﻠﻘﻮن﴾
واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺞ ﴿ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ واﻟﺠﻠﻮد﴾ 195واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺴﺎدس
إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﴿وﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ 196إﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن﴾ 197واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ
ﺗﺴﻊ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﻫﻮ ﻏﺎﻓﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ﴾ 198واﻟﺘﺴﻊ
اﻟﺜﺎﻣﻦ إﻟﻰ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن﴾ 199واﻟﺘﺴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻊ إﻟﻰ ﻣﻦ
﴿اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾.200
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ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ«.
»اﻟﺸﻌﺮ« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ.
اﻟﺸﻌﺮاء .٢٢٠
اﻟﺼﺎﻓﺎت .١٤٤
»واﻟﻄﻮر« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
اﻟﻄﻮر .٤٩
اﻟﻨﺎس .٦
آل ﻋﻤﺮان .١٥٠
اﻷﻧﻌﺎم .٦٠
اﻟﺘﻮﺑﺔ .٩٢
اﻟﻨﺤﻞ .٢٠
اﻟﺤﺞ .٢٠
»ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت .٣٤
ﻏﺎﻓﺮ .٨
اﻟﻮاﻗﻌﺔ .١١
اﻟﻨﺎس .٦
121

وأﻣﺎ اﻷﻋﺸﺎر ﻓﺎﻟﻌﺸﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﺗﺴﻊ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﴿ذاﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﻨﻬﻢ
ﻗﺴﻴﺴﻴﻦ ورﻫﺒﺎﻧﺎ وإﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون﴾ 201واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ إﺣﺪى وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺎل
إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﻴﺮ﴾ 202واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﴿وإن اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪي ﻛﻴﺪ اﻟﺨﺎﺋﻨﻴﻦ﴾ 203واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ
 204واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﴿وﻋﺘﻮا ﻋﺘﻮا
اﻟﻜﻬﻒ ﴿ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻜﺮا﴾ ً
206
ﻛﺒﻴﺮاً﴾ 205واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﴿وﻛﺎن ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺴﻴﺮا﴾
207
واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮرى ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻟﻔﻲ ﺷﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﻳﺐ﴾
واﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﴿ذو 208اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ﴾ 209واﻟﻌﺸﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ إﻟﻰ
﴿ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس﴾.210
وأﻣﺎ ﻗﺮارﻳﻄﻪ ﻓﺄرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﻗﻴﺮاﻃ ًﺎ ﻓﺄول ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿وﻻ ﻫﻢ
ﻳﻨﺼﺮون﴾ 211واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﻘﺮة واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎﺗﻤﺔ آل ﻋﻤﺮان واﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﺷﺎﻛﺮاً
212
ﻋﻠﻴﻤﺎ﴾ واﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﴿واﷲ ﻻ ﻳﻬﺪي اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ﴾
واﻟﺴﺎدس إﻟﻰ رأس ﺛﻼث آﻳﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﺮاف ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿أوﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮن﴾ 213واﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ
215
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻷﻋﺮاف واﻟﺜﺎﻣﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ 214آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﴿أﻻ ﻳﺠﺪوا ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮن﴾
201
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اﻟﻤﺎﺋﺪة .٨٢
اﻷﻧﻔﺎل .٤٠
ﻳﻮﺳﻒ .٥٢
اﻟﻜﻬﻒ .٧٤
اﻟﻔﺮﻗﺎن .٢١
اﻷﺣﺰاب .٣٠
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»واﻟﻔﻀﻞ« ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮط.
اﻟﺤﺪﻳﺪ .٢١
اﻟﻨﺎس .٦
اﻟﺒﻘﺮة  .١٢٣ورد »ﻳﻨﻈﺮون« ﺧﻄﺎء.
اﻟﻤﺎﺋﺪة .١٠٨
اﻷﻋﺮاف .٤
ﻛﺬا واﻟﺼﻮاب »ﺗﺴﻌﻴﻦ«.
اﻟﺘﻮﺑﺔ .٩٢

اﻟﺸﻮرى .١٤
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واﻟﺘﺎﺳﻊ إﻟﻰ أرﺑﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﻮد ﴿وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪا ﻟﻠﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ﴾ 216واﻟﻌﺎﺷﺮ ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺮﻋﺪ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺛﻤﺎﻧﻮن آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻞ ﴿وﻣﺘﺎﻋ ًﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ﴾ 217واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻬﻒ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻜﺮا﴾ ً218واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ رأس إﺣﺪى وﺳﺘﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﴿ﻟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺸﻬﺪون﴾ 219واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﴿ﺗﻮاب ﺣﻜﻴﻢ﴾ 220واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ رأس ﻋﺸﺮﻳﻦ
وﻣﺎﺋﺔ 221ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء 222ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ﴾ 223واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ رأس ﺧﻤﺲ
وأرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﴿واﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن﴾ 224واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺳﺘﻴﻦ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
]ص﴿ [94وﻛﺎن اﷲ ﻏﻔﻮراً رﺣﻴﻤﺎ﴾ 225واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ أرﺑﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ واﻟﺼﺎﻓﺎت
227
إﻟﻰ ﴿ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن﴾ 226واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺳﺒﻌﻮن آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﴿ﻓﺴﻮف ﻳﻌﻠﻤﻮن﴾
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﻮن آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ ﴿وﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﻤﺴﺘﻴﻘﻨﻴﻦ﴾ 228واﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون
ﺧﺎﺗﻤﺔ واﻟﻄﻮر واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻣﻞ واﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﻌﺸﺮون ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻘﺮءان.
وأﻣﺎ اﻵﻳﺎت ﻓﺴﺘﺔ آﻻف وﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ آﻳﺔ وﻗﻴﻞ ﺳﺘﺔ آﻻف وﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن آﻳﺔ أﻟﻒ
ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺮ وأﻟﻒ ﻧﻬﻲ وأﻟﻒ وﻋﺪ وأﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ وﻋﻴﺪ وأﻟﻒ ﻗﺼﺺ وأﺧﺒﺎر وأﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺜﺎل وﻋﺒﺮ
وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﻼل وﺣﺮام وﻣﺎﺋﺔ دﻋﺎء وﺗﺴﺒﻴﺢ وﺳﺘﻮن آﻳﺔ ﻧﺎﺳﺦ وﻣﻨﺴﻮخ.
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أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﺴﺒﻊ وﺳﺒﻌﻮن أﻟﻔ ًﺎ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻊ وﺛﻼﺛﻮن ﻛﻠﻤﺔ وأﻣﺎ اﻟﺤﺮوف ﻓﺜﻼث
ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔﺎ وﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ وإﺣﺪى وﺳﺒﻌﻮن ﺣﺮف .وأﻣﺎ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺠﻢ
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮءان ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎت ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن اﻟﻔ ًﺎ وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻮن وﻣﻦ
اﻟﺒﺎءات إﺣﺪى ﻋﺸﺮ أﻟﻔ ًﺎ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﺑﺎء وﻣﻦ اﻟﺘﺎءات ﻋﺸﺮة آﻻف وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن
وﻣﻦ اﻟﺜﺎءات أﻟﻒ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ ﺛﺎءات واﻟﺠﻴﻤﺎت ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﻰ وﻋﺸﺮون
ﺟﻴﻤ ًﺎ وﻣﻦ اﻟﺤﺎءات أرﺑﻊ آﻻف وﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺎء وﻣﻦ اﻟﺨﺎءات أﻟﻔﺎن وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼث
ﺣﺎءات وﻣﻦ اﻟﺪاﻻت ﺧﻤﺴﺔ آﻻف وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ وﺛﻼﺛﻮن دا ًﻻ.
وﻣﻦ اﻟﺬاﻻت أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ وﺛﻼﺛﻮن ذا ًﻻ وﻣﻦ اﻟﺮاءات اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ أﻟﻔ ًﺎ
وﻣﺎﺋﺘﺎن وﺳﺖ راءات وﻣﻦ اﻟﺰاﻳﺎت أﻟﻒ وﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن زاﻳ ًﺎ وﻣﻦ اﻟﻄﺎءات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺋﺔ
وأرﺑﻌﻮن ﻃﺎء وﻣﻦ اﻟﻈﺎﻳﺎت ﻣﺎﺋﺘﺎن وأرﺑﻊ ﻇﺎﻳﺎت وﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺎت ﻋﺸﺮة آﻻف وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ
واﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮون ﻛﺎﻓﺎ وﻣﻦ اﻟﻼﻣﺎت ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻮن أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺘﺎن وأرﺑﻊ ﻻﻣﺎت وﻣﻦ اﻟﻤﻴﻤﺎت
ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔ ًﺎ وﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮون ﻣﻴﻤ ًﺎ وﻣﻦ اﻟﻨﻮﻧﺎت ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔ ًﺎ وﺗﺴﻊ
ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﻧﻮﻧ ًﺎ وﻣﻦ اﻟﺼﺎدات أﻟﻔ ًﺎ وﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن وﻣﻦ اﻟﻀﺎدات أﻟﻒ ﺿﺎد
وﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﺎن وﺛﻤﺎﻧﻮن وﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺗﺴﻌﺔ آﻻف ﻋﻴﻦ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون وﻣﻦ
اﻟﻐﻴﻨﺎت أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﺎن وﺗﺴﻊ وﻋﺸﺮون وﻣﻦ اﻟﻔﺎءات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﻮن
وﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﺎت ﻋﺪد اﻟﻔﺎءات وﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎت ﺧﻤﺴﺔ آﻻف وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﻮن وﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻨﺎت أﻟﻔﺎن وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ وﻣﻦ اﻟﻬﺎءات ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔ ًﺎ ﺛﻤﺎﻧﻮن وﻣﻦ اﻟﻮاوات ﺧﻤﺴﺔ
وﻋﺸﺮون أﻟﻔ ًﺎ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ واواً وﻣﻦ ﻻم اﻷﻟﻒ أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻊ
وﻣﻦ اﻟﻴﺎءات ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون ]ص [95أﻟﻔ ًﺎ وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻊ .وﻋﺪد ﻧﻘﻂ اﻟﻘﺮءان ﻛﻠﻪ أﻟﻒ
أﻟﻒ وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔ ًﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ أول ﺳﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮءان ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ روى
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل أول ﺳﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ وﻗﻴﻞ ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ ﺛﻢ
أﻧﺰل اﷲ اﻟﻘﺮءان ﺑﺎﻵﻳﺎت وأﻣﺎ آﺧﺮ آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎ وﻗﻴﻞ إذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﷲ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ
ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ أي ﺳﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺮءان أﻓﻀﻞ وأي آﻳﺔ أﻋﻈﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ أﻣﺎ أﻓﻀﻞ
اﻟﺴﻮر ﻓﺴﻮرة اﻟﺒﻘﺮة أﻣﺎ أي آﻳﺔ أﻋﻈﻢ ﻓﺂﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ .وﻫﻲ ﺧﻤﺴﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﺧﻤﺴﻮن ﺑﺮﻛﺔ وﻟﻜﻞ ﺷﻲء دﻳﺒﺎج ودﻳﺒﺎج اﻟﻘﺮءان اﻟﺪﺧﺎن وﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻟﺒﺎب وﻟﺒﺎب اﻟﻘﺮءان
اﻟﻤﻔﺼﻞ وﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﺮوس وﻋﺮوس اﻟﻘﺮءان اﻟﺮﺣﻤﺎن وﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻗﻠﺐ وﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮءان ﻳﺲ.
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ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻗﺮأ ﺳﻮة ﻳﺲ
ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻗﺮأﻫﺎ ﺟﺎﺋﻊ إﻻ ﺷﺒﻊ وﻻ ﻇﻤﺂن إﻻ روي وﻻ ﻋﻴﺎن إﻻ ﻛﺴﻲ وﻻ ﻋﺎزب
إﻻ ﺗﺰوج وﻻ ﺧﺎﺋﻒ إﻻ أﻣﻦ وﻻ ﻣﺮﻳﺾ إﻻ ﺑﺮئ وﻻ ﻣﺴﺠﻮن إﻻ ﺳﺮﺣﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﻻ ﻣﺴﺎﻓﺮ إﻻ
أﻋﺎﻧﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮﻩ وﻻ ﻗﺮﻳﺐ أﺟﻞ إﻻ ﺧﻔﻒ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻻ رﺟﻞ ﻟﻪ ﺿﺎﻟﺔ إﻻ وﺟﺪ ﺿﺎﻟﺘﻪ.
وﻛﺎن ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا ﻣ ّﺮ ﺑﻘﻮم ﺧﺎف ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺮأ أول ﻳﺲ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺳﺪاً وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﺳﺪاً ﻓﺄﻏﺸﻴﻨﺎﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺒﺼﺮون﴾ 229ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻨﺠﻮزﻫﻢ .ﻗﺎل
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أراد أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ رﻳﺎض اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻠﻴﻘﺮأ اﻟﺤﻮاﻣﻴﻢ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺣﻢ ﻟﻠﺪﺧﺎن ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻤﻌﺔ ﻳﺄت ﻣﻐﻔﻮراً ﻟﻪ.
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﴿اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ﴾ 230ودﻋﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﺎوات
اﻟﻤﺒﻴﻀﺔ ﺗﺒﻴﺾ وﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻮم ﺗﺒﻴﺾ وﺟﻮﻩ وﺗﺴﻮد وﺟﻮﻩ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ
ﻗﺮأ اﻟﺮﺣﻤﺎن واﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﺎوات ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻔﺮدوس وﻗﺎل ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﻪ ﻓﺎﻗﺔ أﺑﺪاً .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ
ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﻲ ﻣﻨﻪ واﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻲ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وآل ﻋﻤﺮان واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻧﻔﺎل وﺑﺮاءة واﻟﺮﻋﺪ واﻟﺤﺞ واﻟﻨﻮر
واﻷﺣﺰاب واﻟﻔﺘﺢ واﻟﺤﺠﺮات واﻟﺮﺣﻤﺎن واﻟﻤﺴﺒﺤﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق
واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﻟﺰﻟﺰﻟﺔ واﻟﻨﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬا ﻣﺪﻧﻲ .وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻜﻲ وﺳﺎﺋﺮ ذاﻟﻚ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ
﴿أﻟﻢ .أﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎس﴾ 231إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿وﻟﻴﻌﻠﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ﴾ 232ﻣﺪﻧﻲ وﺳﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻜﻲ.
وذﻛﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿أﻟﻢ ﺗﺮ إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮا ﻧﻌﻤﺔ اﷲ
ﻛﻔﺮوا﴾ 233إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿وﺑﺌﺲ اﻟﻘﺮار﴾ 234ﻣﺪﻧﻲ وﺳﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻜﻲ وذﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاف ﴿وﺳﺌﻠﻬﻢ
ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة اﻟﺒﺤﺮ﴾ 235إﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪﻧﻲ وﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﴿وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ
229
230
231
232
233
234
235

ﺳﻮرة ﻳﺲ .٩
اﻟﻘﻤﺮ .١
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت .١
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت .١١
إﺑﺮاﻫﻴﻢ .٢٨
إﺑﺮاﻫﻴﻢ .٢٩
اﻷﻋﺮاف .١٦٣
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ﻣﻦ رﺳﻮل وﻻ ﻧﺒﻲ﴾ 236إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿أو ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻋﺬاب ﻳﻮم ﻣﻘﻴﻢ﴾ 237ﻣﻜﻲ وﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
ﻧﺰﻟﺖ ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﺛﻼث آﻳﺎت ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻗﻞ ]ص [96ﺗﻌﺎﻟﻮا ُ
اﺗﻞ
ﻣﺎ ﺣﺮم رﺑﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ﴾ 238إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﺻﺮاﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ﴾.239
ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺒﺪر ﴿أﻟﻢ ﺗﺮ إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮا ﻧﻌﻤﺔ اﷲ
ﻛﻔﺮاً وأﺣﻠﻮا ﻗﻮﻣﻬﻢ﴾ 240اﻵﻳﺔ .واﻟﻨﺤﻞ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ آﻳﺎت ﻓﻲ آﺧﺮﻫﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ
ﻗﺘﻞ ﺣﻤﺰة وﻣﺜﻞ ﺑﻪ .وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺌﻦ ﻇﻔﺮﻧﺎ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺑﻬﻢ ﻷﻣﺜﻠﻦ
ﺑﻬﻢ ﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻗﻂ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﴿وإن ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ
ﺑﻪ﴾ 241إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة .واﻟﺤﺞ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ آﻳﺎت ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻫﺎذان ﺧﺼﻤﺎن اﺧﺘﺼﻤﻮا
ﻓﻲ رﺑﻬﻢ﴾ 242ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﺎرزوا ﻳﻮم ﺑﺪر ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺜﺮب ﻋﻠﻰ وﺣﻤﺰة وﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث وﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ وﺷﻴﺒﺔ واﻟﻮﻟﻴﺪ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿وﻫﺪوا إﻟﻰ ﺻﺮاط اﻟﺤﻤﻴﺪ﴾ .243واﻟﺸﻌﺮاء
ﻣﻜﻴﺔ إﻻ أرﺑﻊ آﻳﺎت وآﺧﺮﺗﻬﺎ ﴿واﻟﺸﻌﺮاء ﻳﺘﺒﻌﻬﻢ اﻟﻐﺎوون﴾ 244إﻟﻰ آﺧﺮﻫﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ وﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ واﺑﻦ رواﺣﺔ وﻟﻘﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ آﻳﺘﻴﻦ ﻧﺰﻟﺘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻟﻤﺎ
ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻤﻜﺔ ﴿وﻣﺎ أوﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ﴾ 245ﻧﺤﻦ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ أم ﻗﻮﻣﻚ ﻗﺎل ﻛﻼ ﻗﺪ ﻋﻨﻴﺖ
ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺘﻠﻮﻧﺎ ﻗﺪ أوﺗﻴﻨﺎ اﻟﺘﻮرﻳﺔ وﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻞ ﺷﻲء.
ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﷲ وﻗﺪ أﺗﺎﻛﻢ اﷲ ﻣﺎ إن ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺑﻪ اﺗﺘﺒﻌﺘﻢ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ
ﺗﻌﻠﻰ ﴿وﻟﻮ أﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻦ ﺷﺠﺮة أﻗﻼم واﻟﺒﺤﺮ ﻳﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﺤﺮ ﻣﺎ ﻧﻔﺪت
ﻛﻠﻤﺎت اﷲ﴾ 246إﻟﻰ آﺧﺮ اﻵﻳﺘﻴﻦ .واﻟﺴﺠﺪة ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ آﻳﺎت ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

اﻟﺤﺞ .٥٢
اﻟﺤﺞ  .٥٥أﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎﺳﺦ إذ ﻛﺘﺐ »ﻣﻘﻴﻢ« ﺑﺪل »ﻋﻘﻴﻢ«.
اﻷﻧﻌﺎم .١٥١
اﻷﻧﻌﺎم .١٥٣

إﺑﺮاﻫﻴﻢ .٢٨

اﻟﻨﺤﻞ .١٢٦
اﻟﺤﺞ .١٩
اﻟﺤﺞ .٢٤
اﻟﺸﻌﺮاء .٢٢٤
اﻹﺳﺮاء .٨٥
ﻟﻘﻤﺎن .٢٧
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ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ وﻛﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ وﺑﻴﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﻼﻣ ًﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﻧﺎ أﻧﺸﻂ ﻣﻨﻚ وأﺣﺪّ
ﻣﻨﻚ ﻟﺴﺎﻧ ًﺎ وأوزن ﻣﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺳﻜﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻓﺎﺳﻖ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ
ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻨ ًﺎ ﻛﻤﻦ ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎً﴾ 247إﻟﻰ اﻵﻳﺘﻴﻦ .واﻟﺰﻣﺮ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ آﻳﺎت ﻧﺰﻟﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ وﺣﺶ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﴿ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ
اﷲ﴾ 248إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﴿وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون﴾ .249واﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﻫﺆﻻء اﻵﻳﺎت ﴿ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ
آﻣﻨﻮا إن ﻣﻦ أزواﺟﻜﻢ وأوﻻدﻛﻢ ﻋﺪوا 250ﻟﻜﻢ﴾ 251ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻛﺎن
ذا أﻫﻞ ووﻟﺪ وﻛﺎن إذا أراد اﻟﺠﻬﺎد أﻗﺒﻞ إﻟﻴﻪ أﻫﻠﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻨﺎ ﻓﻴﺮق ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﻘﻴﻢ
ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت وﺑﻘﻴﺔ اﻵﻳﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
اﻟﻤﺰﻣﻞ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ آﻳﺔ ﻓﻲ آﺧﺮﻫﺎ ﴿إن رﺑﻚ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﻘﻮم أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻴﻞ وﻧﺼﻔﻪ﴾
إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .واﻟﻌﻠﻖ واﻟﻨﺎس واﻟﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﻴﺔ واﻟﻄﻼق ﻣﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﺪر ﻣﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺮﻋﺪ واﻟﺤﺞ واﻟﺮﺣﻤﺎن واﻟﺼﻒ واﻟﺘﻐﺎﺑﻦ وإذا زﻟﺰﻟﺖ 253ﻣﻜﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ واﻹﻧﺴﺎن ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻗﻴﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺪة وﻫﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿اﻟﻴﻮم وأﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ﴾ 254ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ .وأول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ
اﻟﻘﺮءان ﺑﻤﻜﺔ ﴿اﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ﴾ 255وﻗﻴﻞ ﴿ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟﻤﺪﺛﺮ﴾ 256وأول ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ .
252

وأﻣﺎ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻓﻜﻞ آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ أوﻻ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ آﻳﺔ أﺧﺮى وآﻳﺔ ]ص [97ﻋﺬاب
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ آﻳﺔ رﺣﻤﺔ.
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

اﻟﺴﺠﺪة .١٨
اﻟﺰﻣﺮ .٥٣
اﻟﺰﻣﺮ .٥٥
»ﻋﺪو« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ .١٤
اﻟﻤﺰﻣﻞ .٢٠
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ.
اﻟﻤﺎﺋﺪة .٣
اﻟﻌﻠﻖ .١
اﻟﻤﺪﺛﺮ .١
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﴿وﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻷﻋﻨﺎب ﺗﺘﺨﺬون ﻣﻨﻪ ﺳﻜﺮاً ورزﻗ ًﺎ ﺣﺴﻨﺎ﴾ 257ﻓﻘﺪ أﺑﺎﺣﻪ اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ .ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي إﻳﺎك أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻮن ﻛﺘﺎب اﷲ
ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ وﻧﺴﺨﻬﺎ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ﴿ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إﻧﻤﺎ
اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻷﻧﺼﺎب واﻷزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن﴾.258
وﻗﺎل ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﴿ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ إﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس وإﺛﻤﻬﻤﺎ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ﴾ 259وﻗﺎل ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻗﻞ إﻧّﻤﺎ ﺣﺮم رﺑﻲ اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻄﻦ واﻹﺛﻢ
واﻟﺒﻐﻰ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ﴾ 260اﻹﺛﻢ ﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺨﻤﺮ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﻫﻮ ﺟﻤﺎع اﻹﺛﻢ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻤﻲ اﻟﺨﻤﺮ إﺛﻤ ًﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
*ﺷﺮﺑﺖ اﻹﺛﻢ ﺣﺘﻰ ﺿﻞ ﻋﻘﻠﻲ * ﻓﺸﺮب اﻹﺛﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل *
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻛﻴﻒ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪا واﻟﻤﺒﺘﺪا ﻗﺎﻟﺖ اﻻﺑﺘﺪاء ﻣﻌﻨﻰ ﻻ
ﻟﻔﻈﺎ واﻟﻤﺒﺘﺪا ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﴿ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ ﻟﺮﺑﻚ
واﺳﺠﺪي وارﻛﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﻴﻦ﴾ 261ﻛﻴﻒ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻛﻮع ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ ﺟﻮاﺑﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ أن واو اﻟﻌﻄﻒ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﻮل ﺟﺎءﻧﻲ زﻳﺪ وﻋﻤﺮ
وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺟﺎء زﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ وﻳﻜﻮن ﺟﺎء ﻋﻤﺮ ﻗﺒﻞ زﻳﺪ وأن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺟﺎءا ﻣﻌ ًﺎ ﻓﻮاو اﻟﻌﻄﻒ ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻟﺬي أﺧﺒﺮﺗﻚ .وأﻣﺎ اﻟﺠﻮاب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻴﻞ إﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺴﺠﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮع ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻗﺎل اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﺮﻋﺔ وﻣﻨﻬﺎﺟﺎً.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﻮا اﻟﻘﺮءان ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أرﺑﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
وﻗﻴﺲ .وﻣﺎ اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮءان ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ رﺣﻤﻪ اﷲ أن اﻟﻘﺮاء أرﺑﻌﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ وﻣﺎ
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ﺧﺼﻬﻢ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ذﻛﺮ اﷲ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ
ﻋﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ﴾ 262أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﴿وﻳﻘﻴﻤﻮن
اﻟﺼﻼة﴾ 263ﻋﻤﺮ ﴿وﻣﻤﺎ رزﻗﻨﻬﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮن﴾ 264ﻋﺜﻤﺎن ﴿واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ﴾ 265ﻫﻮ
ﻋﻠﻲ واﻵﻳﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﴿وآﺗﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ﴾ 266أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﴿وأﻗﺎم اﻟﺼﻼة وآﺗﻰ اﻟﺰﻛﺎة﴾ 267ﻫﻮ ﻋﻤﺮ
﴿واﻟﻤﻮﻓﻮن ﺑﻌﻬﺪﻫﻢ إذا ﻋﺎﻫﺪوا﴾ 268ﻫﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﴿واﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺄﺳﺎء واﻟﻀﺮاء﴾ 269ﻫﻮ
ﻋﻠﻲ .واﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ واﻟﻘﺎﻧﺘﻴﻦ ﻋﻤﺮ واﻟﻤﻨﻔﻘﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎن واﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ
واﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ واﻟﻜﺎﻇﻤﻴﻦ اﻟﻐﻴﻆ ﻫﻮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ واﻟﻌﺎﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻫﻮ ﻋﻤﺮ واﷲ ﻳﺤﺐ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ]ص  [98ﻫﻮ ﻋﺜﻤﺎن واﻟﺬﻳﻦ إذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ.
واﻵﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﴿أوﻻﺋﻚ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ﴾ 270واﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﴿ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ
آﻣﻨﻮا اﺻﺒﺮوا وﺻﺎﺑﺮوا وراﺑﻄﻮا واﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن﴾ 271واﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﴿إﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ
اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ﴾ 272اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﴿إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ﴾.273
واﻵﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿اﻵﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﺎﻫﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ﴾ 274ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ
آﺧﺮ اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ﴾ 275اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن﴾ 276واﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻴﻞ ﻣﺎ
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ﻳﻬﺠﻌﻮن﴾ 277واﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿واﻟﺘﻴﻦ واﻟﺰﻳﺘﻮن﴾ 278اﻵﻳﺔ واﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﴿إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺖ﴾.279
وﻗﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ أﺣﺐ
أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ إﻳﻤﺎﻧﻪ وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﻤﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻔﺮان وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺨﻤﺪ ﻋﻨﻪ
اﻟﻨﻴﺮان وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﻠﻲ ﺗﻤﺤﻮا ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺼﻴﺎن وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻳﻘﻔﻞ ﻟﻪ اﻟﻤﻴﺰان وﻣﻦ أﺣﺐ
ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺎن وﻣﻦ أﺑﻐﺾ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻓﻬﻮ زﻧﺪﻳﻖ وﻣﻦ أﺑﻐﺾ ﻋﻤﺮ ﻓﻬﺎوﻳﺔ ﺳﻘﺮ وﻣﻦ
أﺑﻐﺾ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻬﺎوﻳﺔ اﻟﻨﻴﺮان وﻣﻦ أﺑﻐﺾ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺼﻴﻤﻪ اﻟﻨﺒﻲ وﻣﻦ أﺑﻐﺾ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ
وﻫﺎوﻳﺔ وﻣﻦ أﺑﻐﺾ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻫﺎوﻳﺔ .وﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ أﺣﺐ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻘﺪ أﻗﺎم اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺪ أﻧﻬﻰ
اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺎر ﺑﻨﻮر اﷲ وﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ
ﻻ اﻧﻔﺼﺎم ﻟﻬﺎ .وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮم ﺑﺄﻳﻬﻢ اﻗﺘﺪﻳﺘﻢ اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أرﺣﻤﻜﻢ ﺑﺄﻣﺘﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ وأﻗﻮاﻛﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب وأﺷﺪﻛﻢ ﺣﻴﺎء ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وأﺷﺪﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻗﺘﺎﻻ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ.
وﻟﻜﻞ ﻧﺒﻲ ﺣﻮاري وﺣﻮارﻳﻲ ﻃﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﻴﺮ وﻟﻜﻞ ﻧﺒﻲ ﺧﻠﻴﻞ وﺧﻠﻴﻠﻲ ﺳﻌﺪ وﺳﻌﻴﺪ وﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟﺮﺣﻤﺎن وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة أﻣﻴﻦ اﷲ وأﻣﻴﻦ رﺳﻮﻟﻪ .وﻣﻦ أراد أن ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻰ زﻫﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ زﻫﺪ أﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري وﻟﻜﻞ أﻣﺔ ﺣﻠﻴﻢ وﺣﻠﻴﻢ
أﻣﺘﻲ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة وﻟﻜﻞ أﻣﺔ ﺧﺪﻳﻢ وﺧﺪﻳﻢ أﻣﺘﻲ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻟﻜﻞ ﻛﺘﺎب ﻓﺎرس وﻓﺎرس
اﻟﻘﺮءان ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻗﺪ رﺿﻴﺖ ﻷﻣﺘﻲ ﻣﺎ رﺿﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد .وأﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻼل
واﻟﺤﺮام ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وأﻣﺮﺿﻜﻢ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ وأﻗﺮأﻛﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
ﺳﻴﺪي ﺷﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ وأﺑﻮﻫﻤﺎ
وﺣﻤﺰة اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤﻲ وﺻﻨﻮاي اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ
ّ
ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ .وأول ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ
ﺑﻼل ﺑﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ أﺻﺤﺎﺑﻲ ﺳﻮء ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻨﻲ اﻟﻠﻌﻨﺔ وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻳﻤﺴﻲ
وﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺳﺨﻂ اﻟﺮﺣﻤﺎن إﻻ أن ﻳﺘﻮب.
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ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻛﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺴﻤ ًﺎ ﻣﺸﺒﻊ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ وﻋﺎرض ﺣﺞ وﻻزم ﻋﻪ وﻣﺪﻏﻢ ع وﻣﻈﻬﺮ ﻩ وﻣﺨﻔﻲ
ح وﻣﺘﺼﻞ ]ص 8 [99و  6وﻣﻨﻔﺼﻞ ف وﻗﺼﺮ ﻣﺠﺎزﻩ  11وﻣﺮﺻﻴﻘﺔ  7واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ 11
وﺟﺎﻣﺪ ﺣﺞ  11وﺧﺎﻣﺪ ﻋﻦ .وأﻣﺎ اﻟﻤﺸﺒﻊ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ أﺗﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﻫﻤﺰة ﻧﺤﻮ ﺟﺎء وﺷﺎء وﻣﺎ أﺷﺒﻪ
ذاﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ أﺗﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﻤﺰة ﻧﺤﻮ آﻣﻨﻮا وآﺗﻴﻜﻢ وآدم وآزر وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ وأﻣﺎ
اﻟﻌﺎرض ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻌﺪوﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻧﺤﻮ ﺷﺎء اﻧﺸﺮﻩ ﺟﺎء أﺟﻠﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎء
أﺻﺤﺐ اﻟﻨﺎر واﻟﺒﻐﺎء ان اردن وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ .وأﻣﺎ اﻟﻼزم ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺸﻔﻊ ﻧﺤﻮ ﺷﻲء وﻣﺎ
أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻢ ﻓﻬﻮ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺎﻣﺔ واﻟﺼﺎﺧﺔ واﻟﻈﺎﻧﻴﻦ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻓﻬﻮ
أﻟﻢ ﻛﻬﻴﻌﺺ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ.
وأﻣﺎ اﻟﻤﺨﻔﻲ ﻓﻬﻮ ﻧﺤﻮ أرأﻳﺘﻢ وﻫﺎ أﻧﺘﻢ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻧﺤﻮ أﺗﻴﻨﺎ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ
ذاﻟﻚ .وأﻣﺎ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻓﻬﻮ ﴿ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ﴾ 280وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ .وأﻣﺎ ﻗﺼﺮ
ﻣﺠﺎز ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ دون اﻟﺨﻂ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ واﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﺘﻴﻦ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ وﻣﺪ
ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻤﺎ واﻟﻤﻨﺘﻬﺞ ﻧﺤﻮ ﻃﺴﻢ وﻳﺲ وﺟﺎﻣﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ وﺧﺎﻣﺪ
ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻜﺒﺮوا وﻗﺎﻟﻮا آﻣﻨﺎ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺮب ﻣﺪدت
ﻣﺪا أي زدت زﻳﺎدة واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ﴿ﻳﻤﺪدﻛﻢ رﺑﻜﻢ﴾ 281أي ﻳﺰدﻛﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ ﻫﻞ ﺣﺮف أو ﺣﺮﻛﺔ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪ ﺑﺤﺮف وﻻ ﺑﺤﺮﻛﺔ وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻏﻴﺮﻩ واﻟﻤﺪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن
إﻻ ﻓﻲ ﺣﺮف واﺣﺪ وﻫﻮ اﻷﻟﻒ واﻷﻟﻒ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻀﻤﻮم وﻣﻘﺴﻮم وﻣﻔﺘﻮح
وﻣﻜﺴﻮر ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻀﻤﻮم ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ إذا ﻛﺎن اﻷول ﻣﻀﻤﻮﻣ ًﺎ وﺛﺎﻟﺜﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮم ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ
ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﻻ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ وإذا ﻛﺎن اﻷﻟﻒ ﻣﻀﻤﻮﻣ ًﺎ وﺛﺎﻟﺜﻪ ﻣﻀﻤﻮم ﺣﻴﺚ وﻗﻊ إﻻ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف
ﻗﻞ إذن إن ﻋﻄﻔﻮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺎ أﻛﻠﻪ دﺧﻠﺖ أﻣﻪ وﻗﺎﻟﺖ أﻣﺔ وﻗﺪ أﻣﺮوا وأخ وأﺧﺖ .وأﻣﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻻم ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﻻ ﻓﺮد ﻟﻪ وإذا ﻛﺎن أﻳﻀ ًﺎ
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ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ وﻣﻌﻪ ﻻ ﻧﻮﺻﻞ ﺣﻴﺚ وﻗﻊ إﻻ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓ ًﺎ ﻗﻞ اﷲ ﻗﻞ اﻟﺬاﻛﺮﻳﻦ اﻧﺲ اﻟﺰﻣﻨﺎﻩ أول
أﻟﻘﻰ ﻗﺎل ﺑﻞ أﻟﻘﻮا وان أﻟﻒ ﻋﺼﺎك ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ أﻟﻮاﻧﻪ ﻣﺴﻮدة أﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻀﻞ أﻟﻴﺲ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ
ﻋﺬاﺑﺎ أﻟﻴﻤﺎ أو أﻟﻘﺎ اﻟﺴﻤﻊ ﻋﺘﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎ ﺑﺈﻳﻤﺎن اﻟﺤﻘﻨﺎ وﺟﻨﺎت اﻟﻘﺎق ﻓﺤﺪث أﻟﻢ ﻧﺸﺮح ﺧﻴﺮ ﻣﻦ
أﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﺣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﻤﺪدة أﻟﻢ ﺗﺮ ﻋﻠﻴﻢ أﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن رﺣﻴﻢ أﻟﻢ ﺧﻴﺮ أﻟﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ إﻟﻬﺔ
اﺑﻜﺎء إﻟﻬﺔ وﻟﻮ أﻟﻘﻰ ﻣﻌﺎذﻳﺮﻩ.
وأﻣﺎ اﻟﻤﻜﺴﻮر ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم إذا ﻛﺎن اﻷﻟﻒ ﻣﻜﺴﻮراً وﺛﺎﻟﺜﻪ ﺗﺎء ﻓﻬﻮ وﺻﻞ ﺣﻴﺚ
وﻗﻊ إﻻ ﺣﺮﻓﻴﻦ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺎﻣﻨﻪ 282ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺮق وإن ﻛﺎن اﻷﻟﻒ ﻣﻜﺴﻮراً وﺛﺎﻟﺜﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺎء
ﻓﻬﻮ وﺻﻞ ﺣﻴﺚ وﻗﻊ إﻻ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓ ًﺎ ﻣﻦ 283ﻓﺈن ﺑﻐﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻗﻞ أي ورﺑﻲ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺮوع أو إﻳﺎﻛﻢ ﺑﻞ إﻳﺎﻩ ﺗﺪﻋﻮن أو إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو إﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻧﻔﺴ ًﺎ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ردت إﻟﻴﻨﺎ ردت إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ
إﺣﺪى اﻷﻣﻢ واذﻛﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻚ اﻟﺒﺼﺮ وﻗﺎﻟﺖ اﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﻌﺎد إ َرم ذات اﻟﻌﻤﺎد ﻗﺮﻳﺶ
اﻳﻠﻔﻬﻢ .وإذا ﻛﺎن اﻷﻟﻒ ﻣﻜﺴﻮراً ]ص [100وﻗﺒﻠﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺚ وﻗﻊ إﻻ ﻋﺸﺮة
أﺣﺮف وﻗﻴﻞ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓ ًﺎ ﺧﻴﺮ اﻫﺒﻄﻮا ﻋﻠﻴﻢ اﻋﻠﻤﻮا أوﻟﻬﻤﺎ اﻧﻘﻀﻮا ﻣﻨﺸﻮرا اﻗﺮأ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻣﻦ
ﻏﻠﻖ اﻗﺮأ ورﺑﻚ ﺑﻐﻼم اﺳﻤﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﻧﻮح اﺑﻨﻪ ﺧﻴﺮ اﻃﻤﺄن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﺔ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﺣﻜﻴﻢ اﻧﻔﺮوا ﺧﻔﺎﻓﺎ
راﺳﻴﺎت اﻋﻠﻤﻮا.
وإذا ﻛﺎن اﻷﻟﻒ ﻣﻜﺴﻮرا وﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ اﻣﻠﻖ أو اﻋﺮاﺿﺎ أو اﻃﻌﺎم ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ
ﺣﻴﺚ وﻗﻊ إﻻ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻞ أي وﺟﺪت اﻣﺮأة ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ ان اﻣﺮؤا ﻫﻠﻚ ﻛﻠﻠﺔ أو
اﻣﺮأة وإن ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎف واﻟﻼم ﻧﺤﻮ ﻗﻞ أوﺣﻰ ﻗﻞ اﺗﺨﺬﺗﻢ ﻗﻞ أي
ﺷﻲء أﻛﺒﺮ ﺷﻬﺮة ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺚ وﻗﻊ إﻻ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻗﻞ اﻧﻈﺮوا ﻣﺎذا ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض
ﻗﻞ ادﻋﻮا اﷲ أو ادﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﻞ اﷲ أﺳﺮع ﻣﻜﺮاً ﻗﻞ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻗﻞ اﺳﺘﻬﺰﺋﻮا إن اﷲ ﻣﺨﺮج ﻗﻞ
اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻗﻞ اﻧﺘﻈﺮوا أﻧﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮون ﻓﻬﺬﻩ أﻗﺴﺎم اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺮار.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻬﻤﺰ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي
اﻟﻬﻤﺰ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻤﺰة اﻷﺻﻞ وﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ وﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻓﺄﻣﺎ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرج وﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاء وأﻣﺎ ﻫﻤﺰة اﻷﺻﻞ
 282ﻛﺬا واﻷرﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن »اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ«.
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ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﺔ وﺗﻮزن ﺑﻔﺎء اﻟﻔﻌﻞ .وأﻣﺎ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ رﺑﺎﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ وﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻣ ًﺎ أول ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وأﻣﺎ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﺑﻤﺠﻲء
أﻧﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ وأﻣﺎ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﻣﺠﻲء أم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻠﻔﻆ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻞ أﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ أﻳﻦ دﺧﻠﺖ ﻫﻤﺰت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ
284
اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻻم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺘﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮءان ﴿ﻗﻞ اﻟﺬاﻛﺮﻳﻦ﴾
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﻌﺎم اﻵن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﴿ﻗﻞ اﷲ أذن ﻟﻜﻢ﴾ 285وﻓﻲ اﻟﻨﻤﻞ ﴿اﺻﻄﻔﻰ
اﷲ﴾ .286ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ أﻳﻦ دﺧﻠﺖ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺰاﺋﺪة
ﻟﺒﻨﺎء اﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰة أﺻﻞ أو ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ أﻧﺬرﺗﻬﻢ
أﻗﺮرﺗﻢ وأﺷﻔﻘﺘﻢ وأﺳﻠﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻊ وﺷﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻓﻌﻞ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ أﻳﻦ دﺧﻠﺖ ﻫﻤﺰة
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻌﺪم اﻟﻠﺒﺲ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮة ﴿ﻗﻞ اﺗﺨﺬﺗﻢ
ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﻬﺪا﴾ 287وﻓﻲ ﻣﺮﻳﻢ ّ
﴿اﻃﻠﻊ اﻟﻐﻴﺐ أم اﺗﺨﺬﺗﻢ 288ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻬﺪاً﴾ 289وﻓﻲ ﺳﺒﺈ
291
﴿ﺟﺪﻳﺪ أﻓﺘﺮى ﻋﻠﻰ اﷲ ﻛﺬﺑ ًﺎ أم ﺑﻪ ﺟﻨﺔ﴾ 290وﻓﻲ ص ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ ﴿ﺑﻴﺪي اﺳﺘﻜﺒﺮت﴾
ٍ
﴿ﻣﻦ اﻷﺷﺮار اﺗﺨﺬﻧﻬﻢ﴾ 292وﻓﻲ اﻟﺼﺎﻓﺎت ﴿اﺻﻄﻔﻰ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻦ﴾ 293وﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﴿ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﻐﻔﺮت ﻟﻬﻢ﴾ .294ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ
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ﺗﻌﻠﻰ أﻟﻚ وأﻧﺎ ﻋﺠﻮز ﴿أأﺳﺠﺪ ﻟﻤﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻃﻴﻨﺎً﴾﴿ 295أأﺗّﺨﺬ ﻣﻦ دوﻧﻪ آﻟﻬﺔ﴾ 296ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ اﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﴿أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ أم اﷲ﴾ 297و﴿أﻧﺖ ﻗﻠﺖ
ﻟﻠﻨﺎس﴾ 298و﴿أﻧﺘﻢ أﺿﻠﻠﺘﻢ﴾ 299و﴿أﻧﺘﻢ ﺗﺰرﻋﻮﻧﻪ﴾ 300وﻫﻮ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮءان ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ
اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻤﺰة اﻷﺻﻞ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ أرﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن وﻓﻲ ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ]ص  [101وأﻋﺠﻤﻲ وﻋﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻧﻌﻢ أرﺑﺎب اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻔﺮد.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ ﴿أأﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻤﺎء﴾ 301وآدم وآزر وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ أﻣﻨﺘﻢ اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻤﺰة اﻷﺻﻞ ﻷﻧﻬﺎ
ﻓﺎء اﻟﻜﻠﻢ وأﻣﺎ آدم وآزر وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻗﻄﻊ داﺧﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻓﻌﻞ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ
أﺑﺪﻟﺖ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺑﺪﻟﺖ ﻳﺎء ﻻﻧﻜﺴﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻛﻤﺎ أﺑﺪﻟﺖ واو ﻻﻧﻀﻤﺎم ﻣﺎ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ أواﺑﻮا واﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب .وﻛﺬاﻟﻚ أوى وأوﻳﻨﺎﻫﻤﺎ إﻟﻰ رﺑﻮة ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻓﻌﻞ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ.
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ ﴿ﻫﻞ آﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ﴾ 302ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻤﺰة اﻷﺻﻞ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ آﻟﻬﺘﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء أو ﻻ و ﴿ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﺑﺂﻟﻬﺘﻨﺎ﴾ 303ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ اﻷوﻟﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﺠﻤﻊ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻤﺰة اﻷﺻﻞ وﻫﻮ ﺟﻤﻊ آﻟﻬﺘﻨﺎ ﻣﺜﻞ رداء وأﺣﺰام وأﺟﺰﻣﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺂﻧﻴﺔ ﻣﻦ
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فضة فهو همزتين األولى همزة الجمع والثانية أصلية ألنها جمع إناء كالذي قبله .وآلهتنا في
الزخرف من ثالث همزات األولى همزة االستفهام والثانية همزة الجمع والثالثة أصلية .ومثل
هذا ما هو من ثالثة همزات حاكي ًا عن فرعون آمنتم في ثالثة مواضع فهو من ثالثة همزات
األولى همزة االستفهام والثانية قطعية والثالثة أصلية وهو فعل آخر من آمن ومثله وكانت ذا
القربيى حقه من همزتين األولى همزة القطع والثانية همزة األصل ومن فعل آخر أيض ًا أتى
الذي هو أعطى.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن قوله تعلى في سورة األعراف حاكي ًا عن نبيه
شعيب عليه السالم فكيف أمسى على قوم كافرين .قالت له نعم أنا آتيك بجوابه وبجواب
من حمل من الهمزتين األولى همزة المتكلم والثانية أصلية الماضي منه أسمى على وزن
فعل والمضارع على وزن افعل مثل اركب فأبدلت همزة األصل لسكونها وانفتاح ما قبلها
وأما قوله تعلى آنست ناراً ﴿آنس من جانب الطور ناراً﴾ 303وهي من همزتين األولى همزة
المتكلم والثانية أصلية التي هي فاء المتكلم أبدلت الفاء لسكونها وانفتاح ما قبلها .وقد
يكون على هذا قوله آتيك فعل ماض الكاف في موضع نصب على المفعول ويحتمل أن
يكون من همزة واحدة على وزن فاعل فتكون الهمزة أصلية فاء من الكلم واأللف الواقعة
بعدها ألف البناء والكاف في موضع خفض باإلضافة.
ومثاله قوله تعلى في قصة موسى عليه السالم ﴿لع ّلي آتيكم منها﴾ 304على هذا
المنهاج وأما في قصة موسى عليه السالم ﴿سآتيكم منها﴾ 305فتعين أن يكون فعل مضارع
من همزتين لدخول السين عليه مما يختص باألفعال .وربما كان يترجع هذا ألحد الوجهين
آتيكم أعني أن يكون فعل مضارع ألنه كالم وقصة واحدة .وكذالك قوله تعلى ﴿آتيكم
بشهاب قبس لعلكم﴾ 306وأما في سورة الكهف ﴿ َر ْدم ًا آتوني زبر الحديد﴾ ﴿وآتوني
افرغ 307عليه قطراً﴾ 308فهو من همزتين من أتى يؤتي الذي هو [ص ]102بمعنى أعطى.
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وأما آباؤهم فهو من همزتين األولى همزة الجمع والثانية همزة األصل مثاله ﴿وآثاراً في
األرض﴾ 309األولى همزة الجمع والثانية همزة األصل وآثار لفتح األولى وإسكان الثانية
فأبدلت الثانية لسكونها وانفتاح ما قبلها ومثله ﴿وإنّا على آثارهم مهتدون﴾ 310ومثله
وآخرون وآخر من تسئله في كونه همزتين األولى في آخر همزة القطع الزائدة لباء افعل
والثانية أصلية وقوله تعلى ﴿في آذانهم وقرا﴾ 311وفي آذاننا فهو من همزتين األولى همزة
المتكلم والثانية همزة األصل وقوله تعلى ﴿آلتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم﴾ 312من
همزتين األولى همزة المتكلم والثانية أصلية.
وقوله تعلى ﴿كالذين آذوا موسى﴾ 313هو من همزتين األولى همزة القطع والثانية
أصلية .وأما قوله ﴿من ماء غير آسن﴾ 314فهو من همزة واحدة ألنه على وزن فاعل فالهمزة
315
في فاء الكلمة واألفل الواقعة بعدها ألف الثاني كاأللف في ضارب ومثله في ﴿عين آنية﴾
316
فهو من همزة واحدة هي فاء الكلمة واأللف ألف البناء مثل فاعلة وكذالك ﴿حميم ٍآن﴾

من همزة واحدة واأللف ألف البناء على وزن فاعل .وأما قوله تعلى ﴿ألم يأن﴾ 317هو من
318
همزة واحدة ساكنة وألم للمتكلم محذوفة للجازم وأما قوله ﴿إال هو آخذ بناصيتها﴾
من همزة واحدة وألفه ألف البناء وهو على وزن فاعل .وأما قوله تعلى ﴿إلاّ آتي الرحمن
عبداً﴾ 319هو من همزة واحدة أصلية فاء الكلمة وزنه فاعل وكذالك أتاهم غير مردود وهو
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همزة واحدة ألفه ألف البناء وكذالك وكل أتوه آخرين أصله ايتوني على وزن فاعلون حذفت
المه التي هي الياء الجتماع الساكنين وحذفت النون لإلضافة.
وكذالك قوله تعلى ﴿آلكلون﴾ 320من همزة واحدة وهي همزة القطع زائدة على فاء
الفعل الماضي والواو أصلية وكذالك آية من همزة واحدة حيث جاء وآية الهمزة فاء الكلمة
واأللف منقلب عن ياء قيل في أصلها اييه فله وزن فعله تحركت الباء وانفتحت ما قبلها
انقلبت ألفا .يروى هذا لسيبويه وقال بعض الكوفيين أصله ا ِي َي ْه على وزن فعله تحركت
الياء وانفتح ما قبلها انقلبت الفاء .وقال القراء أصله ا ْيي ْه على وزن فعله فالياء األولى ساكنة
والثانية متحركة أدغمت األولى في المتحركة فصار أ َّي ْه على وزن فعله ثم قلبت الساكنة
ألفاً .فقال هذا القول أبو علي الفارسي عن سيبويه وقال الكسائي في أصلها ِإ َي َي ْه على وزن
ِف َع َل ْه فعلى هذا القول يكون ألفه ألف البناء فهذا جوابك يا أستاذ من غير تطويل وال تكرار.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني أين دخلت همزة االستفهام على همزة األصل
قالت له نعم في تسعة مواضع في المضمرات وهي ﴿قل أنتم أعلم أ ْم اهلل﴾ 321في سورة البقرة
وفي المائدة ﴿أأنت قلت للناس﴾ 322وفي اقترب أنت فعلت هذا بآلهتنا وفي الفرقان ﴿أأنتم
أضللتم عبادي﴾ 323وفي النازعات ﴿أأنتم أشد خلقاً﴾ 324وفي الواقعة أربعة مواضع.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الهمزة هل هي حرف أم حركة قالت له
حرف والدليل على ذالك كونها تفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر حروف المعجم .قالت له
الهمزة حرف ثقيل فغيرتها العرب ألجل ثقلها [ص ]103ويتصرف فيها ما ال يتصرف في
غيرها فأوتي على سبعة أقسام محققة ومخفقة ومبدلة بغيرها وملغى حركتها على الساكن
قبلها ومحذوفة ومثبوتة ومسهلة بين بين فكما لم تثبت على حالة واحدة لم تكن لها صورة
معلومة وإنما تستعان له صورة غيرها فمرة تستعان لها صورة األلف ومرة تستعان لها صورة
الياء ومرة تستعان لها صورة الواو.
320
321
322
323
324

الواقعة .52
البقرة .140
المائدة .116
الفرقان .17
النازعات .27
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قال لها أحسنت يا جارية أخبريني فألي شيء اختير لها صورة هذه الحروف دون
سائر الحروف المعجم .قالت له نعم إن الهمزة تبدأ من هذه الحروف ويبدءان منها قال لها
ألي شيء جعل فيها ثالثة 325قالت له نعم إنما جعلت كذالك التّباع الحركات الثالث وهي
الضمة والفتحة والكسرة وقيل اتباع ًا لحروف المد والعين .قال لها الهمزة هي األصل أم األلف
قالت له الهمزة هي األصل واأللف فرع منها ألن الهمزة جسد والنبرة روح والحروف أجساد
والنقط أسماء والحركات أرواح .قال لها هل الحركة حاكمة على االعوجاج أم االعوجاج
حاكم على الحركة قالت له الحركة حاكمة على االعوجاج وهي النبرة رأس والهمزة جسد
وال خير في جسد بال رأس.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن حروف اإلدغام واإلظهار واإلخفاف واإلقالب
قالت له نعم يا أستاذ سألتني عن شيء ال انتهاء له والكن اذكر لك منها طرفا من هذا المعنى
من إدغام ما يجب أن يظهر أو إظهار ما يجب أن يدغم .فقد خرج من لغات العرب ومن
خرج من لغات الغرب فقد لحن وأخطأ وقرأ القرءان بغير ما نزل فينبغي أن يستعمل القارئ
نفسه لذالك ألن اللحن على ضر بين لحن جلي ولحن خفي فاللحن الجلي لحن اإلعراب
واللحن الخفي ترك إعطاء الحروف حقوقها من توحيد لفظها.
ثم قالت له يا سيدي اعلم أن التنوين والنون ساكنة ينقسمان على حروف المعجم
في التالوة على أربعة أقسام إدغام وإظهار وإقالب .قال لها أحسنت يا جارية أين يكون
اإلدغام عند حروف المعجم قالت له نعم عند ستة أحرف وجميع هجائها يرملون وهي
الياء والميم والالم والراء والنون فإدغام النون عند الياء عند قوله تعلى ﴿ومن يولهم وجوه
يومئذ﴾ 326وما أشبه ذالك وعند الراء من ربهم ومن ﴿الثمرات 327رزقاً﴾ 328وعند الميم
331
﴿وما ملكت أيمانهم﴾﴿ 329أو كص ّيب من السماء﴾ 330وعند الالم ﴿من لدنه﴾
325
326
327
328
329
330
331

كلمة غير مقروءة هنا.
األنفال .16
«ثمرات» في األصل.
البقرة .22
النساء  36واألحزاب .50
البقرة .19
النساء .40
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و﴿هدى للم ّتقين﴾ 332وعند الواو ﴿من وال﴾
و﴿يومئذ ناعمة﴾ 334وما أشبه ذالك.

333

ويومئذ واجبة وعند النون من نور

قال لها اإلدغام عند هذه الحروف ستة بغنة أو بغير غنة قالت له نعم اإلدغام عند
األحرف الستة على ضر بين ما يدغم بغنة ظاهرة ومنها ما يدغم بغير غنة .قال لها فما الذي
يدغم بغنة ظاهرة قالت له نعم أربعة أحرف وهجاء األربعة األحرف يؤمن الياء والواو والميم
والنون فيدغم التنوين والنون الساكنة بغنة ظاهرة والالم والراء تدغم عندهن بغير غنة .قال
لها ألي شيء وجب اإلدغام التنوين والنون الساكنة عند الالم والراء بغير غنة قالت له إن
اإلدغام عند الالم والراء بلغ في تشديدها من سائرهن من أجل انه يغلب للتنوين [ص]104
والنون الساكنة حرف ًا من جنسها فصار إدغام ًا محض ًا صحيحاً .قال لها ألي شيء يوجب
لقرب مخارج الحروف بعضها من بعض فالحروف إذا تقاربت في المخارج واجب اإلدغام
ليخفف الكالم ويسهل النطق ألنه متى ما نطق بالحرف ولم يدغم ثم نطق بالذي يليه في
المخرج فكأنه أعاد اللسان في المخرج مرتين فشبهته العرب بمشي المقيد الذي يرفع رجليه
ويضعهما مكانهما أو بإعادة الحديث مرتين يوجب إدغام التنوين والنون الساكنة عند الراء
لقرب الذي بينهما فالراء من مخرج النون إال أنه دخل في ظهر اللسان قليال النحرافها إلى الالم
وكذالك بين الالم والنون نحو ما ذكرنا من القرب في المخرج فيوجب اإلدغام لذالك.
قال لها ألي شيء وجب اإلدغام والتنوين والنون الساكنة في الواو قالت له إن الواو من
مخرج الميم والنون والتنوين قد أدغمتا في الميم فأجريت الواو مجرى الميم .قال لها فألي
شيء أدغمت التنوين والنون الساكنة في الياء قالت له إن الياء أقرب من جميع حروف طرف
اللسان إلى الراء فأدغموا التنوين والنون الساكنة في الياء كما أدغموها في الراء لقرب ما
بينهما في المخرج ووجه الثاني أن الياء أخت الواو في المد فشبهوا بها فأدغموها فيها كما
أدغموها في الراء .قال لها فألي شيء وجب اإلدغام بغنة ظاهرة عند األحرف األربعة التي
ذكرناها قالت له الميم والنون كل واحد منهما فيه غنة فاجتمعت غنتان فإذا أدغمت فال بد
من إظهار الغنة الواحدة ألنهما غنتان فأدغمت الواحدة وبقيت الثانية .قال لها فألي شيء
 332البقرة .2
 333الرعد .11
 334الغاشية .88
139

أظهرت الغنة عند الياء والواو وهما حرفان ليس فيهما غنة وإنما الغنة عند الحرفين فقط
وهما الميم والنون.
قالت له نعم إنما أجريت الواو مجرى الميم الشتراكهما في المخرج ومخرجهما من
الشفتين وأجريت الياء مجرى الواو الشتراكهما في المد واللين وأيض ًا فإن اللين الذي هو
في الياء هو في الواو فشبه به في الغنة وإنما وجب اإلدغام في الراء والالم بغير غنة ألن الراء
والالم ال غنة فيهما وإنما الغنة في النون والميم فقط فاندغمت معهما فافهم يا سيدي ودبر
هذه األصول وتأملها فإن لكل حرف منها علة غير علة صاحبه.
قال لها أحسنت يا جارية فما الغنة وما هي قالت له نعم الغنة هو الصوت الذي يخرج
من الخياشيم وهو صوت مركب فإذا أردت حقيقة حرفته فامسك أنفك حتى تشده ثم انطق
بالنون حينئذ حتى تنقطع رنة الصوت فالصوت المنقطع عند شدك المنخرين إلى الغنة التي
تظهر عند هذه األحرف التي ذكرنا مع اإلدغام .قال لها أخبريني على كم تنقسم الغنة قالت
على ثالثة أقسام غنة خالصة وغنة ناقصة وغنة متوسطة فالغنة الخالصة في الميم والنون
والغنة الناقصة في الياء والواو والغنة المتوسطة في الالم والراء.
قال لها أحسنت يا جارية فما حقيقة اإلدغام الذي ذكرنا وما هو قالت له اإلدغام
إدخال الشيء في الشيء تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلت فيه والقسم
الثاني من األقسام األربعة أن التنوين والنون الساكنة [ص ]105يظهران عند ستة أحرف
وهي حروف الحلق وهي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة فإظهار النون عند الحاء
من حيث عليما حكيما وعند الخاء من خلقهم ومن خبر والعين من علق ومن عمل وعند
الغين من غل ومن غفور والهاء من هاد ومنهم وهو كثير في القرءان إال أن الهمزة لم يظهر
لنا عندها النون والتنوين من أجل أنه يلقى حركة الهمزة على النون الساكنة والتنوين حيث
وقع إال في موضع فيه عند الهمزة وهو قوله عز وجل ﴿ينؤون عنه﴾ .335قال لها ألي شيء
فعل القرءان ذالك هل خالف لألصل أم ال قالت إن من أصله ال ينقل حركة للهمزة إال ما
كان من كلمتين فإذا كانت الهمزة هاهنا والنون ساكنة في ينؤون في كلمة واحدة لم ينقل
حركة الهمزة فوجب له اإلظهار في هذه الحروف التي ذكرها أعني حروف الحلق سواء كن
من كلمتين أو من كلمة واحدة مع النون فال بد من اإلظهار بخالف اإلدغام إال أترف 336أنه
 335األنعام .26
 336كدا.
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أنفق على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو وذالك نحو الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان.
قال لها ألي شيء أظهر النون ها هنا عند الياء والواو قالت له نعم لما كانت في الياء والواو
كلمة واحدة أظهرت وإنما شرطوا اإلدغام فيها فيما كان من كلمتين وقيل أيض ًا حجة ثانية
وهي أقطع وأشهر وأولى وذالك أنهم إنما أظهر الساكنة في هذه الكلمة لئال يشبه ما تفعال
الضعيف الذي على بناء فعال نحو قيراط وديوان لهذه العلة .قال لها ألي شيء أظهرت النون
والتنوين عند عروة الحلق قالت له إن حروف الحلق تباعدت في المخارج وأما النون والتنوين
يخرجان من مخارج الفم وحروف الحلق فتباعدت ما بينهن فإن خرج كل واحد منهن من
مخرجه ووفى حقه .قال لها فما معنى اإلظهار قالت له اإلظهار في اللغة هو التحقيق تقول
أظهرت الشيء إذا حققت وهو البيان أن تقطع الحرف األول من الثاني قطع ًا تبين عنه من
غير أن تسكت عليه والقسم الثالث من األقسام األربعة أن التنوين والنون الساكنة يخفيان
خمسة عشر حرف ًا وهي التاء والثاء والواو والذال والدال والجيم والزاي والقاف والفاء والطاء
والسين والشين والكاف والصاد والضاد والظاء.
فإذا أتى أحد هذه الحروف بعد النون والتنوين فأخف عند جميعها حيث وقع .قال لها
ما معنى اإلخفاء في اللغة قالت له اإلخفاء هو اإلستار تقول العرب أخفيت الشيء إذا سترته
وفي االصطالح حالة بين حالتين ليس بإظهار خالص وال إدغام خالص إال أن اإلدغام يختلف
عند هذه الحروف على قربها وبعدها فما كان أقرب إليها فهو أخفى وما كان أبعد منها فهو
دون ذالك فاعلم يا أستاذ وذالك ال تقف على حقيقة معرفته إال بمعرفة مخارج الحروف.
قال لها ألي شيء أخفي التنوين والنون الساكنة عند هذه الحروف قالت له إن التنوين لم
تبعد من هذه الحروف كبعد حروف الحلق ولم تقرب منها كقرب حروف يرملون فجعل لها
[ص ]106حا ًال متوسط اإلظهار واإلدغام والقسم الرابع من األقسام األربعة أن التنوين والنون
الساكنة ينقلبان فيما في اللفظ عند الباء خاصة حيث وقع في كتاب اهلل نحو ﴿أن بورك من
﴿صم بكم عمي﴾ 339فهذه
في النار﴾ 337و﴿هنيئ ًا بما كنتم تعملون﴾ 338ومن بعدهم
ّ
ثالثة كلمات اجتمع فيها إقالب وإظهار وإخفاء فصم ينقلب التنوين فيما في اللفظ عند
 337النمل .8
 338الطور  19والمرسالت .43
 339البقرة  18و.171
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الباء وبكم يظهر التنوين عند العين وعمي يخفي التنوين عند الفاء فقس بهذا عندما يشبه
نحو الصواب يا أستاذ.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني ألي شيء قلب التنوين والنون الساكنة فيما في
اللفظ عند الباء وال يظهر قالت له نعم اعلم أن اإلظهار امتنع فيها لما فيه من المشقة والكلفة
ألن خروج الباء من الشفتين يمنع إتمام الصوت ألن الباء تنطبق بها الشفتان .قال لها فلم
لم يدغمها قالت له نعم إن اإلدغام لم يحسن لما بينهما من البعد في المخرج وهي أيض ًا
مخالفة لهما في اللغة فلم يدغمها من أجل ذالك قال لها فلم يخفيا قالت له نعم يا سيدي
إنه لم يصح فيه اإلخفاء كما لم يصح اإلظهار ألن لفظك بالباء يمنع من إتمام الصوت لغنة
الخيشوم ألن الغنة الخفيفة مخرجها من الخيشوم فلما امتنعنا الوجوه الثالثة فردوها إلى
القلب .قال لها ألي شيء قصدوا إلى قلب النون والتنوين فيها من بين سائر الحروف قالت له
نعم ألنها تشبه النون في الغنة وتشبه الباء في المخرج فلما لم تخرج الميم من شبه الحرفين
جميع ًا كانت الميم لذالك أولى من سائر الحروف .واعلم أن التنوين والنون إذا أظهرتهما
فإن مخرجيهما في حال االضطرار خاصة من مخرج النون للحركة وذالك من طرف اللسان
بينه وبين ما فوق الثنايا العليا ومخارج التنوين في حال اإلخفاء من الخياشيم ال غير وهو
المخرج السادس عشر من المخارج وهو اآلخر منهما وأما النون والتنوين إذا أدغمتهما فيما
بعدهما فإنهما يخرجان من مخرج الحرف الذي أدغما فيه ألنهما ينقلبان حرف ًا مثله فافهم
ذالك يا أستاذ.
قال لها أحسنت يا جارية فما معنى القلب قالت له نعم القلب هو التبديل تقول
العرب قلبت الشيء إذا بدلته قال لها وما معنى التمييز في اللغة قالت له نعم هو التبيين تقول
ميزت الشيء إذا بينته قال لها وما االنفكاك في اللغة قالت له نعم االنفكاك هو االنفصال
تقول العرب فككت الشيء إذا فصلته .قال لها وما االختالس في اللغة قالت له نعم هو
االختالط تقول العرب اختلس الذيب الشات إذا اختطفها قال لها وما التفخيم في اللغة قالت
له نعم التفخيم هو التعظيم قال لها وما الترقيق في اللغة قالت له نعم الترقيق هو التضعيف.
قال لها أحسنت يا جارية بارك اهلل فيك أخبريني عن الحروف المنفصلة والمتصلة
قالت له نعم يا سيدي اسئل عن ما بدا لك غايتك في الجواب إن شاء اهلل تعلى قال لها فما
تقولين في قوله أن ال فكم عدد ما يثبت فيه النون [ص ]107قالت له أول ذالك يا أستاذ
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جميع ما في كتاب اهلل من قوله إال فهو بغير النون إال عشرة أحرف فأولها في األعراف أن ال
أقول وفيها ﴿أن ال يقولوا﴾ 340وفي التوبة ﴿أن ال ملجأ من اهلل﴾ 341وفي هود﴿أن ال إله
إال هو﴾ 342و﴿أن ال تعبدوا إال اهلل﴾ 343وفي الحج ﴿أن ال تشرك بي شيئاً﴾ 344وفي يس
﴿أن ال تعبدوا الشيطان﴾ 345وفي الدخان ﴿وأن ال تعلوا على اهلل﴾ 346وفي الممتحنة
﴿أن ال يشركن باهلل شيئاً﴾ 347وفي ﴿ن والقلم﴾﴿ 348أن ال يدخل ّنها اليوم﴾ 349فهذه
المواضع كلها بالنون.
قال لها ومن ما قالت كلما في رد في كتاب اهلل تعلى من ذكر مما فهو موصول إال ثالثة
351
أحرف في النساء ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾ 350وفي الروم ﴿من ما ملكت أيمانكم﴾
353
وفي المنافقين ﴿من ما رزقناكم﴾ .352قال لها ومن مال قالت له أما قوله ﴿من مال اهلل﴾
وشبهه من دخول من على اسم ظاهر فهو مقطوع حيث وقع وإذا دخلت على نحو قوله
تعلى من مانع ممن افترى ممن كذب وممن دعى وممن معك وشبهته فصله حيث وقع.
قال لها وعن ما قالت موصول في جميع القرءان إال في سورة األعراف قوله تعلى ﴿عن ما
نهوا عنه﴾ 354وزاد بعض القراء عن ما نهوا حرفان مقطوعان قال لها وأين ما قالت له أينما
340
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موصولة ثالثة في البقرة أينما يوجهه آليات بخير وفي الشعراء ﴿أينما كنتم تعبدون﴾
وقد اختلفوا فهي فمنهم من بعد الذي في البقرة والنحل والشعراء واألحزاب.

355

قال لها ونعما قالت له نعم نعم ًا حرفان ألن معناه نعم الشيء وكتباه بالوصل قال لها
وإنما بكسر األلف قالت متصلة حيث وقع في القرءان األحرف واحد في األنعام ﴿إن ما
توعدون آلت﴾ 356منفصل ليس في القرءان غيره قال لها وأنما بفتح األلف قالت له موصولة
357
كلها إال بعض أحرف فإنها منفصلة في الحج ولقمان ﴿وإن ما يدعون من دونه﴾
و﴿إنما غنمتم﴾ 358وفي النحل ﴿إنما عند اهلل﴾ .359قال لها فكأنما قالت موصولة حيث
كان مثل ﴿كأنما يساقون﴾ 360و﴿كأنما يصعد في السماء﴾ 361قال لها وبئس ما قالت نعم
مقطوع كله إال ثالثة أحرف في البقرة ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾ 362وفيه أيض ًا ﴿قل بئسما
يأمركم به إيمانكم﴾ 363وفي األعراف ﴿بئسما اختلفتموني من بعدي) 364وفيه قاعدة أخرى
إذا كان الالم في أوله فهو مقطوع قال وكلما قالت له موصول في جميع القرءان إال حرفان في
النساء ﴿كل ما ردوا إلى الفتنة﴾ 365وفي إبراهيم ﴿كل ما سألتموه﴾ .366قال لها فما تقولين
367
في قوله تعلى لكيال قالت موصولة منها ثالثة أحرف في الحج وفي الحديد ﴿ليال تأسوا﴾
وزاد آخرون في آل عمران ﴿لكيال تحزنوا﴾ 368وغير هذه األحرف األربعة منفصل.
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قال لها وإن ما قالت له ليس في جميع القرءان إن ما بالنون إال حرف واحد في الرعد
﴿وإن ما نري ّنك بعض الذي نعدهم﴾ 369قال لها فما تقولين في قوله تعلى فإن لم قالت
له منفصل كله إال حرف واحد في سورة هود ﴿فإلّم يستجيبوا لكم﴾ 370بغير النون.
قال لها وإن لن قالت له كله بالنون إال حرفين [ص ]108في الكهف ﴿ألّن نجعل لكم
موعداً﴾ 371وفي ﴿ال أقسم ألّن نجمع عظامه﴾ 372قال لها وفيما قالت موصول إال اثني
عشر حرف ًا في البقرة ﴿في ما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ 373وفي المائدة ﴿ليبلوكم في
ما آتاكم﴾ 374وفي األنعام ﴿ليبلوكم في ما آتاكم﴾ 375وفي األنعام أيض ًا ﴿قل ال أجد فيما

إلي محرماً﴾ 376وفي األنبياء ﴿في ما اشتهت أنفسهم خالدون﴾ 377وفي النور ﴿في
أوحي ّ
ما أفضتم فيه عذاب عظيم﴾ 378وفي الشعراء ﴿في ما هاهنا آمنين﴾ 379وفي الروم ﴿في ما
382
رزقنكم﴾ 380وفي الزمر ﴿في ما هم فيه يختلفون﴾﴿ 381في ما كانوا فيه يختلفون﴾
حرفان وفي الواقعة ﴿وننشئكم في ما ال تعلمون﴾ 383وفي األحقاف ﴿فيما إن ّ
مك ّنكم
فيه﴾.384
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قال لها ويومهم قالت له حرفان وليس في القرءان غيرهما مقطوعان ﴿يوم هم
بارزون﴾﴿ 385يوم هم على النار يفتنون﴾ 386قال لها وما لِ قالت له موصولة في جميع
القرءان إال في أربعة مواضع فإنها منفصلة ﴿فمالِ هؤالء القوم﴾ 387في النساء وفي الكهف
﴿مالِ هذا الكتاب﴾ 388وفي الفرقان ﴿مالِ هذا الرسول﴾ 389وفي المعارج ﴿فمالِ الذين
كفروا﴾ .390قال لها وأين أم قالت له اثنان في القرءان في سورة األعراف مقطوع وفي طه
موصولة وكذالك ويكان حرفان ويكان اهلل ويكان في القصص وكذالك وآلتا حين مناص
يقطع التاء عن الحاء ومتصلة بالحاء عند بعض القراء وكتبوا كالوهم أو وزنوهم موصولين
من جليبه من ال تعلمونهم لبسيل مقيم مفرقة متربة فحياهم مبلغهم لبامام لبا لمرصاد مساته
منضود هلم امهلهم أمعاءهم فلمسوه سلسبيال زنجبيال انكدرت انكاال انكاثا انفطرت
انتشرت انؤمن اندع انسجد انبئهم انلزمكموها ايطعم من لو يشاء اهلل النفضوا الفتدوا به
لوجد اهلل اوعدبتم ليشخلفنهم فقذفناها فلنأتيكم بالوصل حيث ما ورد .وأما المنفصل
لنبتدئ به في يات بصيرا أفي لهب وال أعصي لك أمرا وأملي لهم بناتي معي فردا معي صبرا
معي عدوا إن شأنك أن نسينا أن نفعت الذكرى فليس ما شروا أم زاقت االنفصام إن ابني من
أهلي سل بني إسرائيل أن ناشئة اليل منفصل حيث ورد.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن ما كتب بالهاء إال سبعة أحرف بالتاء في البقرة
392
﴿أولئك يرجون رحمة اهلل﴾ 391وفي األعراف ﴿إن رحمة اهلل قريب من المحسنين﴾
وفي هود ﴿رحمة اهلل وبركاته﴾ 393وفي مريم ﴿رحمة ربك﴾ 394وفي الروم ﴿إلى آثار
385
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رحمة اهلل﴾ 395وفي الزخرف ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ 396ووفيهما ﴿ورحمة ربك
خير مما يجمعون﴾ .397وأما نعمة فكل ما ورد في كتاب اهلل من ذكر نعمة فهو بالهاء إال في
إحدى عشر موقع ًا بالبقرة ﴿واذكروا نعمت اهلل عليكم وما أنزل عليكم﴾ 398وفي آل عمران
﴿واذكروا نعمت اهلل عليكم إذ كنتم أعداء﴾ 399وفي المائدة ﴿اذكروا نعمت اهلل عليكم
هم قوم﴾ .400وفي إبراهيم ﴿ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت اهلل كفراً﴾﴿ 401وإن تعدوا
إذ ّ

نعمت اهلل ال تحصوها﴾ 402وفي النحل ﴿وبنعمة اهلل هم يكفرون﴾ 403وفيها ﴿يعرفون
406
نعمة اهلل﴾﴿ 404وفيها واشكروا نعمت اهلل﴾ 405وفي لقمان ﴿في البحر بنعمت اهلل﴾
وفي فاطر ﴿واذكروا نعمت اهلل عليكم هل من خالق غير اهلل﴾ 407وفي الطور ﴿فما أنت
بنعمت ربك﴾.408
وأما السنة فهي بالهاء إال خمسة ﴿فلن تجد لسنت اهلل تبديال ولن تجد لسنت اهلل
تحويال﴾﴿ 409إال سنت األولين﴾﴿ 410مضت سنت األولين﴾﴿ 411سنت اهلل التي قد
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خلت في عباده﴾ .412وأما المرأة فجميعها بالهاء إال سبعة أحرف في آل عمران ﴿إذ قالت
415
امرأت [ص ]109عمران﴾ 413وفي يوسف ﴿امرأت العزيز﴾ 414وفيها ﴿قالت امرأت﴾
418
وفي القصص ﴿قالت امرأت فرعون﴾ 416وفي التحريم ﴿امرأت نوح﴾﴿ 417وامرأت لوط﴾
﴿وامرأت فرعون﴾ .419والكلمة كلها بالهاء إال حرف واحد في األعراف ﴿وتمت كلمت
ربك﴾﴿ 420وبينات﴾ 421في النساء و﴿بقيت﴾ 422في هود ﴿وغلقت األبواب﴾ 423في
يوسف ﴿وعنت الوجوه﴾ 424في طه ﴿وخشعت األصوات﴾ 425و﴿تنبت بالدهن﴾ 426في
430
األفالح 427و﴿قرت عين﴾ 428في القصص ﴿وفطرت اهلل﴾ 429في الروم ﴿وجنت نعيم﴾
و﴿شجرة الزقوم﴾ 431و﴿إنبت﴾ 432في التحريم و﴿تفاوت﴾ 433في الملك.
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قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن من تكلم بالعربية أوال ونطق بها قالت له نعم
أول من تكلم بالعربية علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه سمعت من آيته ثم زاد فيه أبو األسود
الدؤلي ثم أتى الخليل بن أحمد فأتقنه ثم جاء تالميذ سيبويه فأكملنه .قال لها أخبريني
عن علماء النحو والعربية قالت له نعم أبو عمر واألصمعي عبد الملك بن قريب وحلف
األحمر والخليل بن أحمد الفراهدي 434وسيبويه وعمرو بن عثمان والكسائي علي بن حمزة
والفراء 435يحيى بن زياد والنحو لإلنسان .قال السلف تعلموا النحو لإلنسان والفقه لألديان
والطب لألبدان والنحو للكالم كالملح في الطعام واللحن في الكالم كالجدري في الوجه
والنحو قوم لإلنسان وال يكمل طلب لإلنسان إال به مثل المعدن للصانع ال تكمل معاوقة
الصانع إال بالمعدن وكذالك النحو ال يصلح الطالب شيئ ًا إال به قال علي رضي اهلل عنه أقسام
الكالم ثالثة ثم زاد فيه أهل النحو فقالوا اسم وفعل وحرف.
قال لها ما عالمة االسم وما عالمة الفعل وما عالمة الحرف فقالت له نعم إال عليه خمسة
أسئلة قال لها ما حدّ ه وما تقريبه وما خواصه وما أقسامه وال شيء جاء به .قالت له نعم أما
حدّ ه كل كلمة مفردة تدل على معنى في غيره وتحرز من الفعل قال لها وما تقريبه قالت له
نعم كلما صلح فيه نفعني أو ضرني فهو اسم مثل نفعني زيد وضرني حمارك .قال لها وما
خواصه قالت له أربعة أقسام منها ما يخصه من أوله وهي األلف والالم الزائدتان وحروف الجر
وحروف النداء .فأما األلف والالم فهي على أقسام تكون موصولة كقول الشاعر:
*ما أنت بالحكم الترضي حكومته* وال األصيل وال ذي الرأي والجدل*
قوله الترضي حكومته األلف والالم موصولة معناه الذي ترضى حكومته وتكون موصولة
في اسم الفعل مثل الضارب واسم المفعول مثل المضروب الذي ضرب والذي ضرب وتكون
ال فأكرمت الرجل كما قال اهلل سبحانه فأرسلنا رسوال ﴿فعصى فرعون
للعهد مثل رأيت رج ً
الرسول﴾ 436الثاني هو األول األلف والالم فيه للعهد .وتكون للعهد مثل الجنس مثل الرجل
خير من المرأة والذهب خير من الفضة معناه هذا الجنس خير من هذا وتكون للمح الصفة
كالحارث والنعمان وتكون للغلبة ومعنى الغلبة أن يقع االسم المعروف بالذات على الشيء
 434كذا.
« 435الفرائ» في النص.
 436املزمل .16
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بعينه دون سائر أمثاله كوقوع لفظ النجم على الثريا والدبران وتكون للمفاجأة والحضور مثل
خرجت فإذا األسد وتكون زائدة في مثل [ص ]110قول الشاعر * وجد الوليد بن اليزيد
مباركا * شديداً بأعباء الخالفة كأهله * وقول اآلخر * رأيتك المال عرفت وجوها * صددت
وطبت للنفس عن عمر *
ومعناه ابن يزيد وطبت نفس ًا فاأللف والالم زائدة في هذين البيتين وتكون زائدة الزمة
كقولك اآلن والذي والتي وحروف الجر.
قال لها وما حرف الجر قالت له نعم من وإلى وعن وعلى وفي ورب والياء والكاف والالم
والواو والتاء في القسم ومذ ومنذ في الكالم وخال وعدى وحاشى وواو رب وحروف النداء.
قال لها وما حروف النداء 437قالت له يا وأيا وهيا وأي كقولك يا زيد وهيا زيد وأيا زيد
وأي زيد وللقريب الهمزة كقولك أزيد وذهب بعض النحويين إلى أن أيا وهيا للبعيد وأي
والهمزة للقريب ويا لهما معا وذهب بعض النحويين إلى أن أيا وهيا للبعيد والهمزة للقريب
وأي للمتوسط ويا للجمع .وأما ما يخصه من آخره فهو الخفض وياء النسب مثل القرشي
والتميمي والتثنية مثل رجالن وهي واحد إلى مثله بشرط اتفاق اللفظين وأصله العطف
وفائدته التكرير كقولك وزيد فتختصر فتقول الزيدان والجمع مثل الزيدون وهو ضم واحد
إلى أكثر بشرط اتفاق األلفاظ .واإلضافة مثل غالم زيد تقديره غالم لزيد وما يتقدر بمن نحو
ثوب خز وخاتم حديد .وتاء التأنيث التي تبدل في الوقف هاء نحو طلحة وحمزة وعائشة
رضي اهلل عنهما واأللف الممدودة مثل صفراء وحمراء وبيضاء واأللف المقصورة مثل حبلى
وسكرى ومرضى والتنوين.
قال لها وما معنى التنوين قالت له نون ساكنة زائدة تلحق باالسم بعد كماله تفصله
عما بعده وهو على خمسة أقسام تنوين تمكين مثل زيد وتنوين تنكير وهو الذي يلحق
األسماء المبنية مثل سيبويه وصه فإذا نونته صيرته نكرة فرق ًا بين معرفتها ونكرتها وتنوين
المقابلة وهو الذي في جمع المؤنث السالم مثل هندات وتنوين العوض وهو على قسمين
عوض عن حرف وهو جدار وغواش وعوض من جملة وهو يومئذ وحينئذ وتنوين النزع وهو
الذي يلحق في المطلقة بحرف العلة عوض ًا من حروف اإلطالق وقد جمعها بعضهم في
ثالثة أبيات فقال:
 437وردت هذه الكلمة في الهامش.
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*تنبه فللتنوين خمسة اضرب * فمنه للتنكير ومنه للتمكين *
*ومنه للتعويض وجمع المؤنث * يقابل في جمع المذكر بالنون *
*ومنه اإلطالق القوافي إذا أتت * بإثر روي ناب عن أحرف اللين *
ومنها ما يخصه من جملة .قال وما الذي يخصه من جملته قالت له التصغير والتكسير
مثال التصغير رجيل ومثال التكسير رجال وهو ما تغير فيه بناء الواحد بزيادة أو نقصان أو
ال أو مفعوال أو مالك ًا
تغير حركة ومنها ما يخصه من معناه .قال لها وما هو قالت له كونه فاع ً
أو مملوك ًا وأما أقسامه فهو أربعة أقسام متمكنا في التسمية وفي اإلعراب نحو زيد وعمر
وألنه لزم مسمى واحد وال يفارقه متمكن في اإلعراب ألنه صح له غير متمكن في التثنية
في اإلعراب في مثل هذا وهذه والذي والتي ألنه [ص ]111ألنه ال يلزم مسمى بعينه وألنه
مبني.
قاض وأحمد وإبراهيم
والثالث متمكن في التشبيه دون اإلعراب نحو رحى وعصى ٍ
وغاز أو ٍ
ألنه لزم مسمى واحد ال يفارقه وغير متمكن في اإلعراب دون التسمية نحو بعض وكل وربع
ونصف ألنه صح له في اإلعراب بكماله وغير متمكن في التسمية ألنه ال يلزم مسمى بعينه
وإنما هو بحسب ما يضاف إليه فتقول كل الدراهم عندك وكل الثياب عند زيد.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الفعل قالت له ترد عليه خمسة أسئلة قال
لها وما هي قالت له حده وخواصه وتقريبه وأقسامه وألي شيء جيء به قال لها وما حده
قالت له كل كلمة مفردة تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمان محصل وما خواصه
قالت له أربعة أقسام قال لها وما هي قالت له األول أن يكون مدلوله قد والسين وسوف
والنواصب والجوازم والثاني أن يكون من آخره وهو النون الشديدة ليقولن والنون الخفيفة
لسحعا وليكونا وجماعة المؤنث يقمن ويقعدن وتاء التأنيث التي تلحق األفعال الماضية
نحو ضربت .والثالث أن تنقله من بناء نحو ُضر َِب ُيضرب ضرب ًا اضرب ال تضرب ضارب
مضروب والرابع أن يكون معناه كونه منفي ًا أو موجب ًا أو أمراً أو نهي ًا أو طلب ًا أو غير ذالك وأما
أقسامه فهو على ثالثة أقسام .قال لها وما هي قالت له قسم من جهة الزمان وهو على ثالثة
ماض وحاضر ومستقبل وإنما كان كذالك ألن المقصود تعيين الزمان فلما كانت الالزمة
ثالثة أوجه أن تكون األفعال ثالثة قال تقريبه قالت له كل ما صلح معه قد والسين وسوف
ويصلح دخول تاء التأنيث في آخره نحو فعلت ضربت قامت قد يقوم سيقوم سوف يقوم.
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وأما أقسامه فخمسة أقسام قال لها وما هي قالت له قسم من جهة الزمان وهو على
ثالثة أقسام كما ذكرنا وأما أقسامه من جهة اإلعراب والبناء فهو على قسمين معرب ومبني
فالمعرب هو جميع أمثلة الفعل المضارع ما لم يتصل بآخره أحد النونين الثالثة وهي النون
الشديدة والنون الخفيفة 438ونون الجماعة للنسوة فيصير مبنياً .والمبني على قسمين مبني
على السكون وهن جميع أمثلة المخاطب ما لم يعرض من اتصال ضمير الرفع بآخره نحو
اضربوا أو اخرجوا أو تكسر اللتقاء الساكنين نحو ادخل الجنة والمبنى على الحركة نحو
جميع أمثلة الفعل الماضي ما لم يعرض له عارض من اتصال ضمير الرفع بآخره نحو ضربوا
وضربت وخرجوا وخرجت .وأما من اتصال ضمير الرفع بآخره نحو ضربوا وضربت وخرجوا
وخرجت وأما أقسامه من جهة التصريف فهي على خمسة أقسام قال لها وما هي قالت له
ماض وحاضر ومستقبل وأمر ونهي.
وأما أقسامه من جهة الصحة فقسمان صحيح ومعتل فالصحيح الذي ال توجد فيه
حروف العلة نحو ضربت قتل خرج والمعتل هو الذي توجد فيه حروف العلة الواو والياء
واأللف وهو على خمسة أقسام .قال لها وما هي قالت له معتل الياء نحو يعد وعد قال يقول
كان يكون ومعتله الالم نحو [ص ]112دعا وغدى وخلى ومعتل الفاء والالم نحو وقى يقي
ووعى يعي ووشى يشي والخامس معتل الالم والعين جميع ًا نحو لوى يلوي طوى يطوي.
وأما أقسامه من جهة التصريف فهي على قسمين قسم متصرف وهو الذي ال يلزم طريقة
واحدة وينتقل من بناء 439إلى بناء نحو ضرب يضرب ضرب ًا وغير متصرف وهو الذي يلزم
طريقة واحدة وال ينتقل وهو على قسمين ما استعمل منه الماضي دون المضارع وهو ستة
نعم ويس وعسى وليس وحبذا وأفعال التعجب والذي استعمل منه المضارع دون الماضي
يذر ويدع وأما ألي شيء به فهو لتعيين وقوع زمان الحدث.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الحروف قالت ترد على خمسة أسئلة قال
لها وما هي قالت له حده وتقريبه وألي شيء جيء به وأقسامه ومواضعه قال لها فما حده
قالت له كلمة مفردة ال تدل على معنى في نفسها الكن في غيرها وأما أقسامه فقسمان
الزم وغير الزم فالالزم على قسمين الزم األسماء والزم األفعال فالزم األسماء على ضربين
« 438خفية» في األصل.
 439كذا بدل «بنى».
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عامل وهي حروف الجر وغير عامل األلف والالم والالزم لألفعال على ضربين عامل وهي
النواصب وغير عامل وهي السين وسوف وقد .وأما ما هو غير الزم فقسمان عامل وهي ما
في لغة أهل الحجاز وغير عامل وهي هل وبل وحروف العطف وأما مواضعه فله مواضع في
اللغة وهي ستة يطلق الحرف ويراد به أحد الحروف المعاني وهي من وإلى ويطلق ويراد به
حروف التهجي التي هي ا ب ت ث ج ح خ ويطلق ويراد به الناقة الضامر ويطلق ويراد به
حروف الشك وعليه فسر قوله تعلى ﴿ومن الناس من يعبد اهلل على حرف﴾ 440أي على
شك ويطلق الحرف ويراد به المذهب يقال فالن يقرأ حرفا ابن مسعود أي مذهبه ويطلق
الحرف ويراد به السيف وهو طرق .وأما مواضعه في الحرفية فهو أن يأتي به لمعنى في االسم
خاصة نحو السين وسوف أو رابط ًا بين اسمين كحروف العطف نحو زيد وعمر وبين فعلين
كحرف العطف نحو قام وقعد أو رابط ًا بين جملتين نحو إن تقم اقم أو رابط ًا بين فعل واسم
نحو مررت بزيد أو أخال على جملة تامة فالباء لمعناها نحو هل قام زيد وما قام عمر وزائد
المجرد التوكيد نحو ما للدار من أحد فمن هنا زائدة والتقدير ما في الدار أحد .وشروط من
الزائدة أن يتقدمها نفي واستفهام وتدخل في النكرة وعليه قول الشاعر
ال فأسائلها * عيت حوانا وما بالربع من أحد *
*وقعت فيها أصي ً
قال واألسماء قالت له األسماء كلها معربة على أصلها إال ثمانية أشياء المضمرات
والمبهمات والموصوالت وأسماء الشرط وأسماء االستفهام وبعض وبعد ظروف الزمان وبعد
ظروف المكان .وأما أسماء األفعال ما أعرب من األسماء أعرب أصله وما بنى منها بني على
أصله واألفعال كلها مبنية على أصلها إال الفعل المضارع الذي لم يتصل به أحد النونان
الثالثة ما بني من األفعال بنى على أصله وما عرب منها عرب على غير أصله وهو الفعل
المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فإنه معرب على غير أصله [ص ]113لتشبهه باالسم
في الخصوص والعموم .قال لها وما الخصوص والعموم قالت له الخصوص بالسين وسوف
والعموم 441صلوحه ألكثر من زمان والرابع وقوعه موقع االسم في الصفة والصلة والخبر
والحال .قال لها أخبريني عن أصل اإلعراب قالت له نعم أصل اإلعراب األسماء ألنها تتغير
صيغتها لتغير المعاني عليها ومعانيها ثالثة الفاعلية والمفعولية واإلضافة مثال الفاعلية ما
أحسن زيد ومثال المفعولية ما أحسن زيد أو مثال اإلضافة ما أحسن زيد .قال لها وأصل
 440الحج .11
 441جاءت اجلملة ما بني «قال» و«العموم» بالهامش.
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البناء قالت له أصل البناء األفعال ألنها ال تتغير صيغتها لتغيير المعاني عليها ومعانيها ثالثة
الزمان الماضي والمستقبل والحال قال لها والحروف قالت له الحروف كلها مبنية على
أصلها وما جاء على أصله فال سؤال فيه وهي على أربعة أقسام مفتوح ومسكن ومشدد
ومكسور فالمفتوح مثل الواو والفاء تقول حرف ألن معناه في غيره ال يصلح معه شيء من
خواص األسماء وال من خواص األفعال مبني على األصل وعلى الحركة ال مكان النطق به
والفتح تخفيف والمسكن مثل تقول حرف ألن معناه في غيره ال يصلح معه شيء من خواص
األسماء وال من خواص األفعال مبني على األصل وعلى السكون ألنه األصل ومشدد مثل أن
تقول حرف ألن معناه في غيره ال يصلح معه شيء من خواص األسماء وال من خواص األفعال
مبني على األصل وعلى الحركة ال مكان النطق به والفتح تخفيف.
وأما المكسور على قسمين إما أن يكون الباء والالم فإن كان الباء مثل أن تقول حرف
جر ألن معناه في غيره ال يصلح معه شيء من خواص األسماء وال من خواص األفعال مبني
على األصل وعلى الحركة ال مكان النطق به وكانت الحركة كسرة إشعارا بالعمل وكان الالم
مثل لي تقول حرف ألن معناه في غيره ال يصلح معه شيء من خواص االسم وال من خواص
الفعل مبني على األصل وعلى الحركة ال مكان النطق به وكانت الحركة كسرة للفرق بينه
وبين االبتداء نحو زيد خير من عمرو وقال تعلى ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ .442قال
لها والنواصب قالت له النواصب على عشرة وهي ّإن لن وإذا وكي وال وكي والم الجحود
وحتى والجواب بالفاء والواو وهو قسمان أصول وفروع قال ما األصول والفروع قالت له
األصول ّإن ولن وإذا باتفاق وكي معهن على المشهور والفروع ما عداهن .قال لها والجوازم
قالت له الجوازم ثمانية عشر وهن لم ولما وألم وألما والم األمر والدعاء وال في النهي والدعاء
وأن وما ومن ومهما وإذما وأي وحيثما وكيفما وأيان وأين ومتى وأنى وهو قسمان أصول
وفروع .قال لها ما األصول وما الفروع قالت له األصول أربعة وهي لم ولما والم األمر وال في
النهي والدعاء والفروع ما عداهن.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن اإلعراب ما هو وما حقيقته وما الكالم
ال األول ما اإلعراب في اللغة
عليه قالت له نعم الكالم فيه ينقسم على اثنين وعشرين فص ً
وما هو في االصطالح وما فائدته وال شيء جيء به وما بيان البناء وما الفرق بين البناء وما
 442البقرة .221
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ألقاب البناء وما محل كل واحد منهما بحق األصالة وتعليل ما خرج عن أصله وذالك الفعل
المضارع حيث أعرب وما المعرب من الكالم وما المبني بحق األصل وما المعرب بحق
المشبه وما المبني بحق الشبه وما المعرب بكسر الواو وما المعرب بكسر الباء وما أقسام
اإلعراب بحسب المعربات وألي شيء [ص ]114جيء به .قالت له تتفرد األسماء بالخفض
والتنوين ودخول األلف والالم عليها والنعت والتصغير والنداء وتتفرد األفعال وأما اإلعراب
في اللغة فيطلق ويراد به البيان ومنه قولهم أعربت الشيء إذا بينته ومنه قوله صلى اهلل عليه
وسلم البكر تستأمر والثيب تعرب من نفسها أي تبين عن نفسها ويطلق ويراد به التحسين
ومنه قولهم أعربت الشيء إذا حسنته ومنه قوله تعلى ﴿عربا أترابا﴾ 443أي احسانا ويطلق
ويراد به االنتقال ومنه قولهم أعربت الخيل أي انتقلت عن مرعاها إذا لم تستقر في جهة منه
ويطلق ويراد به التغير ومنه قولهم عربت معدة الرجل إذا تغيرت.
وأما اإلعراب في االصطالح فهو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظ ًا
أو تقديراً جعل التغيير جنس ًا وهو االنتقال والتبديل وإضافة ذالك العلم تنبيها على اإلعراب
ليس محله الجمل وإنما محله المفردات ومعنى تغيير أواخر الكلم تحرز من االختالف
الذي يكون أول الكلمة نحو زويد وفي آخرها نحو زويد وقوله العوامل فيه نحو حبلى
وحبلوا .وأما البناء فالبناء مثل اإلعراب في اللفظ أي الحركات وضدها المعنى ان اإلعراب
معناه الداللة على المعنى الذي تحدث بالعوامل والبناء ال يدخل على شيء مما يحدث
بالعوامل والفرق بينهما ان انتقال اإلعراب ولزوم البناء معناه أن حركة اإلعراب تتغير وتنتقل
من شيء إلى شيء وحركة البناء تلزم وال تنتقل .ولوال النهار قد ولى والمجلس ال يحتمل
التطويل ألتيناك بجميع تفسيره فلما رآها في الجواب وال تتوقف في كل ما سألها عنه قام
قائم على قدميه وقال أشهد يا أمير المؤمنين أن الجارية أعلم مني بتفسير القرءان وغريبه
وناسخه ومنسوخه والعربية واإلعراب وأنا مقر لها بذالك وهذا واجب االنصراف فانصرف
النحوي القارئ.
باب ما فعلت الجارية مع الطبيب وقعد بين يديها فضحكت لجلوسه فقال لها يا
بنيتي تستهزئين بي فزادت عليه ضحك ًا وقالت له يا أستاذ نبدأ معك المناظرة بقول رسول
 443الواقعة .37
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم العلم علمان علم اللسان فذالك حجة اهلل على عبده وحالل وحرام
وطالق ونكاح وغير ذالك وعلم القلب فذالك نافع لقول بعض أهل العلم علم الشريعة وعلم
للطبيعة.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن أول من تكلم في الحكمة والفلسفة والطب
قالت له نعم أول من تكلم في هذا الفن هرمس األكبر واسمه بالسريانية خنوخ واسمه بالعربية
إدريس وعنه أخذ الطب والتنجيم والحكمة وأخذ كثيراً من ذالك عن جده آدم وهو الذي
صنع األوهام فيما ذكر ثم هرمس األصغر وكان بعد الطوفان ثم اسقيالبوس وكان بالشامات
هؤالء للطبقة األولى من الحكماء .والطبقة الثانية منهم بقراط الفاضل وافليمون صاحب
الفراسة كان يوصف له الشخص فصفته فيخبر عن ما يقضيه طبعه ودياسقوريدوس وأفالطون
صاحب الرأس المستبط لصنعة الديباج وتالميذ أرسطو صاحب المنطق وسقراط .والطبقة
الثالثة منهم جالينوس رئيس األطباء [ص ]115وصاحب علم التشريح برع في الفلسفة وهو
ابن عشر سنين وكان في أول زمان المسيح عليه السالم وأراد لقاءه ففجأته المنية .ومما
كان في اإلسالم من األطباء الحارث بن كندة 444الثقفي تعلم الطب بفارس وأسلم جميع
قومه ومات في أيام معاوية ويعقوب بن يوسف الكندي فيلسوف اإلسالم وطبيبهم برع في
الفلسفة وفي الطب والتنجيم وله كتاب في التوحيد على طريقة أصحاب المنطق في سلوك
البرهان وله كتاب جغرافيا ومحمد بن زكرياء الذي بدع في الفلسفة وزوال العالج في
المرستان وأبو علي بن سينا بدع في الفلسفة فهؤالء أول من تكلم في الطب.
قال لها أحسنت يا جارية على كم تنقسم حروف الطب قالت له نعم على وجهين
علم الطبيعة والسياسة قال لها على كم تنقسم الطبيعة قالت له على جزءين طبيعة العقل
وطبيعة السياسة والتدبير لصاحب العلة مما يوافقه من الدواء وما يصل إلى الشفاء ومن نظر
البول في الزجاجة ومعرفة العلة وما يحتاج أن يفرق بين الذكر واألنثى وما يدخل عليهم في
اإلصالح الداء 445وفساده واألمراض واألسقام كشف الحصا ومعالجة األعضاء بالسياسة.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني ما حد الطب قالت له إثبات الصحة على األصحاء
وردها للمرضى بقدر طاقة الطبيب وحسن سياسته وعلمه .قال لها أخبريني عن داء الرأس
 444كذا في األصل والصواب «كلدة».
 445كلمة غير مقروءة ولعلها «عدوى».
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وما جوابك فيه قالت له أيها الطبيب سؤلك في هذا األمر على وجهين الوجه األول تكلموا
فيه قبل مبعث 446النبي صلى اهلل عليه وسلم والوجه الثاني تكلم فيه النبي صلى اهلل عليه
وسلم فأما الوجه الذي تكلموا فيه قبل مبعث النبي صلى اهلل عليه وسلم جالينوس الحكيم
حيث قال داء الرأس إدخال الطعام على الطعام يعني على الشبعة وأما الوجه الذي تكلم فيه
النبي صلى اهلل عليه وسلم قوله المعدة أصل الداء والحمية وأصل كل داء البردة .قيل له وما
البردة يا رسول اهلل قال إدخال الطعام على الطعام يعني الشبع فهو الذي أفنى البردة وقتل
السباع في البرية فهذان وجهان متفقان وفقك اهلل.
وقال بعض الحكماء من أراد البقاء واالستبقاء فليباكر بالغداء ويقلل مجامعة النساء
وليخفف ومن أراد أن يأكل فليجعل بطنه ثلثا للطعام وثلثا للماء وثلثا للنفس فإن مصران
اإلنسان من ثمانية عشر شبراً فيكون منه ستة للطعام وستة للنفس .447قال لها أحسنت يا
جارية فما تقولين في شرب الدواء المسهل قالت له اجتنب الدواء ما حملتك الصحة فإذا
حسست بحركة الدواء فاحسمه بما يرده عنك فمن أراد شراب الدواء فليشربه في وقته ألنه
إذا وافق الدواء القوة جبره بالداء ويشرب حين أذن وقته وذالك إذا وفق الدواء فإن اإلنسان
مركب فالصفراء والبلغم والسوداء على مقادير متشابهة فإن جاوز أحدهم المقدار وقهره
على بلوغ االختيار فسد الغداء واستجاب البدن وتغيرت األلوان.
فذالك ما جرى للحكماء الماضين والسلف الصالحين يطالبون هذه األسقام ويعينون
هذه األسماء 448فطلبوا الحساء بشرب الثمانية العقاقير الهندية ما يشاكل هذه الطبائع
األربعة ويعان فيه على هذا السقم الذي اجتمع فيه من الحرارة والبرودة واليبوسة بالدواء إذا
وجب [ص ]116شربه في بطنه ألن البدن بمنزلة األرض إذا شربت المطر عمرت وإن لم
تشرب في وقتها لم تعمر ولم ينفعها شيء وإن غفلت خرجت ال الدواء للجسم ينقيه كما
ينقي الصابون الثوب الدنس.
قال لها أحسنت يا جارية ففي أي وقت يجب الدواء قالت إذا رطب الهوى واعتدل
الزمان وأقبل الشتاء وسقطت األوراق عن األشجار وذالك في زمان الخريف لقول جالينوس
 446اجلملة ما بني «أيها» و«مبعث» وردت في الهامش.
« 447ستة للطعام وستة للنفس» جاءت يالهامش.
« 448االسم االمم» في األصل.
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الحكيم أرى إدخال الدواء في الخريف فإنه ال يخطيء .وإذا أصبت فيكون شربه في يوم
األربعاء بعد فطور أو بعد تمام الغذاء ويكون أطيب ما يكون من الطعام واالحتراز من
الجماع ويستعمل من الحمام لكي ترطب األعضاء.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في دخول الحمام قالت له ليس بواجب والكن
إذا دخله اإلنسان شابع أض ّره وربما يصيب بذالك الماء والكنه نافع للرجال مض ّر للنساء وله
فرائض وسنن .فأما فرائضه فالتسمية عند الدخول وستر العورة والنظر إلى موضع االغتسال
والنية من الغسل إذا كان به وال ينظر إلى عورة ألن الناظر والمنظور إليه ملعونان وال يتصرف
بالماء إال قدر ما يغتسل به .وحكى أن احمد ابن حنبل رضي اهلل عنه قال كنت مع جماعة
فجردوا وادخلوا الماء فاستعملت الحديث من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخل الحمام
ال يقول أبشر يا احمد قد غفر اهلل لك باستعمال السنة
إال بمأزر فرأيت تلك الليلة قائ ً
وجعلك إمام ًا يقتدى بك قلت له من أنت قال أنا جبريل عليه السالم وال يجب لمن دخل
الحمام أن يدخله إال في حال معتدل ال على شبع وال على جوع لقول بعض الحكماء ال
تدخل الحمام جيعان ًا وال تعانق أهلك سكران ًا وال تقم بالبول عيان ًا وافق في مشيك يكون
أرجى في مقليك فدخول الحمام حسن لحوظه وذالك في حالة غير الشبع وال يجب دخول
الحمام حتى ينهضم الطعام.
قال لها وما يكون وقت دخوله قالت إذا ارتفع النهار وهدأت نيرانه وسكن دخانه وقال
أبو الدرداء رضي اهلل عنه البيت الحمام ينظف الجسم ويحلل النزالت ويخوف من النار .قال
لها فأي الحمامات أحسن وأفضل قالت له ما عذب ماؤه وقربت من البنيان حيطانه وأضاءت
بيوته وقربت خطاه وأن يكون بأربعة بيوت على أربعة أزمنة خريفي وربيعي وصيفي وشتوي.
فمن دخله فليأخذ هواء كل بيته وقال فيه الشاعر :
*أال إنما الحمام بيت نعيم * ووضع يصير باألمور عليم *
*تمتع به يا صاح ال زلت متمتع ًا * وال تتوصف إال بوصف كريم *
*وقلل من اإللهام فيه وال تطل * مقام ًا به تظفر براق حكيم *
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في الحجامة ذالك لم يكن ممتلي ًا بالدم وليس
فيه نقصان في دمه فمن أراد الحجامة فليحتجم في نقصان الهالل في يوم صاحي ال غيم فيه
وال ريح وال سحاب وال مطر طيب معتدل قليل الحر وتكون النفس طيبة بال هم وال كدر
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فارحة والسرور حاضر .وأما من كان فيه نقصان في دمه فيجب عليه يشح عليه 449طاقته
[ص ]117وأما من كانت فيه يبوسة فهو كذالك ويجب على الذي يحجم للناس أن يكون
عارف ًا للطبائع ويعطي لكل طبيعة ما احتملت وذالك أن يكون صائم ًا ال مفطراً فأفضل
الحجامة على الصوم ويجتنب حجامة يوم السبت ويوم األربعاء نهى عنه النبي صلى اهلل عليه
وسلم وقال من فعل ذالك وأصابه شيء فال يلومن إال نفسه وما شيء أنفع من الحجامة للدماغ
والعينين وتصفية البصر وتصفية الذهن وصم األذنين وقد احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وأمر بالحجامة وما من يوم أنفع للحجامة من يوم الثلثاء.
قال لها أحسنت يا جارية فما أحسن األوقات لخروج الدم قالت له إذا انسلخ الشتاء
واعتدل الهواء وسخن الماء واعتدل الزمان وجرت الفروع وأورقت األشجار وذالك في زمن
الربيع يطيب وال يخرج الدم في الخريف ألن زمان الخريف لشرب األدوية والدواء في الربيع
هو إخراج الدم والخريف سلطانه السوداء وهو فصل المرض فأمر فيه بشرب الدواء.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في الفصادة قالت له هي أنفع من الحجامة
وتغني عنها إذا فصد عرق الرأس يجري عن الحجامة وإن فصد عرق البدن فهو صحة لجميع
البدن وال يبقى منها إال المنية فإنه يدخل على نفسه وفي ذالك يقول الشاعر :
*إن حفظ النفس أحسن شيء خلق ًا * فكن عليها ما دمت حي ًا شفقا *
ال يسترقها * واحزر عليها من الغبطاء الحمقا *
*وال تتسلط عليها جاه ً
فإن أكثر هذه الطبقة قد دونوا الدواوين استظهروا عليها ولم يفهموها فهم كمثل الحمار
يحمل أسفاراً ألنهم لم يأخذوا العلم عن العلماء وال يفهمونه عن الحكماء وال يميزون
العقاقير وال الحشائش وال األشجار وال علة من العلل وال يعرفون الهيطول من المهطول وال
المكنود من المجهول ألن أكثر علل بني آدم في البطن.
وقد روى في الخبر عن الحكيم األبان 450مخبر يكون بعمل يديه وعلمه بين شفتيه وأن
يعرف الخطأ من الصواب عارف بالحدود وعارف بالبدن ألن اهلل تعلى ركب على اإلنسان
على أربعة طبائع الدم والصفراء والبلغم والسوداء وكل طبيعة غلبت على اإلنسان أهلكته
 449كذا والصواب «بشح طاقته».
 450كذا.
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كما أن األزمنة أربع كذالك الطبائع أربعة وكان يحب إذا نظر إلى العليل فيعرف علته
وطبيعته وما يوافقه ومتى لم يكن عارف ًا بالطبائع فهو غارم لما استهلكه .فإن كان الطبيب
عارف ًا بجميع أمور العليل نظر إلى الغداء الذي يوافق فيجب للطبيب أن يعرف طبائع األزمنة
ثم ينظر حدود الطب بلطفه وسياسته وثبات الصحة إذ ليس بيده من الصحة والمرض شيئ ًا
فإن األمور كلها بيد اهلل تعلى .قال لها أحسنت يا جارية فما الحمرة التي تشهب منها
األحشاء قالت له هي الصفراء التي إذا بقيت في الجوف قتلت وإن تحللت أسقمت.
قال لها أحسنت يا جارية فما هو أفضل الطعام قالت له ما صنعته النساء وقلن فيه
الغناء وأفضل الطعام الثريد لقوله صلى اهلل عليه وسلم فضل الثريد على سائر الطعام كفضل
عائشة على سائر النساء .والكن يكون اإلنسان يأكل منه بواجب السنة قال صلى اهلل عليه
وسلم [ص ]118ال تميتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب ألن اإلنسان إذا امتأل بالطعام ضيق
على نفسه وكلما ضيق على نفسه أصابه أذى وألما ومات قلبه كما يموت الزرع بكثرة الماء.
وعليكم بالجوع فإنه ما وصل من وصل إال بالجوع فقد توجع ومن توجع فقد تطوع ففي الخبر
أن اهلل تبارك وتعلى لما خلق الخلق تواضع له كل شيء بقدرته فلما خلق النفس قال لها الرب
جل جالله أيتها النفس من أنا فقالت يا رب أنت أنت وأنا أنا فأمر اهلل تعلى عليها أن تجعل في
تابوت من حديد وجعل التابوت في قعر جهنم فبقيت فيه عشرة آالف سنة ثم أخرجها وقال
لها من أنا فقالت يا رب انت أنت وأنا أنا فأخذها وجعلها في تابوت من نحاس ثم جعلها في
قعر جهنم فبقيت فيه عشرة آالف سنة .ثم أخرجها وقال لها من أنا فقالت له يا رب أنت أنت
وأنا أنا فسلط اهلل عليها الجوع سبعة أيام فقال لها من أنا أيتها النفس فقالت له يا رب أنت اهلل
ال إله إال أنت سبحانك ال شريك لك فمن أراد أن يقتل نفسه فليسلط عليها الجوع.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني أي اإلدام أفضل قالت له اللحم والملح والخل
لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم خير إدام الدنيا واآلخرة قوله صلى اهلل عليه وسلم اإلدام هو
اللحم والملح والخل .قال لها أحسنت يا جارية فأي اللحم أفضل قالت له اللحم ينقسم
فإن اللحوم كثيرة فأولها لحم الضأن ولحم البقر ولحم المعز ولحم اإلبل والكن ما كان منها
فتيا يطيب ويحسن وأحسن اللحم كله لحم الضأن ولحم البقر داء وشحومه دواء وألبانها
شفاء وأحسن اللحم ما كان فتي ًا وال خير في الشاقرق  451ومن ترك اللحم أربعين يوم ًا ساءت
خلقه ومن أكل اللحم أربعين يوم ًا قسى قلبه وضاقت أخالقه .وقد ورد في الحديث أن
 451كذا عوض «شرقراق».
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اللحم ينبت اللحم وقال صلى اهلل عليه وسلم للقلب فرحة عند أكل اللحم وأفضل اللحوم
ما كان منها مشوي ًا 452بالبصل والخل والثوم.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في الفاكهة قالت له الفاكهة في أوانها وحين
إقبالها وإتراكها إذا ولت وانقضى زمانها فإنها مضرة عند إدبارها قال لها فما أفضل الفواكه
قالت الرمان واألترج والتمر والزبيب لقول النبي صلى اله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي
اهلل عنه يا علي من أكل عند رقاده عشر تمرات خرج كل داء في بطنه ال يشبع اإلنسان بمثل
الرطب ألن اهلل تعلى أطعمه لمريم ابنت عمران يا علي من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء
في كل يوم لم يصبه مرض إال مرض الموت .وقد ذكر اهلل الفواكه كلها في اسم واحد وخص
منهم اثنين بأسمائهما فقال عز وجل في كتابه العزيز ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ 453وما
تشتهيه األنفس أحسن من الرمان والتمر يا علي من بدا غداه بالملح أذهب اهلل عنه سبعين
نوع ًا من البالء وإذا تغدى أحدكم فليتم في إثر غدائه وإذا تعشى فليمش أربعين خطوة.
قال لها أحسنت يا جارية فما أفضل البقول قالت له الخس والهندبا فإنها تقوي الدماغ
وتزيد فيه وأما الدباء وهي القرع تبرد الجسم قال لها فما أفضل الرياحين قالت له الورد
والياسمين والبنفسج هؤالء أفضل النواوير.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن علل [ص ]119ابن آدم من رأسه إلى قدميه
وما نصلح له من األدوية قالت له نعم أيها الطبيب أولها البلغم قيل إن مسكنه الرأس ومزاجه
الحلق وعذيره الصدر وال يذهب بالبلغم إال قراءة القرءان ومن اشتكى بالبلغم فليعمد
إلى الحيطانة وإلى الغُر ّيبة فإن من أهل الطب قوم ًا يقولون إنها دواء أهل المغرب وتعرف
بالعجمية .وهي أصل الترياق ألنها تدخل من الهالليجات الهندية والكبرية الصفراء ومن
خواصها أنها تقوي النظر وتجلي البصر وتذهب بالظلمة من العينين ومن صحة األذنين
والقروح من المنخرين من قبل البلغم يؤخذ منهن بدرهم .ومن اشتكى بداء القولنج ويقال
فيه أيض ًا ذو شعر وهو وجع الصدر فليعمد إلى العقاقير وهي المتقدمة فإنه حار يابس في
الدرجة الرابعة من الحرارة واليبوسة فإنه يزيل البلغم من الرأس وينقيه ويخرجه من جميع
أعضاء البدن يؤخذ منه بوزن درهم.
 452أضيفت هنا «والرواهب».
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ومن به ال َق َلس وهو الماء الحامض الذي يطلع من المعدة يسمى الحرقة فإن كان صائما
فطر فليعمد الصائم إلى الزاريت وهو قرن اإليل وهو محرق ًا فإن الغيظ يجلي الكبد ويذهب
454
الماء الحامض الذي يتعقد من المعدة يؤخذ منها وزن درهم .ومن اشتكى بإرخاء اللثت
وبزق الدم والرائحة القبيحة في الفم ومن أكل لقمة 455كلها بدم إن رماها ريح وإن أكلها
حرام عليه لقوله تعلى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ 456فليعمد إلى الزمان
عنها يقعد فإنه يشد اللثات كما يشد الجير الحجر في الحائط يؤخذ منه وزن درهم .ومن
اشتكى بالسلعة الرطبة واليابسة والملوحة في الحلق فإن ذالك البلغم المالح فليعمد إلى
عود السومباي فإنه يغسل الريق من البلغم ويبردها يؤخد منه وزن درهم كسائر األدوية .ومن
اشتكى بوجع الظهر من اللحم إذا رقد على حلوة قفاه قال أواه وان احتنا قال واغوثاه فليعمد
إلى العلقمة .قال لها أي العلقمة قالت العلقمة صنفان جبلي وجناني فليترك الجبلى ألنه
قتول ويعمد إلى الجناني الذي تجر عليه السكك والمساحي 457فإنه أجود وأحسن بجذر
الخادم والريحان يؤخذ منه وزن درهم.
قال لها أحسنت يا جارية ثم قالت له ومن اشتكى بالصفرة كبيراً وصغيراً يأخذ من
العلقم ما يحمل عليه ويشربه ومن اشتكى بالدود والديدان وحب القرع الذي يفطر الصائم
وينقض الوضوء فليعمد إلى شحم المرخ فإنه يدل من الشيح وهو يأخذ أربع حيوانات الدود
والديدان وحب القرع والبواسير والصفرا وجميع الحيوانات المتولدات في المعدة .ومن
458
أكل الطعام وقذفه قبل وقته فإنه من قبل أرياح البلغم على فم المعدة فليعمد إلى محل
البستان أطوله الذي تحت األرض فإنه يطرد األرياح ويصلح المعدة .ومن اشتكى بالبهق
األبيض أو األسود والحكة والجرب ومن يبصر في أذراعه وفي أفخاذه قروح يسيل منها الماء
الم ّر والصديد فيكون منجوس الثياب أبداً يكون ال دين وال آخرة له وال ثياب فليعمد إلى
المسعد وهو أصل الدرياس فإنه يذهب البهق األبيض واألسود ويبرد البدن كالثوب المنقى
من الدنس.
454
455
456
457
458

كذا.
أضيفت هنا «امتها».
المائدة .3
لعلها «املسيحي».
كذا.
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[ص ]120ومن اشتكى برد الكال من البلغم والخام ويصير الرجل مع زوجته في فراشه
كأنهما أخوان فليعمد إلى الجرجير فإنه حار رطب في الدرجة الثانية من الحرارة والرطوبة في
طبع الدم فإنه يسخن الكال ويكثر المني ويقوي على الجماع وذالك أنه يكون في الفدائن
ترعاه المواشي والبهائم .قال لها أحسنت يا جارية ثم قالت له ومن اشتكى بالداء الذي
استعاذ منه النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي قال أعوذ باهلل من نجاسة البول ومن اشتكى
بسلس البول أو بنقطة البول بعد الوضوء وال يقدر أن يصلي صالتين بوضوء واحد لقول أنس
بن مالك رضي اهلل عنه تجوز الصالة بقليل الدم وال تجوز بقليل البول وال بكثيره ولو كان
مثل رأس اإلبرة فليعمد إلى الميمون وهو رأس االسبرنج فينقي الذي له شوك كشوك النبق
فإنه قابض يقبض المثانة ويضاف إليه رأس البلوط الذي يدفع الجلود فإنه يدفع المثانة من
سلس البول ومن أذاء البول وبول القيح يصلي صاحب هذا البشرية.
قال لها أحسنت يا جارية بارك اهلل فيك قال فتعجب الرشيد وأهل المجلس بما وصفت
له الجارية في علم الطب وبقي الطبيب باهن ًا متحيراً ال يدري ما يصنع مع الجارية بماذا
وصفته في الطب فكيف في غيره .قال ما تقولين في الشراب قالت له أفضله في إناء جديد
ووافقه إذا استقر الطعام في األحشاء وكيه 459أصفاه وال تشربه شرب ًا فيؤذيك صداعه ويؤثر
عليك من الداء أنواعه .قال لها ما سألتك عن شراب الحكماء والكن سألتك عن شراب
الخمر قالت له الخمر تعني قال لها نعم قالت له حسن ًا لوال إال أن اهلل تعلى حرمه فقد سألتني
عن شيء ال يوصف وطبيعتها الحرارة والرطوبة ومنافعها كثيرة ألنه يحفظ الصحة ويعين
الهرم ويحال المفاصل وينقي الجسم من األخالط الفاسدة ويخرجها من العروق بال مشقة
وال دواء ويذكي العقل ويولد الشجاعة في اإلنسان ويذهب الشح ويولد الطرب والفرح
ويكشف الحرارة ويدفي الكال ويشد المثانات ويفتح السدد الذي في الكبد ويحمر الوجه
ويقل النزلة وينقي الرأس والدماغ ويقوي الشهوة ويحفظ األسقام نافع لوجع الرأس واألضراس
ويهيج الشهوة في الكال ويقوي األعضاء الباطنة ويطرد األرياح وينقي المعدة في الفصول
الكائنة ويذهب ويقوي األمعاء ويجلب األنس وينشط النفس وينفي الهم ويحرك الكرم
ويولد الشجاعة والقناعة في النفس ويصحح البدن ويسخنه وينقي الجسم من األخالط
الفاسدة ويخرجها بالبول من غير مشقة وال داء وينقي الحرارة الغريزة في الكال ويقوي الكبد
الذي في الحشا ويوقف الشيب نافعة لوجع الوركين والركبتين ويزيل الرائحة الخبيثة من
 459كذا.
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الفم ويصفي البصر ويقلل البول ويسلي الهرم ويفرج الفالس.
وال يخفي ألهل العلم أنه ينفع لكل ما على وجه األرض وذالك كله إذا شرب منها على
قدر وال يكثر منها في الشراب وفيه يقول الشاعر:
*توعد النفس ها هنا بالعشى * وتسلي الهموم عنها رقيق ًا *
قال لها أحسنت يا جارية فأي العصير أفضل قالت له ما هو من عامين [ص ]121أو
أكثر واعتصر من عنب أبيض وصفي برقيق المصفاة 460وال شيء على وجه األرض يعادله وال
يبلغ نفعه وإنما حرمه اهلل وكذالك فيه قول النبي صلى اهلل عليه وسلم كل مسكر حرام ألنه
يفسد العقل فساداً يفضي إلى تحليل الحرام وتحريم الحالل وتضييع الفرائض والكفر باهلل
تعلى .فإذا طبخ العصير حتى يعدل صار حال ًال ويقوي الجسم ويقوي البدن ويسخن الكال
وال تستكثر منه فإنه سبب الموت قال الشاعر :
*سألت الشيخ أبا عمر بقراط له أفضل * أرى عقل ماله شيبه رطب ماله مثل *
*فقلت له الراح تعجبني قال كثيراً ما قتل * وجدت طبائع اإلنسان أربعة لكل طبيعة
رطل *
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن أسمائها التي راقت ألفاظها وأكثر أسمائها
والسالف والسالفة
قالت له نعم أيها الطبيب فأول أسمائها الراح والراحة والمدام والمدامة ُ
والحم ّيا والعقار ِ
والجريال
والم ّزة وال َق ْرقف ُ
والقهوة والسلسلة والسلسبيل والشمول والرحيق َ
َ
والكميت والمعتقة والشعسة والشمولة والسكر
والخ ْندَ ريس والطل واالسقبط والصهباء
ّ
وبنت العرب وبنت الغرم وبنت الدن وبنت الدر أحسن وأم رحيق وأم ليال.
قال لها أحسنت يا جارية فما أسماء أوعيتها قالت له ّ
الدن والواقود والقدح والكوب
والكوز واإلبريق والقارورة والكأس والقطيع وال يسمى كأس ًا إال إذا كان فيه شراب ًا والصبوح
من الشراب ما كان في الصبح والقليل ما كان في القائلة والغبوق ما كان بالعشى .ويقال
والشع من
في السكران نشوان وتميان وترقيق والنبيذ ما صنع من الزبيب والتمر ونحو ذالك
ّ
والم َزر من الحبوب والخمر من العنب.
العسل َ
« 460املصفى» في األصل.
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قال لها أحسنت يا جارية فأي األوقات أطيب للشراب قالت له وقت نشاط على
غيث سماء قال لها فأي المجالس أحسن قالت له إذا لم يكن مطر وال حر محرق فالشراب
على وجه السماء نبيذ النبيذ ببساط يطوف بما عليه التبدل على شراب طرف والتدبر عليه
يسخف ما للوقار والعقار أحمق ما يكون النسوان إذا تغافل وأغفل ما يكون جليسه إذا أخذ
منها بقدر معلوم.
قال لها أحسنت يا جارية فما شروط المنادمة قالت له قال بعض الظرفاء شروط
المنادمة ترك الخالف والمعاملة باإلنصاف والمسامحة والتغافل عن رد الجواب وإدمان
الرضى وإطراح ما مضى وإسقاط التجنبات واجتناب اقتراح األصوات وأكل ما حضر وإحضار
ما تيسر وحفظ الغيب وستر العيب وقيل للرجل من أحسن جليس ًا قال الذي إذا اعتجب
عجب وإذا أسقى شرب وإذا أغنى طرب وإذا أمسكت حدتك وإذا حدثت أنصت إليك .ثم
قالت له قال الشاعر :
*شروط الكأس والندمان خمسة * فأولها التزيين بالوقار *
*وثانيها مسامحة الندمان * فكم حمت المسامحة من ذمار *
*وثالثها وإن كنت أنت خير * البرية كلها ترك الفخار * [ص]122
*ورابعها وللندمان حق * سوى حق القرابة والجوار *
*إذا حدثته فتكن قليل الحـ * ـديث بمعنى منك مع اختصار *
*فما حت المدام بمثل المعاني * واألحاديث األنصار *
*وخامسها يدل بها أخوها * على كر الطبيعة والفخار *
*حديث األمس نسيان جميع ًا * فإن الذنب فيه للغفار *
*ومن حكمة كأسك فال حكم فيه * بإقالة عند العثار *
*أرى الكأس تذهل عقل الفتى * وقال آخر فيذهب من كل مستمع *
*فلوال انتهاجي بكم لم أكن * ال شرر أكثر من أربع *
*فقالوا السرور وقلت السرور * بأن تتركوني وعقلي معي *
وقال آخر :
*الراح طبيعة وليس تمامها * إال بطيب خالئق الجالس *
*فإذا أقعدت لشربها في فتية * فاحبس لسانك عن عيوب الناس *
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*في الكأس مشعلة وفيه لذاتها * فاجعل حديثك كله في الكاس *
وحكي أن رج ً
ال كان عند بعض الملوك ذات ليلة فغمز عليه الساقي فمال عليه بالشراب
حتى سكر وسقط وكانت بين يديه رياحين فأمر فجعل بينهما وأشار إلى غانية فغنت عليه
ناديته وهو حي ال حياة له مكفن في ثياب من رياحين فقلت قم قال ان رجلي ال تساعدني
فقلت خذ فقال كفى ال تواتيني فاستيقظ يجيب والصوت ورفع صوته وهو يقول
*يا سيدي وأعز الناس كلهم * عندي قد كان في حكمه من كان يسقيني *
*إني غفلت عن السامي فصيرني * كما تراني سليب العقل والدين *
ووقع مثل ذالك لبعضهم في جماعة من الظرفاء فافسحوه بين بهار ونرجس كان عندهم
وغنوا عليه :
*أي شيء يكون مثل ذا * بين نرجس وبهار *
*وغواني يقتل هذا المجشى * رجال من جن من الشطار *
*قتلته السقاة بالكأس * حتى أخذ المدام منه بالثار *
*حنت النفر والزمير عليه * وصالته الغنى مع األوتار *
قال لها أحسنت يا جارية والكن أخبريني عن طيب العيش فقالت له العيش أيها األمير
لمثلك في حث المدام ومطاعات الندام مع الغانيات إذا لبسن المناطق وتقلدن المحانق
وافترشن النمارق فوق حشايا الديباج وكراسي العاج في مجالس منضودة بملونات األنواق
ومنوعات الرياحين واألزهار قد صحت بفتية العنبر وسحيق المسك اإلذخر ورشت بماء
الورد على دخان الندى في مجلس موقد قد نضد [ص ]123بأنواع األزهر ونظم الجواهر
يجمع فيه المطر وبان الكأس للستر واشتمل عليها تشتهي السمع والبصر كؤس 461كأنها
شموس وأرائك كان عليها مالئك قد تطاولت والقطعان وأشارت أنامل السوسان وابتسمت
ثغور األقحوان وبسمت نفسان الريحان وفتحت عيوب النواجس واحم ّرت خدود الورد قد
اثر الشرا وهبت عيوب العيون 462من السكر اطالل حامية ماء غدت يجري على لؤلؤ رطب
روض بروض الحاضر.
 461كذا.
 462اجلملة التي ما بني «النواجس» و«العيون» وردت بالهامش.
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ويروي الناظر قد أقبلت فواكه اللطاف دائبة القطاف تفاح يفاح تفاح كالخدود ورمان
كالنهود أترج كالنوافخ في قصب كالصوالح عنب كان حبوبه حين تبين معسول كأنه بماء
الحياة معسول قد احتضرت العيدان ووصلن المضارب باإليمان وغنين مثل هذه األبيات :
*دعت النفس دواعي الهوى * فاصدع بما تومر قبل المالم *
*ال تخدعن في طيبة أمكنت * فساعة أحسن من ألف عام *
*فما العيش إال جنون الصبا * فإن تقضي مجنون المدام *
قال لها أحسنت يا جارية ثم إنها تكلمت في الشراب وآالته وما يوافقه على غلبته
الحكيم وتعجب منها الرشيد وجلساءه وعلمها وفقهها.
ثم قال لها يا جارية أخبريني عن النطفة أول ما تقع في الرحم كيف يكون قالت له إذا
وطأ الرجل المرأة وصار نطفة ثم علقة ثم مضغة بعد اختالط ماء الرجل بماء المرأة فإن كان
ذكر وجهه إلى بطن أمه وإن كان أنثى وجهها كان إلى بطن أمها والجنين يموت في بطن
أمه بموت أمه وإذا كمل الجنين تسعة أشهر في بطن أمه أرسل اهلل الريح تزعجه ويؤكل اهلل
به ملك ًا فيتقوى الجنين ويتحرك سريع ًا بإذن اهلل تعلى .وقد تلد المرأة الولد من سبعة أشهر
فيعيش وقد تلده من ثمانية أشهر فال يعيش وقد تلده ألكثر من تسعة أشهر لقوله تعلى
﴿ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين ثم جعلنه نطفة في قرار مكين﴾ 463اآلية.
ثم مسكناه بأربعة طبائع وقواه بالروح وزينه بالنفس وجعل في يده أربعين عظم ًا في
كل إصبع خمسة أعظم وفي الساعد عظمان وفي العضد عظما وفي الكتف ثمانية أعظم
وفي اليد األخرى مثل األولى وسبعة عشر ضلع ًا ثمانية في الجانب األيمن وتسعة في الجانب
األيسر وفي العينين خمسة أعظم وفي أسفل القدم والكف عظم واحد وفي اللسان عظم
واحد وفي الركبة عظم واحد وفي الورك عظما وفي الرجل األيسر مثل األولى وفي الرقبة
ثمانية أعظم وفي الرأس ستة وثالثون عظم ًا وفي الدماغ ثالثة أعظم وفي الصلب أربعة عشر
فقاراً وجعل فيه من العروق ثالث مائة عرق ًا وستون عرقاً.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني كم لإلنسان في فمه قالت له اثنين وثالثين سنا
منها أربعة ثنايا وأربعة رباعية وأربع ضواحك وإثنى عشر رحا ثالثة منها في كل شق وأربع
نواجذ في أقصاها.
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قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن صفة خلق اإلنسان قالت له نعم أيها الطبيب
إن اهلل تعلى بلطيف حكمته وعجائب صنعته نقل اإلنسان من قدم إلى قدم فجعله بعد
النطفة علقة وبعد العلقة مضغة وبعد المضغة عظايا ثم كسى العظام لحم ًا وأجرى الروح
في الجسد [ص ]124ثم أمر برتق 464األحشاء الروح أن تختمر 465وإلى دقيق األمعاء وأرسل
اهلل أن يبعث من بين 466لبنا خالصا إلى تدوير الضرع خارج ًا من طرف الحلمة ودور ما يدور
وحوله في اللحظ .فجعل أرض الحدقة سوداء ولحمها بياض ًا وفرق بين الماءين فجعل ماء
الملح سح في السوداء والعذب في البيضاء منة على اإلنسان وجعل الذقن متصال بالكفين
وقدم الكفين على المنكبين وقدم المنكبين على الكتفين وشد الكتفين على العضدين
وربط العضدين بالزندين وجعل األنامل في أطراف اليدين وجعل الساقين متصلة بالفخذين
والفخذين بالوركين وجعل أصابع القدم منسوجة نسج ًا وجعل له القلب والكبد واألعضاء.
فالعقل في الدماغ والحركة في األعضاء والقلب ينبعث منه الدم ومنه يتغدا جميع الجسد
وجعل شهوته في فرجه وذريته في صلبه وقوته في متنه وحسنه في وجهه وهمومه في صدره.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن أصل اإلنسان أين هو قالت له أصله من أين
يشرب الماء نعني رأسه قال لها فما النور الذي يبصر به األشياء قالت له هو مركب من ثالثة
أشياء فالبياض من شحم والسواد من ماء والناظر من ريح .قال لها أحسنت يا جارية فكم
طبائع األبدان قالت له على أربعة طبائع على الم ّرة السوداء وهي باردة يابسة وعلى الم ّرة
الصفراء وهي حارة يابسة وعلى الدم وهو حار رطب وعلى البلغم وهو بارد رطب قال لها فلم
لم يكن على طبع واحد قالت له لو خلق على طبع واحد لم يأكل ولم يشرب ولم يمرض قال
فمن طبيعتين قالت فإنما متصالن يقتالن قال لها فمن ثالث قالت له أيها الطبيب أيمكن
متفقان ومختلفان قال فما الحيلة قالت له االقتصار في كل شيء فإذا أكل اإلنسان دون
المقدار ضيق على الروح.
قال لها أحسنت يا جارية قال فلما رآها الطبيب إصابتها وسرعتها في الجواب بقي
متعجب ًا فقال في نفسه كيف الحيلة الكن أسالها عما يتعلق بها ألنها صغيرة وسيمنعها
الحياء عن الجواب .قال لها فما تقولين في مجامعة النساء قال فغشيتها الحمرة وغلب عليها
« 464بعتق رتق» في املخطوط.
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الحياء فأطرقت برأسها إلى األرض ساعة ولم تجاوبه حتى ظهر ألهل المجلس أنها توقفت
عن الجواب فقال لها الرشيد قد عجزت عن الجواب يا جارية قالت له ال واهلل يا أمير المؤمنين
وإنما عجزت عن جوابه بهذا المعنى وتبغضه نفسي من الحياء .ثم قالت له أيها الطبيب
الجماع فيه خصال جميلة وأمور محمودة منها أنه يخفف البدن الممتلئ الذي خالطته
رطوبة وينشط النفس ويسكن العليل ويذهب بالسوداء والبلغم والحامض ويجلب األنس
ويقطع الوحشة ويولد الكرم وإذا جامع السوداء فإنه ينتفع به المنفعة البالغة وفيه ما يطول
ذكره ويفضح أمره ويسكن نار لهيب العاشق إذا اتصل بمحبوبه كما قال الشاعر :
*أعانقها والنفس مشوقة إليها* وهل بعد العناق من تداوي *
*والثم فاكهي تموت حرارتي * فيشتد ما القى من الهيمان *
*كان فؤادي ليس يشفى عليله * إلى أن يرى الروحان تمتزجان * [ص]125
*ولم يك منها ألذ من النوى * ليشرب من ريق الشفتان *
قالت له اعلم أيها الطبيب أيدك اهلل أن النساء يوافقن الجماع وليست رغبة النساء في
الرجال إال لذلك ألن النساء إنما خلقن للرجال وفضلت المرأة بشهوة الجماع على الرجال
بتسعة أجزاء وأعطى الرجل منها جزءاً واحداً .فينبغي للرجل أن يعرف بأن من النساء بطيئة
اإلنزال سريعة الشهوات وفيه أيض َا قريبة اإلنزال بعيدة الشهوات وفيهن المستحصفة وهي
يستحب وفيهن الرطبة وهي الواسعة وفيهن المقلمة أ ّيم
التي تيبس عند الجماع وذالك مما
ّ
الخجام وفيهن الطلقة وهي الواسعة من ِ
وفيهن ِ
الخجام وفيهن الشفرة وفيهن التي تشتهي
الشفتين وفيهن القعرة وهي التي تريد وفيهن القفلق وهي الرطبة وفيهن المتوهقة وهي
التي 467فالعارف من الرجال بطريق الجماع يعطي لكل واحدة منهن حقها يبلغ مرادها .فيقال
للمرأة البطيئة الشهوة أن يطيل معها الجماع ويالعبها ويساعدها ويمكنها من مرادها حتى
تشفي لذتها وتستفرغ شهوتها وينزل ماءها وإن الرجل إذا فعل ذالك أحبته المرأة محبة عظيمة.
وبالجماع تطيب نفس الجارية ويحسن شحها وشدة البياض في الرجل يدل على قوة
الشهوة وكثرة الماء وإذا مال لون الرجل إلى الحمرة أو السمرة كان أكثر شهوة وأطول النساء
أسرعهن شهوة وأقلهن ماء وأما القصار السمان فشهواتهن رطبة وتتغير شهوتهن بتغير
طبائعهن أعني الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وإذا استوى عليها الرطوبة والبرودة قلت
 467لقد محا الناسخ كلمة عمدا هنا.
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الشهوة وكثر عليها الماء فإذا اشتد عليها الرطوبة والبرودة قلت الشهوة.
قال لها أحسنت يا جارية فأي النساء أنفع للجماع قالت له الشا ّبة الصغيرة بنت
ستة عشر سنة فإن ماءها بارد زالل ومعانقتها لذة ورائحتها طيبة تزيدك قوة ونشاط ًا ولذة
واغتباطا تخفف البدن الممتلئ وتنشط النفس وتسكن الغضب وتذهب بالسوداء والبلغم
وتطفي نار العاشق .وإنما إياك والعجوز فإن مجامعة العجوز المولية 468يقال أربعة يتلفن
العمر وربما قتلن دخول الجماع على البطنة وأكل القديد الجافي والجماع على االمتالء
كالشن البالي تأخذ منك وال تعطيك تجذب قوتك وتسقم بدنك
ومجامعة العجوز وهي
ّ
ماؤها سم قاتل ونفسها موت غافل تهدم الرجل وترث الهرم والشيب من غير أوانه .وقد ورد
في الحديث ثالثة تشيب الرجل من غير وقته ركوب البحر وكثرة الدين ومجامعة العجائز
ألن المرأة الكبيرة يتولد منها أمر كثير.
قال لها أحسنت يا جارية والكن في أي وقت يكون الجماع الذي أطيب للنفس
قالت له أحسن ما يكون الجماع وأطيبه للنفس عند إدبار الليل تكون النفس أخف والمعدة
خالية والرخام ادفى وال خير في الجماع في أول اليل ألن ذالك ربما يتولد من ذالك الفرقة
والبغضاء والذي ال يكون إذا العبت زوجتك تالعبك ألن المالعبة تزيد في المودة وأحسن
الجماع يكون في النهار تزيد في المودة وأحسن الجماع يكون في النهار يزيدك النظر محبة
ونشاطاً .قال لها أي األيور أنفع قالت له يقال [ص ]126في ذكر ...األير والجر...الطويل
470
الضعيف الرقيق  469...مراثية لصاحبتها أي األيور أنفع الطويل النعنع أم القصير العرداد
القمردام 471القسيان هو الغليظ الشديد القاسح هو أنفع.
قال لها أحسنت يا جارية ثم قالت له قال عبد الملك ابن مروان من أراد بنات النجائب
فبنات فارس ومن أراد النكاح فبنات البربر ومن أراد الخدمة فبنات الروم وكتب للحجاج
يأمره فيه أن يبعث له ثالثين جارية عشراً من النجائب وعشراً من عقد النكاح وعشراً من
ذوات األحالم فلم يعرف الحجاج ما قال له فسأل عن ذالك أصحابه فقالوا له ما يعرف هذا إال
468
469
470
471

نفس املالحظة.
لقد امحى هذا السطر كليا أو أوشك.
«العردام» في األصل.
كذا.
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من كان أوله بدوي ًا فله معرفة أهل البادية .ثم غزا له معرفة أهل الغزو ثم شرب فله معرفة أهل
الشراب قال أين أجد هذا قال هو في سجنك قال ومن هو قالوا الغضبان فأمر بإحضاره فلما
مثل بين يديه قال له إن أمير المؤمنين كتب إلي كتاب ًا ال يعرف ما أراد فيه قال هاته فأوتي
به فلما قرأه قال هذا بين أما النجيبة من النساء فالتي عظمت هامتها وطال عنقها وبعد ما
بين منكبيها وثدييها واتسعت راحتها فهذه إن أتت بولد فهو نجيب وأما عقد النكاح فهن
ذوات األعجاز المنكسرات الثدي الكثيرات اللحم فأوليكهن يسقين القوم ويروين الظمآن
وأما ذوات األرحام فبنات الخمس والثالثين إلى األربعين.
قال لها أحسنت يا جارية والكن صفي لنا سن النساء قالت له نعم أيها الطبيب
بنت عشر سنين تترك حزين وبنت العشرين زينة للناظرين وبنت ثالثين ذات بنات وبنين
وبنت األربعين بقية للمتمتعين وبنت الخمسين عجوز في الغابرين وبنت الستين ال تسئل
عن أصحاب الجحيم .قال لها أحسنت يا جارية فأي النساء التي هي النفس إليها أنشط
والعين لرأيتها أميل والقلب إلى لقائها أفرح قالت له المديدة القامة العظيمة الهامة الناهدة
الثديين اللطيفة الخصرين الكحيلة العينين الرقيقة الشفتين الواسعة الصدر الصافية النحر
التي معانقتها أبلغ اآلمال وحديثها سحر الحالل وريقها بارد زالل ألين من الزبد وأحلى من
الشهد وأذكى رائحة من المسك والياسمين والورد .ثم قالت له أيها الطبيب حكي أن ملك ًا
من الملوك المتقدمين أراد النكاح فعقف على الخاطبة وقال لها أريد منك أن تخطبي لي
جارية جميلة يكون فيها ثمانية عشر عالمة من الجمال قالت له الخاطبة أيها الملك وما هذه
العالمة صفها لي قال لها تكون بيضاء من ثالثة.
وسوداء من ثالثة وكاملة من ثالثة وحمراء من ثالثة 472وصغيرة من ثالثة وواسعة من
ثالثة فقالت له أيها الملك بين لي قال لها بيضاء من ثالثة بيضاء الجسم وبيضاء األسنان
وبيضاء داخل العينين وسوداء من ثالثة سودة شعر الرأس وسودة الحاجب وأشفار الحدقة
وسودة جوهرة العينين فإذا كانت جوهرة 473ودار بها بياض فإن ذالك هو المراد من العين
ولذالك سمي حور العين ألنها كبار العيون وكاملة من ثالثة كاملة العنق وكاملة األصابع
474
وكاملة القد .وحمراء من ثالثة حمرة الخدين واللسان وحمرة الشفتين وحمرة اللثة
« 472وحمراء من ثالثة» جاءت بالهامش.
« 473فإذا كانت جوهرة» وردت بالهامش.
« 474وحمرة اللثة» جاءت بالهامش.
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وصغيرة من ثالثة صغيرة الرأس وصغيرة الفم وصغيرة القدمين وواسعة من ثالثة [ص]127
واسعة الكتفين واسعة المعصمين وواسعة الردفين.
قال لها أحسنت يا جارية فلم تزل تصف له النساء حتى تعجب منها الرشيد وضحك
أمير المؤمنين حتى ظهرت نواجذه وظهرت له سن أسود كان يخفيها عن الناس قال فلما
رآها تمر في الجواب وال تتوقف في كل ما سألها عنه قام قائم على قدميه وقال أشهد اهلل
ورسوله وأشهدك يا أمير المؤمنين أن الجارية اعلم مني بالطب وبحدوده وبمعانيه وهي واهلل
طبيبة أشهد بذالك لها.
باب ما فعلت الجارية مع المنجم الحاسب قال فالتفتت الجارية وقالت من المنجم
الحاسب قال أنا فقام المنجم إليها وقعد بين يديها وقال أنا هو ذالك يا جارية أتسئليني أم
أسئلك قالت له اسئل عما شئت نأتيك بجوابه إن شاء اهلل تعلى .قال لها إني اسئلك عن
أول شيء خلقه اهلل تعلى قالت له نعم أول ما خلق اهلل عز وجل أربعة أشياء متعادية متضادة
الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وزوج بين كل اثنين فخلق منهما خلق ًا ثم إنه لما شاء
سبحانه أن يخلق الخلق زوج بين الحرارة والرطوبة فخلق منهما الهوى وجعله حارا رطب ًا زوج
بين الحرارة واليبوسة فخلق منهما النار وجعلها حارة يابسة وزوج بين البرودة واليبوسة فخلق
منهما التراب فجعلها باردة يابسة وزوج بين الرطوبة والبرودة فخلق منهم الماء وجعلها بارداً
رطب ًا  475فجعلها يابسة .ثم خلق اهلل ريح ًا حارة رطبة وهي ريح الصبا وهي التي تهب من
المشرق وخلق ريح ًا حارة يابسة وهي الجنوب التي تهب من القبلة وخلق ريح ًا باردة يابسة
وهي الشمول التي تهب من الجوف وخلق ريحا باردة 476وهي الدبور التي تهب من المغرب.
ثم خلق اهلل تعلى النجوم على ثالثة أقسام جزء منها زينة لسماء الدنيا والجزء الثاني
يهتدون به بنو آدم في البر والبحر والجزء الثالث رجوم ًا للشياطين .وقد ورد في الخبر عن
النبي صلى اهلل عليه وسلم انه قال ال تعلمون من أنسابكم إال ما تصلون به من أرحامكم
وال تعرفون من النجوم إال ما تعرفون أوقات اليل والنهار .ثم خلق اهلل تعلى اثنا عشر برج ًا
وجعل منها النارية والريحية والمائية والترابية وهي الحمل والثور والتومان والسرطان واألسد
 475وردت اجلملة التي ما بني «يابسة» و«رطبا» في الهامش.
 476جاءت اجلملة التي ما بني «يابسة» و«باردة» بالهامش.
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والعذراء والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت فجعلها على طبائع أربع فمنها
ثالثة نارية ومنها ثالثة ريحية ومنها ثالثة مائية ومنها ثالثة ترابية .فالنار األسد والكبش
والقوس على طبع النار وهي البروج الشرقية والسرطان والعقرب والحوت على طبع المائية
وهي البروج الجوفية والعذراء والجدي ترابية على طبع التراب وهي البروج القبلية والتومان
والميزان والدلو على طبع ريح ريحية وهي البروج الغربية .فإذا كان في شهر أبريل فتعلم أن
الشمس في الكبش وإذا كان في شهر ماية فتعلم أن الشمس في الثور.
وإذا كان في ينيه فتعلم أن الشمس في السرطان وإذا كان في شهر يلية فتعلم أن
الشمس في التومان وإذا كان في شهر أغشت فتعلم ان الشمس في األسد وإذا كان في شهر
[ص ]128شتنبر فتعلم أن الشمس في العذراء وإذا كان في أكتوبر فتعلم أن الشمس في
الميزان وإذا كان في شهر نوفنبر فتعلم أن الشمس في العقرب وإذا كان في شهر دجنبر فتعلم
أن الشمس في القوس وإذا كان في شهر يناير فتعلم أن الشمس في الجدي وإذا كان في شهر
فبراير فتعلم أن الشمس في الدلو وإذا كان في شهر مارس فتعلم أن الشمس في الحوت.
فهذه اثنى عشر شهر أو اثنى عشر برج ًا ثم دار الفلك ومسيره للشمس والقمر والكواكب
واليل والنهار والساعات والشهور والسنين لطلوع اثنى عشر برج ًا بقدرة اهلل تعلى وفي اليوم
والليلة أربعة وعشرون ساعة.
قال لها أحسنت يا جارية فكيف أعرف منزلة القمر وفي أي منزلة يكون في كل
ليلة قالت له تعد األيام التي مضت من شهر كـ 477العربي الذي أنت فيه وتزيد على عددها
بإصبعك ثم تزيد على الكل رأس العدد وهي خمسة فإذا بقي عددك نظرت في أي شهر
أنت بالعجمى الذي يليه خمسة ففيه .قال لها المنازل التي تبيت فيها القمر كل ليلة قالت
له ثمانية وعشرون منزال مقمسات على اثنى عشر برج ًا لكل برج منها منزلتان وثلث فأما
واله ْنعة والذراعات والنثرة والطرفة والجبهة
المنازل فال َن ْطح والبطين والثريا والدبران والهقعة َ
والخرتان والصرفاء والع ّوا ِ
والسماك وال َغفر والزبنان واإلكليل والقلب والشولة والنعائم
والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد األخبية والفرغ المقدم والفرغ المؤخر
ولرشا  .478فهذه ثمانية وعشرون منزلة على عدد حروف المعجم ففيها سر غامض ال يعلمه
إال اهلل تعلى والراسخون في العلم.
 477كذا ولعلها مبعنى شهر كانون.
 478كذا.
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قال لها فأخبريني عن الكواكب السيارة كم تمكث في البروج وأين سعودها وأين
نحوسها وأين بيوتها وشرفها ومرها وسقوطها وأوفى لها .قالت له نعم يا سيدي المجلس
يطول عليك والتطول ملول والكني سأخبرك بالوصول حتى تستبدي لك الفروع .أما
الكواكب فهي سبعة وهي الشمس والزهرة والكاتب والقمر والمقاتل والمشتري واألحمر
فالشمس نارية حارة يابسة نحيسة بالمقاربة وسعيدة بالنظرت تمكث في كل برج ثالثين
يوم ًا والزهرة باردة رطبة معتدلة وهي سعيدة تمكث في كل برج خمسة وعشرين يوم ًا
والكاتب كوكبا ممزوج سعيد مع السعود ونحيس مع النحوس يمكث في كل برج ليلتين
وثلث والقمر كوكب بارد رطب سعيد يمكث في كل برج مثل ما يمكث الكاتب والمقاتل
كوكب بارد نحيس يمكث في كل برج سنتين ونصف والمشتري كوكب حار رطب سعيد
يمكث في كل برج ستة واألحمر كوكب 479نحيس يمكث في كل برج خمسة وأربعين يوماً.
فأما الشمس فبيتها َ
وش َرفها الكبش وسقوطها الميزان ووفالها الحوت وأما القمر بيته
السرطان وشرق الثور وسقوطه العقرب ووفاله الجدي وأما المقاتل فبيته الجدي والدلو وشرفه
الميزان وسقوطه الحمل ووفاله السرطان واألسد .وأما المشتري فبيته القوس والحوت وشرفه
السرطان وسقوطه الجدي ووفاله األسد وأما الزهرة فبيتها الثور والميزان وشرفها الحوت
وسقوطها العذراء ووفالها الحمل والعقرب وأماالكاتب فبيته العذراء والثور وشرفه الدلو
ووفاله الحوت وسقوطه السرطان ووفاله التوءمان [ص ]129وأما األحمر والميزان فالبيت
السابع من بيوت الكواكب وهي سقوط الكواكب كلها.
قال فلما رأى المنجم إصابتها للكالم وفهمها وحذاقتها تفكر حيلة ليسقطها بها بين
يدي أمير المؤمنين ثم قال لها يا جارية أراك عالمة حاذقة فهل ينزل اهلل في هذا الشهر مطر
ال حتى ظن المنجم أنها قد
أم ال قال فأطرقت الجارية برأسها إلى األرض وجعلت تتفكر طوي ً
عيت عن الجواب .قال لها يا جارية ما لك ال تتكلمين قالت له نعم إني أتكلم بأني لو عانني
عليك موالي على أمر لفعلته لك قال لها الرشيد وماذاك يا جارية قالت له تعطيني سيفك
أضرب عنقه إن هذا زنديق .قال فضحك الرشيد وضحك كل من كان معه في المجلس قال
ال زنديق ًا رد على اهلل
لها ولم ذالك يا جارية قالت له يا موالي يا أمير المؤمنين إن هذا رج ً
في علم غيبه .ثم قالت للمنجم يا يها الزنديق ألم تعلم أن خمسة لم يطلع عليها نبي مرسل
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وال ملك مقرب قيام الساعة ونزول الغيث وعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت أي اهلل عليم خبير.
قال لها أحسنت يا جارية واهلل ما أردت إال أن أفهم علمك وأختبر فهمك والكن اهلل
عز وجل قد جعل لألمطار دالالت وعالمات وللناس تجارب فيها قالت له ما هي لكل يوم
من األيام كوكب قالت له نعم اعلم أن اهلل تعلى خلق السموات سبع ًا والبحار سبع ًا واألرضين
سبع ًا 480والدجاجلة سبع ًا وأبواب جهنم سبع ًا ومن الجمعة إلى الجمعة يملكها سبعة ملوك
نجوم ذالك يوم الملوك بها يصلح اهلل البالد وعليها تدور الشمس والقمر .فأول ما خلق
اهلل تبارك وتعلى من األيام يوم األحد له من الكواكب الشمس ومن المالئكة روقيائل ومن
ملوك األرض مذهب هو يحكم فيه ويأمر وينهي وكلما يعمل يوم األحد من الصالح ينجح
بقدرة اهلل وذالك إذا كانت الشمس في الزيادة .ثم خلق اهلل تبارك وتعلى يوم اإلثنين وله من
الكواكب القمر وكل به من المالئكة جبريائل ومن ملوك األرض يأمر فيه وينهى إلى اليل
وكلما يعمل فيه من األعمال يصلح إذا كانت الشمس في الزيادة.
ثم خلق تبارك وتعلى يوم الثلثاء وله من الكواكب األحمر ووكل به من المالئكة
الروحانيين صرفيائل ومن ملوك األرض األحمر وهو سلطان الملوك األرضية يقهر فيه ويأمر
فيه وينهي إلى اليل وكل ما يعمل فيه من أعمال الصالح كالفصادة وإخراج الدم واستنزال
الملوك األرضية فإنهم أقرب لإلجابة في يوم الثالثة والصالح كله في زيادة الهالل والفساد
في نقصان الهالل .ثم خلق تبارك وتعلى يوم األربعاء وله من الكواكب الكاتب ووكل به
من المالئكة درديائل ومن ملوك األرض برقان وهو خبيث متمرد رديء صاحب المالعبات
وهو كثيرالخيول وال يؤخذ منه عهد إال بالقمر والغلبة والشرة وهو صاحب أعمال يوم
األربعاء الفساد .ثم خلق اهلل تبارك وتعلى يوم الخميس وله من الكواكب المشتري ومن
المالئكة صلهكيائل ومن ملوك األرض شمروس يحكم فيه وهو ملك جبار نصراني ومن
ال وهو من زعمائهم وأفضل جميع األعمال
ال ووكل فيه ذالك الملك منع منع ًا جزي ً
عمل عم ً
يوم الخميس [ص ]130يوم الجمعة في الصالح.
ثم خلق اهلل تبارك وتعلى يوم الجمعة وله من الكواكب الزهرة ومن المالئكة ميكائل
ومن ملوك األرض األبيض ويوم الجمعة يوم مبارك يصلح فيه األعمال الموافقة من أعمال
« 480واألرضني سبعا» جاءت في الهامش.
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الصالح من كل ما يحتاج إليه من المطالب .ثم خلق اهلل تبارك وتعلى يوم السبت وله من
الكواكب المقاتل ومن المالئكة عزرائيل ومن ملوك األرض ميمون وهو يحكم فيه ويأمر
وينهي وهو خدام المغرب وهو مطيع ويتصرف في جميع األشياء كلها من الصالح والفساد
وهذا تنبيه لكل طالب على الصالح والفساد.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن دخول السنين باأليام قالت له نعم روي ذالك
عن رجل من أهل الفضل ذي القرنين أنه دبر األمور كلها وأسس محاكمها فجرب ما يكون
منها من أول زمانه إلى آخره فضرب بعض ذالك إلى بعض فوجده حق ًا وأما الغيب فال يعلمه
إال اهلل تعلى .قال لها المنجم إذا دخلت السنة باألحد فإن الشمس تملكها بإذن اهلل عز وجل
ويكون فيه حسبانا لقوله تعلى ﴿والشمس والقمر حسبانا﴾ 481وهي سنة كثيرة األمان في
المغرب وتكون فيه الفتنة في الجبال ويكون فيها قحط بالمشرق وتكون سنة صالحة للناس
وال يكون فيها فزع ويكون فيها شبع كثير وتكون كثيرة الخير والصالح يصلح الزرع فيها
والماشية ويكون في الفاكهة فساد وال بد فيها من قحط واستسقاء في المشرق ويفسد فيها
الشرق ويحذر وفيها القحط في أطراف األرض ويكون فيها القتال والسلب والشر والجوع
في شتائها كثيرة الماء والريح في الصيف وتغلى المواشي ويسقط فيها من ملكه ويكون
في الناس فزع ويكثر الكذب ويكون الفرج من بعد ذالك وأقطابها قليلة ويكون في الفاكهة
فساد كثير وأولها غبار ووسطها أنواء وآخرها أخبار [السوء] وتجور السالطين والوالت
وتتمسك األمطار عن الناس ويكون فيهم عوج عظيم.
وإذا دخلت السنة باإلثنين فإن القمر يملكها بإذن اهلل تعلى ويكون حسبانا لقوله تعلى
﴿والشمس والقمر حسبانا﴾ 482وتكون سنة حوال عوجا كثيرة واالنتقال من بلد إلى بلد
وتكثر فيها أخبار السوء ويفسد الباكر والمتأخر ألن القمر ينقص أوله وآخره ويتكامل وسطه
ويحذر فيها غالء الزرع خمسة أشهر ويكثر الثلج والجليد وبرده كثير ويموت فيها الكثير
من الغنم ونسولها ويكون فيه الجراد وتكون سنة معلولة وقليل من يأكل خيرها صالحة
الزرع تامة الثمار وقصيرة الكالء تصلح فيها البقر وال يصلح فيها نسولها وصغارها كثيرة
الماء وتزداد األنهار سيو ًال كثيرة األمراض يصلح فيها القمح والشعير والثمر والتين وهي سنة
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عليلة كثيرة العلل والموت في األشراف واألخيار وربيعها قليل قليلة الفال وصيفها شديد
الحر وقتالها شديد فيها تمرد أو طغى قتل وهو المقتول المغلوب ويكون فيها الزنا وآخرها
فرج ويكون العدل والصالح في الوالت والعمال والمترفين وتكون األمطار كثيرة دائمة.
وإذا دخلت السنة بالثالثة فإن األمر يملكها بإذن اهلل عز وجل ويصلح فيها كل أحمر
بإذن اهلل صالحة للقمح والبقول والثمر والتين والقطنية قليلة الشعير ويحذر فيها السلطان
وتكثر فيها الحسود والحروب والقتل في الناس والعقر في الخيل ويقل فيه البرد كثيرة األرياح
والرمال [ص ]131ويزول فيها ملك عظيم وتخرب فيها مدائن كثيرة ويطيح نجم األشراف
وتكون شتاؤها كثيرة الغيث شديدة البرد كثيرة األرياح صالحة الزرع كثيرة الخصب والخير
والبركة ويموت فيها كبار الناس من أهل الفضل ويكون الموت في الغنم والنساء ويتضاعف
البحر من شدة الرياح وتغلى الزيت واألسعار ويكون في الناس فزع شديد من الجوع وتغلى
األسعار خمسة أشهر من أول يناير إلى آخر ميه وهي سنة شديدة وفيها خلق الحديد جامعة
للخير والشر ويصلح فيها السلطان ألن الم ّريخ يملكها وهو نجم الملوك وهو كوكب الدم
يصلح فيها نجم األشرار ويموت أهل الفضل من الناس ويكون في األكابر الفنى وإهراق
الدماء ويكون الغالء في الزرع وتقل األمطار.
وإذا دخلت السنة في األربعاء فإن الكاتب يملكها بإذن اهلل عز وجل والكاتب يمحو
أو يكتب في مكان مستوى وال يكتب في مكان واعر تصلح فيها البطيخ أولها استبسار
ووسطها غبار وآخر خيال يكثر فيها الجراد والفأر ويقل فيها الغيث في أولها ويكثر بعد
ذالك أمراضها في شهر فبراير ومارس وأبريل وميه كثيرة السيول شديدة البرد صالحة الزرع
والثمار كلها غير أنها يلج فيها النقصان إال العنب فإنه ينجوا من ذالك الحسبان كثيرة
العسل والزيت صالحة الكالء صالحة البقر والغنم كثيرة الزرع الزاحف محقوراً فيها والجالس
فيها منصوراً بقدرة اهلل صالحة للمعز والشعير حرثها كثير ويكثر فيها الطاعون ويقل فيها
طالق النساء وصيفها شجيج الحر وخريفها طيب وتكثر فيها الحروب والقتال وأخبار السوء
ويصيب الناس وجع الفؤاد ويكثر الموت في الناس ويكثر الجوع في بعض البلدان ويتضاعف
العيد على ساداتهم ويشفى فيها كثير من الناس ومرضها على فقراء الناس والمشائخ ويقع
في الناس مدح عظيم وحرب مع العدو ويموت من هؤالء وتكون األمطار ال قليلة وال كثيرة
ويصلح بعض الزرع ويفسد بعضه.
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وإذا دخلت السنة بالخميس فإن المشتري يملكها بإذن اهلل تعلى صالحة الزرع بالغة
نامية الثمار ويموت فيها عظماء الناس ويسقط ملك من الملوك ويكون بين الملوك عداوة
قال ذو القرنين إذا دخلت السنة بالخميس فإنها حبل وتليس قيل له ما معنى حبل وتليس
قال كل واحد من الناس مشتغل نادره بحبل وتليس من شدة السالطين في سلطنتهم وتأمن
السبيل يصلح فيها الزرع يبغض البالد.
قال بعض الحكماء إذا دخلت السنة بالخميس يكون شتاؤها شديدة ويشتد السالطين
في ملكهم وتغلى األسعار وتستغنى فيها التجار ومناكحتها كثيرة يصلح فيها النحل والعسل
كثيرة السحاب صالحة الكالء ويكون في وسطها شدة من الجوع ويكون الفرج من بعد
ذالك عن قريب وهي كثيرة الثمار وأكثرها العنب ويكثر فيها موت العظماء ويثبت الملك
عن أهل طاعته ويختلف الناس عليه وتكون بين الملوك عداوة وتقل الزيت والخمر فيه بالء
شديد وأمر عظيم وكراهية العدل والصالح في الفقهاء والقضات 483وأهل الدين ويكون
الحرث كثيراً واألمطار سائلة دائمة.
[ص ]132إذا دخلت السنة بالجمعة فإن الزهرة تملكه بإذن اهلل تعلى يحذر فيها كثير
النار ويشتد فيها السلطان ويكون القحط في أولها وفي وسطها وتكون كثيرة الماء بعد
ذالك كثيرة الزرع تامة الثمار خالصة الزرع يؤكل في غير وقته وخيرها في آخرها ويكثر فيها
لبن الغنم وهروب النساء وهي جامعة الخير والشر وتطغى فيها الملوك ويفتتن فيها كثير من
الناس ويتزين فيها الرفيع والدني والذكر واألنثى ويركب فيها من ال يؤاتيه الركوب ويتكلف
فيها من ال يؤاتيه التكليف ويدخل فيها الجموع من ينبغي ومن ال ينبغي ألنها سنة تتزين
كما تتزين العروس ويكثر فيها الزرع والثمار والزنا والحسد في الناس والفجور والسحر
والموت في النساء واألطفال ويكثر جريان الماء .وهي سنة ألهل المغرب يكثر فيها الشبع
والرخاء والعافية والبركة ويكثر فيها المرض في أوالد الملوك وربيعها شديد البرد والغيث
فيها كثيراً والرياح فيها مثله وخيرها في آخرها ويكون الجور في الوالت 484واألكابر ويرتفع
العبيد ويحكمون بالجور ويتحدثون بالفجور ويسقطون األشراف وال يعبئوا بهم ويكون
الغضب كثير ويكثر الزنا وشرب الخمر ويشتغل الناس باللهو والزنى وتكون األمطار والحرث.
 483كذا.
 484كذا.
178

وإذا دخلت السنة بالست فإن المقاتل يملكها بإذن اهلل تعلى وتكثر فيها الرياح
العواصف ويقل فيها الغيث ويصلح فيها الزرع كله إال الكتان ويصيب الزرع الفساد من قلة
الغيث وتهلك فيه األباعير والحمير وتصلح الناس في سواحل األرض وتبغي فيها على الناس
والزاحف فيها منصور والجالس فيها مقهور ويصلح الزرع في السواحل والسهولة من األرض
وتقل الحرث من قلة الماء وتعلى األسعار من قلة الحرث والزرع وتكون الموت في األشراف
من الناس وحربها كثير ويكثر فيها المرض في الصبيان وتفتح فيها مدائن من الجبال األكبار
ويكون القتال في مدينة من مدائن العرب في تلك السنة ويموت فيها رجل من أهل المغرب
شريف وتجوع الناس في آخرها جوعا شديداً من الحرب ويخلون في تلك السنة مدائن كثيرة
من المغرب من شدة ما نزل بهم ويجوز على الناس في تلك السنة شدة كثيرة ويثور فيها
الخوارج ويحصد فيها شيء من الشعير وهو مكره وأقصا ما يحذر فيه السنين الخميس.
والسبت إذا كان دخولهما بالكبش الزاحف فيها منصوراً والجالس مقهوراً ويتولى أمور
الناس البعيد والطعانية والروم وال خير فيه واألصل له وتجور السالطين وتموت وتهيج الحروب
والفتن ويكون الغالء العظيم والقحط الشديد .قالت له أخطأت أيها المنجم إن هذا الخطأ
عظيم وهذا القياس فاسد وهو مردود عليك ثم قالت له يا منجم ذكر أرسطاطاليس الحكيم
أن داللت 485الكواكب في البروج أقوى من دالالتها في السنين وعدتها على المقاتل إذا كان
المقاتل في أحد البروج الترابية كان الحرث كثيراً ويعتل الهوى وتطيب األرض وإذا كان في
أحد البروج الماوية كان المطر يشبه الطوفان ويكون الرخاء وتفسد الفاكهة.
وإذا كان في البروج الريحية كان الغالء في الزرع وتكثر األرياح العواصف والعجاجات
والغبارات بغير مطر وإذا كان في البروج النارية كان [ص ]133الغالء العظيم والقحط
الشديد وتتمسط األمطار ويهيج الحروب والفتن .قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني
عن الشمس كم تقم في المنازل قالت له نعم تقيم في كل منزلة ثالثة عشر يوم ًا وتدخل
الثانية تدخل النطح في أول السنة وتدخل الحوت في آخر السنة ثم تعود إلى النطح .قالت
له نعم إذا دخلت من شهر مارس ثالثة وعشرين يوما فإن الشمس تدخل النطح وإذا خال من
أبريل ثمانية عشر يوم ًا تدخل الثريا وأول يوم من ماية تدخل الشمس الدبران وإذا خال من
مايه أربعة عشر يوم ًا تدخل الشمس الهقعة وإذا خال أيضا من شهر مية سبعة وعشرين يوم ًا
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فإن الشمس تدخل الهقعة 486وإذا خال من شهر يونية تسعة أيام تدخل الشمس الذراع وفي
الموفى 487اثنين وعشرين من شهر يونيه تدخل الشمس النثرة.
وإذا خال من شهر يوليه خمسة أيام تدخل الشمس الطرف 488وإذا خال من شهر يوليه
ثمانية عشر يوم ًا تدخل الشمس الجبهة وأول يوم من أغشت تدخل الشمس الخرتان وإذا
خال من أغشت أربعة عشر يوم ًا تدخل الشمس الطرفة 489وإذا خال أيض ًا من شهر أغشت
سبعة وعشرون يوم ًا تدخل الشمس الع ّوا وإذا خال من شهر شتنبر تسعة أيام تدخل الشمس
ِ
السماك .وإذا خال أيض ًا من شهر شتنبر اثنان وعشرون يوم ًا تدخل الشمس الزبنان 490وإذا
خال من أكتوبر أيض ًا ثمانية عشر يوم ًا تدخل الشمس اإلكليل وإذا انصرف شهر أكتوبر
تدخل الشمس القلب وإذا خال من شهر نوفبر ثالثة عشر يوم ًا تدخل الشمس الشولة وإذا
خال من نوفبر ستة وعشرون يوم ًا تدخل الشمس النعائم.
وإذا خال من دجنبر تسعة أيام تدخل الشمس البلدة وإذا خال من دجنبر اثنان وعشرون
يوم ًا تدخل الشمس سعد الذابح وإذا خال من شهر يناير أربعة أيام تدخل الشمس سعد بلع
وإذا خال من شهر يناير سبعة عشر يوم ًا تدخل الشمس السعود ويوم إحدى وثالثين من
يناير تدخل الشمس سعد األخبية وإذا خال من شهر فبرائر اثنا عشر يوم ًا تدخل الشمس فرغ
المقدم وإذا خال أيض ًا من فبرائر خمسة وعشرون يوم ًا تدخل الشمس فرغ المؤخر وإذا خال
من شهر مارس عشرة أيام تدخل الشمس الحوت.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن تربيع السنة وما فيهما من األيام قالت له
نعم السنة فيها أربعة أزمنة زمان الشتاء وزمان الربيع وزمان الصيف وزمان الخريف أما
زمان الشتاء من النصف اآلخر من نوفبر ودجنبر ويناير والنصف األول من فبرائر وأما زمان
الربيع من النصف اآلخر من فبرائر ومارس وأبريل والنصف األول من مايه وأما زمان الصيف
من النصف اآلخر من مايه ويونيه ويوليه والنصف األول من أغشت وأما زمان الخريف
من النصف اآلخر من أغشت وشتنبر وأكتوبر والنصف األول من نوفبر .وعدد أيام السنة
486
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اجلملة التي ما بني «من شهر» و«إذا خال» جاءت في الهامش.
كذا.
كذا والصواب «الطرفة».
«الصرفة» في األصل.
كذا.
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بالعجمية هي ثالث مائة وخمسة وستون يوم ًا وبالعربية ثالث مائة وأربعة وخمسون يوم ًا
وأما األشهر اثنا [ص ]134عشر شهراً شهر يناير إحدى وثالثون يوم ًا فإذا زاد فيه ظلك على
ثمانية أقدام فإذن للظهر والعصر أربعة عشر قدم ًا وفي عشرين منه يجري الماء في العود
وتظهر البراريج والخطاطيف.
شهر فبرائر عدد أيامه ثمانية وعشرون يوم ًا وبرجه الدلو إذا زاد ظلك فيه على سبعة أقدام
فإذن للظهر والعصر ثالثة عشر قدم ًا وفي النصف منه يدخل زمان الربيع وفيه يتزوج جميع
الطيور وفي أربعة عشر يوم ًا منه أو خمسة عشر يلد الحجل .شهر مارس عدد أيامه إحدى
وثالثين يوم ًا وبرجه الحوت إذا زاد ظلك فيه على أربعة أقدام فإذن للظهر والعصر اثنى عشر
قدماً .وشهر أبريل إذا زاد فيه على أربعة أقدام فإذن للظهر والعصر عشرة أقدام وبعد ثمانية
أيام منه يظهر كل طير غاب أعني الهدهد واليامون وشرقراق وما أشبه ذالك شهر مايه إذا زاد
ظلك فيه على ثالثة أقدام فإذن للظهر والعصر تسعة أقدام وفي النصف منه يحصد الزرع في
كل بلد .شهر يونيه إذا زاد ظلك فيه على قدميه فإذن للظهر والعصر ثمانية أقدام وفي سبعة
عشر منه ترجع الشمس من المشرق إلى القبلة وهو أطول يوم في السنة وأقصر ليلة فيها وفي
أربعة وعشرين منه تكون ال َع ْن َصرة .وفي ذالك اليوم ال تحمل أنثى على وجه األرض ومن
خدم زرعه في ذالك اليوم يتولد السوس في الزرع وفساد كثير وهو كره على اإلسالم وفاضل
على النصارى يسعدون فيه بأطيب الطعام والشراب والثياب الرفيعة وهو يوم ال َع ْن َصرة إنما
كانت امرأة كافرة في قومها فبعث إليها نبي وعنى فسمى يوم العنصرة وفيه تجاريب السنين
وأهل العلم.
شهر يوليه إذا زاد ظلك فيه على قدمين فإذن للظهر والعصر ثمانية أقدام وبعد عشرة أيام
منه تدخل سمائم الحر الشديد ابردوا بالصالة فإن شدة الحر من فيح 491جهنم وفي عشرين
منه تطيب التين .شهر أغشت إذا زاد ظلك فيه على ثالثة أقدام فإذن للظهر والعصر عشر
قدما والنصف منه ويكون االعتدال يعتدل اليل والنهار ويرجع اليل يزيد والنهار يقصر.
شهر أكتوبر إذا زاد ظلك فيه على ستة أقدام 492فإذن للظهر والعصر اثنى عشر قدم ًا وبعد
ثمانية عشر منه يكون وقت الحرث .شهر نوفبر إذا زاد ظلك فيه على سبعة أقدام فإذن للظهر
والعصر ثالثة عشر قدم ًا وفي النصف منه يدخل زمان الشتاء .شهر دجنبر إذا زاد ظلك فيه
 491كذا ولعلها «قيح».
 492وردت اجلملة التي ما بني «فإذن» و«أقدام» في الهامش.
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على ثمانية أقدام فاذن للظهر والعصر أربعة عشر قدما وبعده عشرة أيام منه تدخل الليالي
السود وإنما سميت السود لشدة البرد.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن أيام الشهور ما هو السعيد وما هو النحيس
قالت له نعم اعلم أن اليوم األول سعيد مبارك والثاني مثل ذالك واليوم الثالث نحيس مستمر
ال يباع فيه وال يشترى وال يسافر فيه المسافر وال تطلب فيه حاجة ومن مضى له فيه شيء لم
يرجع أبداً وهو اليوم الذي سلب فيه آدم وحوا من الجنة لباسهما ومن مرض فيه اشتد مرضه
ويطول مرضه ومن ولد فيه يكون صالح ًا غير أنه أش ّر من أبويه واليوم الرابع يوم ولد فيه هابيل
وهو يوم الحزن الشديد ال تحرث فيه وال تغرس شجراً فيه إنما يصلح فيه بيع المواشي والدواب
ومن سرق له فيه شيء يرجع إليه قبل أن يطلبه ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى ومن ولد فيه
يكون رحيم ًا بوالديه .واليوم الخامس يوم ولد فيه [ص ]135قابل بن آدم فصار ملعونا ومن
مضى له فيه شيء يرجع إليه ومن تزوج فيه جارية تكون عاقرة وال تلد أبداً واليوم السادس يوم
صالح لكل عمل للتعليم وبيع الدواب والدخول على السالطين ومن مضى فيه شيء يرجع له
من ساعته ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل ومن اشترى فيه سلعة يربح فيها بإذن اهلل تعلى.
واليوم السابع يوم صالح لكل شيء مما يزرع ولكل ما يباع فيه ولركوب البحر والمسافر
ومن مضى له فيه شيء يرجع عليه من يومه ومن ولد فيه يكون طويل العمر فيه صالح وخير.
واليوم الثامن أعد فيه كيف شئت واركب فيه كيف شئت في البحر وسافر فيه وخاصم وقاتل
فيه ومن سرق له فيه شيء لم يرجع عليه أبداً ومن مرض فيه يطول مرضه وعمره ويترك فيه
علة ومن ولد فيه يكون حسن العينين وهو سعيد لكل عمل إن شاء اهلل .واليوم التاسع يوم
صالح شيء ازرع فيه كيف شئت وادرس فيه كيف شئت واشتر فيه كيف شئت وبع فيه
كيف شئت ومن مضى له فيه شيء يرجع إليه ولو كان في أرض بعيدة ومن مرض فيه يبرأ
بإذن اهلل تعلى .واليوم العاشر يوم ثقيل لمن سافر فيه ومن شرك فيه خسر ومن طلب فيه
حاجة إلى السلطان وجدها ومن طلب فيه سرقة وجدها واليوم الحادي عشر يوم صالح للبيع
والشراء واألخذ والعطاء والسفر والتزويج ولكل شيء ومن مضى له فيه شيء لم يرجع عليه
ابداً ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى.
واليوم الثاني عشر يوم نحيس للسرقة وهو جيد لصاحب الحرث والدخول على السالطين
ومن مضى له فيه شيء لم يرجع إليه ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى .واليوم الثالث عشر
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يوم ثقيل ومن مضى له فيه شيء لم يرجع إليه وهو يوم سعيد للسارق واليوم الرابع عشر يوم
صالح لكل شيء التزويج والشركة وركوب البحر ويعارض فيه السالطين ولقضاء الحوائج
وهو جيد ومن مضى له فيه شيء لم يرجع عليه ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى ومن ولد
فيه يعيش ضيق ًا ومن رأى فيه رؤيا فإنها تخرج كما رآها ويحذر فيه الدواء وإياك أن تشربه.
اليوم الخامس عشر يوم صالح يشرب فيه الدواء وتطلب فيه خصيمك ومن ولد فيه يكون
أعوراً وأبكم أو به علة ومن سرق فيه شيء لم يرجع إليه ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى.
واليوم السادس عشر يوم صالح للحرث والبنيان ومن ولد فيه يكون في حال شديد وهو يوم
نحيس للمولود وان سرق فيه سارق أخذ من ساعته ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى .واليوم
السابع عشر يوم ثقيل في كل شيء ومن مضى له فيه شيء لم يرجع عليه أبداً ومن ولد فيه
يعيش عيش ًا ضيق ًا حتى يموت وال ينجح للبيع والشراء وال للزواج وال يسافر فيه مسافر
واليوم الثامن عشر يوم طيب للبيع والشراء والحرث واالجتماع مع القوم ومن مرض فيه يبرأ
بإذن اهلل تعلى ومن مضى له فيه شيء لم يرجع عليه ويسافر فيه ألنه جيد ومن ولد فيه يعيش
عيش ًا [ص ]136حسناً.
واليوم التاسع عشر يوم صالح لكل شيء لتعليم الصبيان والحكم والبيع والنكاح ومن
مضى له فيه شيء يرجع إليه ومن ولد فيه يكون طويل العمر واليوم العشرون يوم صالح
لحرث األرض ولغرس األشجار ولدخول الحمام وشرب الدواء .واليوم الحادي والعشرون يوم
صالح لكل شيء إال الدواء ال يشرب فيه وال يباع فيه وال يشترى ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل
تعلى وهو ثقيل للمسافر وال تطلب فيه حاجة وال تدخل فيه على السالطين وال تركب فيه
البحر وال تلبس فيه ثوب ًا جديداً وال تنكح فيه وال تشارك فيه ومن أراد أن يمشي إلى حاجة
وجدها .واليوم الثاني والعشرون يكون خفيف ًا ومن ولد فيه تطول حياته حتى يكون هرم ًا
ويكون سلطان ًا في حياته أينما توجه بوجهه أصابته كرامة وهو جيد للبيع والشراء والتجارة
والنكاح ومن سرق له فيه شيء لم يرجع إليه وهو يوم ال يداوى فيه مريض وال يطلب فيه حق
ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى ومن سافر فيه فال بد له من مشقة تجوز عليه.
واليوم الثالث والعشرون يوم صالح لك الكنه ثقيل على الشركة في البيع ومن مضى له
فيه شيء يرجع عليه ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى ومن ولد فيه يخرج سريع الجوى.493
 493كذا وهذه الكلمة غير مفهومة.
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واليوم الرابع والعشرون يوم ثقيل ولد فيه فرعون وهو نحيس مستمر ال تنكح فيه وال تبع وال
تشتر ومن سرق له فيه شيء يرجع إليه ومن سافر فيه ال يخلص ومن مرض فيه يشتد مرضه
ومن ولد فيه ال تقتله السباع .واليوم الخامس والعشرون يوم نحيس هو الذي يضرب فيه أهل
مصر سبع سنبالت وهو يوم نحيس شديد على المرض ومن مرض فيه يبرأ بإذن ومن مضى
غراء أو بالحديد
له فيه شيء يرجع عليه ومن ولد فيه يكون أصم أبكم أعمى وال يموت إال ً
وإن ولد فيه أنثى تكون لهم خيراً كثيراً .واليوم السادس والعشرون يوم صالح من ولد فيه
يكون عالم ًا فإن ولدت فيه جارية تكون فيها ثالث عالمات ومن سرق له فيه شيء لم يرجع
إليه أبداً ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل.
واليوم السابع والعشرون يوم صالح للمسافر والزواج والشرط ومن ولد فيه يكون عالم ًا
أو عابداً ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى ومن مضى له فيه شيء يرجع إليه .واليوم الثامن
والعشرون يوم صالح ولد فيه يعقوب عليه السالم ومن ولد فيه فإنه ال يموت حتى يبتلى في
صحته وهو يوم صالح للبيع والشراء ولكل عمل ومن مرض فيه يبرأ بإذن اهلل تعلى ومن سرق
له فيه شيء لم يرجع إليه أبداً ومن سافر فيه يرجع سريع ًا وهو يوم ثقيل ال يشرب الدواء فهي
فليوص
وال يشارك فيه شركة .واليوم التاسع والعشرون ال تطلب فيه حاجتك ومن مرض فيه
ِ
فإنه يموت وهو يوم نحيس ال يدخل فيه على السالطين وال يباع فيه وال يشترى ومن ولد
فيه فإنه يكون مطاع ًا لوالديه ومن مضى له فيه شيء لم يرجع عليه إال بعد حين .واليوم
[ص ]137الموفي ثالثين يوم ًا صالح لما تريد فيه من قضاء الحوائج ومن ولد فيه يكون
محصوراً ومن مضى له فيه شيء ال يرجع إليه أبداً وهذا ما وجد في أيام الشهر.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن األيام التي بعث فيها الرجز على بني إسرائيل
قالت له نعم فال يعمل فيها شغال من أشغال الدنيا ومن سافر فيها في البحر غرق وفي البر
سلب شهر يناير أو ليوم منه ويوم أربعة وعشرين منه شهر فبرائر اليوم التاسع منه ويوم أربعة
وعشرين منه شهر مارس اليوم الثالث منه ويوم أربعة وعشرين منه شهر أبريل اليوم الحادي
عشر منه ويوم أربعة وعشرين منه شهر ميه اليوم الخامس منه ويوم اثنين وعشرين منه يونيه
التاسع منه ويوم تسعة وعشرين منه يوليه اليوم الحادي عشر منه ويوم أربعة وعشرين منه
اغشت اليوم العاشر منه ويوم ستة وعشرين منه شتبر اليوم التاسع منه ويوم ثمانية وعشرين
منه نونبر اليوم الثالث منه ويوم أربعة وعشرين منه دجنبر اليوم الثالث منه ويوم إحدى
وعشرين منه وعددها أربعة وعشرين في كل شهر.
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قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن ابتداء دخول السنين والشهور العجمية
وعالمات األهلة المائل والعادل والرعود ولكل شهر ما يضر ويقبح قالت له نعم ابتداء الشهور
بالعجمية أولها يناير وهو إحدى وثالثون يوم ًا فإن دخل بالسحاب واألرياح واألنواء فال
تحرث شيئ ًا من مواضع الجبال فإنها جبال الماء ألنها سنة خارجة الهام فإن غربت في ذالك
اليوم وتطلع فال ماء والثاني بال ماء فإنها تمطر إلى أربعة أيام فإن لم تمطر إلى أربعة أيام فإنها
تمطر إلى أربعة عشر أو ثمانية عشر يوماً .فبرائر وهو ثمانية وعشرون يوم ًا وربع يوم إلى أربعة
عشر ما منه خروج الحرث ودخول الربيع في الخامس عشر من فبرائر عشرة أيام منه فإن خرج
فيه الخطاف فالسنة صالحة بإذن اهلل تعلى وفي تسعة أيام منه يلقح الزرع ويصيح الضفادع
ويخرج الزرع 494وتنحرث القطاطين ويبيض الوز ويلقح فيه وفيه يخرج الماء في ال َع ْود.
مارس فإن كان المطر في سبعة أيام منه فإن المطر صالح يود الزرع والربيع وينفع منه
القطنية والى عشرة أيام منه يخرج البرد وفي خمسة عشر منه وفي أربعة وعشرين يوم ًا منه
اعتدال الوزن وفيه توسط الشمس السماء وتقيم السحاب وينتصب الزرع ويخرج الذباب
وفي ثمانية أيام منه تموت النحل فإن كانت في تلك األيام فهي صالحة بإذن اهلل تعلى .أبريل
وهو ثالثون يوم ًا وفي خمسة عشر منه خروج اليمامة ويتالحق الزرع ويلحق المؤخر الباكر
والمتأخر وفيه تسقط الثرياء وهي ال تسقط إال ببرد شديد .ويحرث فيه الفول والقطاني
كلها وفي سبعة عشر منه أو عشرين أو خمسة وعشرين منه يحذرالعاهات التي تفسد الزرع
والفواكه [ص ]138كلها فإن لم تقع العاهات في هذه األيام السبعة فالزرع والثمار كلها
صالحة بإذن اهلل تعلى وفي تسعة عشر منه يحذر الضباب والغيم الذي يفسد الزرع فإن أخذ
الضباب في ذالك اليوم فالزرع الذي هو أخضر مخلص بإذن اهلل تعلى وفي اثنين وعشرين
منه يصبح الجليد.
وقال بعض الناس فيه ينزل البرد فإن نزل للنداء في أبريل من أوله إلى آخره فإن تلك
السنة صالحة بإذن اهلل تعلى وإن أصبح الغمام في ذالك اليوم فالسنة المقبلة صالحة بإذن اهلل
تعلى فإن كانت السحاب في ناحية من السماء فتلك البالد التي عليها السحاب خالية بإذن
اهلل تعلى ويصيبهم الخالء إلى بلد آخر غير بالدهم فإن غمت السماء كلها بالسحاب فتلك
السنة المقبلة خالية من الزرع ويقوم فيها الجوع في اثنين وعشرين منه يوكل الزرع الجديد
 494جاءت «ويصيح الضفادع ويخرج الزرع» في الهامش.
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بإذن اهلل تعلى والى سبعة وعشرين منه يدخل النسيان وهي ثالثة أيام التي بقت منه فإن نزل
النسيان وهي ثالثة أيام التي بقت 495منه فإن نزل النيسان 496في هذه األيام أو المطر أو اليوم
الرابع من ميه فإنه مطر يزكوا منه الزرع وإلى سبعة أيام فإن وقع في هذه األيام فهو مطر يزكوا
منه الزرع وإلى سبعة أيام مبارك.
ميه وهو إحدى وثالثون يوم ًا إلى ستة عشر منه خروج الربيع ودخول الصيف في السابع
عشر منه وعشرة أيام منه إن كان فيه الضباب فهو ردي الفواكه وفي خمسة وعشرين منه
طلوع الثريا وهي ال تطلع إال ببرد شديد وهو يوم يحذر فيه العاهات وال بد من العاهات
في بعض البالد وإنما تغيب الثريا أربعين يوم ًا فهذه مشاهدة ميه .يونيه وهو ثالثون يوم ًا
وفي أربعة وعشرين منه ميالد يحيى بن زكرياء عليه السالم وهو يوم ال َع ْن َصرة وهو يوم
األنبولس 497وال يغرس فيه غرسا وفيه ترجع الشمس وهو انتصاف السنة وهو أطول يوم في
السنة وأقصر ليلة واحذر سحاب ذالك اليوم ورياحه فإن أصبح بالغربي ومضى ذالك اليوم
والريح الغربي فالسنة مقحوطة قحط ًا شديداً وإن كان الريح في آخر النهار شرقي فآخر السنة
مقحوط وإن كان الريح في ذالك النهار كله أعني المشهور في وسط النهار ريح شرقي فوسط
السنة مقحوطة قحطا شديداً وإن كان مضى ذالك اليوم يدر سحاب والريح فالسنة صالحة
بإذن اهلل تعلى وإن كان الريح مخبوال فالسنة مخبولة فهذا ما شهدته.
يوليه إحدى وثالثون يوما ًوهو قلب الصيف وفي سبعة أيام ال يوطأ فيه النساء وال
يوكل فيه بصل وفي اليوم الثاني عشر منه يدخل السمائم وفي أربعة وعشرين منه يذوق
العنب األبيض فهذا ما شهدته .أغشت وهو إحدى وثالثين يوم ًا وبرجه األسد إلى ستة عشر
منه خروج الصيف ودخول الخريف وفي السابع عشر منه الخريف وفي أول يوم منه تذوق
الفاكهة وفي أربعة وعشرين منه تؤكل الفاكهة .شتنبر وهو ثالثون يوم ًا وفي خمسة وعشرين
منه يعتدل اليل والنهار ويطول اليل [ ص ]139ويقصر النهار .أكتوبر وهو واحد وثالثون
يوم ًا إلى اثنين وعشرين منه يدخل الحرث وقد قال بعض العلماء إلى سبعة عشر منه دخول
الحرث .نونبر وهو ثالثون يوم ًا أول منه دخول الحرث وفي خمسة عشر منه خروج الخريف
ودخول الشتاء في السادس عشر من نونبر .دجنبر وهو إحدى وثالثين يوم ًا وهو قلب الشتاء
 495كذا.
 496ما بني «وهي» و«النسيان» ورد في الهامش.
« 497االنبوش» في النص.
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وهو يؤذي للجمال بسراجه إلى خمسة أيام منه دخول اليالي أو خمسة عشر يوماً.
وقد قال بعض العلماء دخول اليالي الشدائد في اثنا عشر من دجنبر ويخرجن في
عشرين من يناير وإلى عشرة أيام منه ميالد راللية أخت مريم ابنت عمران خالة عيسى
عليه السالم .فإن كان المطر في ذالك اليوم فمطر تلك السنة غريز وتنظر فيه إلى رجوع
الشمس فإن رجعت إلى ميالد راللية وذالك في عشرة أيام من دجنبر فالسنة ردية ويخرجن
في خمسة عشر من يناير بالباب األول وإن رجعت إلى ميالد مريم فال بأس وإن رجعت إلى
خمسة وعشرين من دجنبر فالسنة صالحة ورجوع الشمس من المغرب إلى المشرق .وفي
سبعة وعشرين يوم ًا من األيام ميالد عيسى بن مريم عليه السالم وتمام المسيح ابن مريم
وفي ثمانية وعشرين يوم ًا من ينيه في الصيف أيضا ترجع من المشرق إلى المغرب في سبعة
وعشرين يوم ًا من دجنبر ميالد عيسى .وقال أيض ًا في مشاهدة يناير إلى خمسة أيام منه ال
يصلح شراب الماء في اليلة الخامسة إال بالمصباح احذر نفسك عن الشراب فإنها ليلة ردية
فيه تقع العاهات في الماء فيكون الماء قيح ًا ودم ًا جامداً.
فال يصلح فيها القيام ألحد بعد النوم إال بالمصباح فمن شرب ذالك اليلة بعد رقاده
فإنه يصيب في جوفه وجع وعلة .وفي خروج اليالي الشدائد يكون نوء تسيل منه األودية
بإذن اهلل تعلى وفي تسعة وعشرين منه تسمع الرعد في ذالك اليوم أو تلك السنة فإن رعد
فالسنة صالحة وإن لم يرعد فالسنة ردية واهلل تعلى أعلم .وهذا من علم يوسف بن يعقوب
عليه السالم في السجن وفي عشرة أيام من يناير تنظر إلى الخطاف فإن ظهرت في ذالك اليوم
فالسنة قليلة المطر فهذا كله من يناير وما زيد ال يخاف وهذه مشاهدة يناير واهلل تعلى أعلم.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن األه ّلة المائالت والمعتدالت قالت له نعم
هالل يناير إن كان متساوي ًا كان صالح ًا للخرفان وإن كان مائال تكون الموت في المواشي.
فبرائر إن كان متساوي ًا استوى كل شيء بإذن اهلل تعلى .مارس إن كان متساوي ًا كان برداً
ال كثرت األمطار بإذن اهلل تعلى .أبريل إن كان متساوي ًا كان فيه خيراً
شديداً أو إن كان مائ ً
كثيراً وتضاعفت األمطار بإذن اهلل تعلى وان كان معتدال فعكس ذالك .مايه إن كان مستوي ًا
ال كان فيه الخير بإذن اهلل تعلى وكان الموت
كان حمل الكرم حسن الفاكهة وان كان مائ ً
في الناس كثيراً .يونيه إن كان متساوي ًا كان حمل الكرم حسن ًا وصلح الزرع وكان الخير
ال كان الموت في الناس عظيما وبدع عظيمة .يوليه إن كان
كثيراً بإذن اهلل تعلى وإن كان مائ ً
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متساوي ًا كان عام البرد والجليد ويفسد [ص ]140على الناس وإن كان مائال كان صالحا
بإذن اهلل تعلى .أغشت إن كان مستوي ًا نجح الزرع بإذن اهلل تعلى وكان األمان في الناس وكثر
الخير وإن كان مائال كثر الموت في النسا ووقع الطاعون والمرض الشديد .شتنبر إن كان
متساوي ًا كان فيه هالك المواشي وإن كان مائ ً
ال كان الموت في الناس .أكتوبر إن كان متساوي ًا
قلت األمطار أيام ًا وإن كان مائ ً
ال كثرت األمطار بإذن اهلل تعلى نونبر إن كان متساوي ًا قلت
أمطاره وكثر برده وإن كان مائ ً
ال كثرت أمطاره .دجنبر وهو قلب الشتاء إن كان متساوي ًا قلت
ال كثرت أمطاره بإذن اهلل تعلى.
أمطاره أيام ًا وإن كان مائ ً
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الرعد في الشهور قالت له نعم إذا صوت
الرعد في أبريل في اليوم الرابع والعشرين أو في الخامس والعشرين أو في الثامن والعشرين
كثر الخير والقمح والشعير وتكثر األمطار في تلك السنة وكذا صوت الرعد في مايه وله
الثور في أول يوم منه أو في الخامس والعشرين تكون سنة خصبة كثيرة الخير وإذا صوت
الرعد في غير هذه األيام المسمات فال خير فيه واهلل أعلم .وإذا صوت الرعد في يونيه وله
التومان يكثر مطر تلك السنة وإذا صوت الرعد في يوليه وله السرطان 498كثر القمح والشعير
والفول والقطاني وكان الموت في البهائم والطيور وإن كان الرعد فيه ثقي ً
ال 499فال خير فيه
وإذا صوت الرعد في أغشت وله األسد في الثالث أو في السابع عشر أو إحدى وعشرين كثر
الزرع والثمار وتكثر الحيتان وتصلح الماشية.
وإذا صوت الرعد في غير هذه المسمات كانت سنة خصبة وإذا صوت الرعد في اشتنبر
وله العذرا في السادس أو في اثنا عشر أو أربعة عشر تكون السنة 500خصبة كثيرة الخير
ووقع الموت في الناس بغتة وإن كان في غير هذه فال خير فيه واهلل أعلم بالغيب واألحكام.
وإذا صوت الرعد في أكتوبر وله الميزان في الثالث أو في أربعة عشر تكون السنة خصبة
كثيرة الخير وتكثر فيه الزريعة ويكثر أمطارها ويكون الشبع في الناس ويموت الطير والبهائم
ويتخلل شرابها وإن كان في غير هذه المسمات فال خير فيه .وإذا صوت الرعد في نونبر وله
العقرب في اليوم األول قل الطعام وصلحت الماشية والبهائم كلها وكثر الخطاف وان صوت
الرعد في غير ذالك كانت سنة خصبة كثيرة الخير والطعام .وإذا صوت الرعد في دجنبر وله
« 498الشرطان» في األصل.
« 499وثفال» في النص.
 500جاءت اجلملة التي ما بني «سنة خصبة» و«تكون السنة» في الهامش.
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القوس في اليوم األول أو في الخامس أو في السابع فإنها سنة خصبة كثيرة الخير والماء والثلج
ويفرح الناس فيها وإن كان في غير هذه المسمات فال خير فيه .وإذا صوت الرعد في فبرائر
وله الدلو كانت سنة سوء في كل شيء ويكون الزالزل والخوف في الناس ويكون للملوك خوف
وحزن وإن لم يكن فيها رعد فالسنة خصبة حسنة .وإذا صوت الرعد في مارس وله الحوت في
اليوم األول كانت سنة سوء وإذا صوت الرعد في يوم ستة عشر أو عشرين يكون هالك كثير.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الرعد إذا صوت [ص ]141عند البروج قالت
له نعم إذا صوت الرعد والقمر بالتومان 501يكون المطر كثير وربما يمطر ثالثة وثالثين يوم ًا
متتابعة والبركة كثيرة .وإذا صوت الرعد والقمر بالشرطان 502فيكون جوع ًا شديداً والحذر
في المواشي وزلزلة شديدة ويخرج الجراد فيفسد الزرع ويكون المطر في آخر السنة .وإذا
صوت الرعد والقمر باألسد فالفتنة بين الملوك والناس في عذاب ونصب يحدث في أول
السنة وفي آخرها ويقل الطعام في أو السنة وتكون القطنية كثيرة ويكثر كل شريف .وإذا
الدواب
والدواب والبقر وتقع الموت في
صوت الرعد والقمر بالعذراء فالسنة كثيرة اآلفات
ّ
ّ
وإذا صوت الرعد والقمر بالميزان كان المطر في آخر السنة وفي آخر السنة يقع الجوع في
الناس ويقل الطعام .وإذا صوت الرعد والقمر بالعقرب يموت الخيل ودواب البحر ويقل العنب
ويكشف القمر بالمش ويكثر الزيت وتكثر الرياح وتقل األمطار وتقع الموت في الدواب .وإذا
صوت الرعد والقمر بالقوس يقع في مدائن المشرق الشر والجوع والطاعون في الناس واهلل تعلى
أعلم .وإذا صوت الرعد والقمر بالدلو فيكثر المطر والشر في الناس ويخرج الجراد وإذا صوت
الرعد والقمر بالحوت يكثر الموت والجوع والقتال بين القبائل واهلل تعلى أعلم.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن عالمة الهوا في كل شهر قالت له نعم إذا كان
هوا في السماء في مارس يكثر المطر وهرق الدماء وإذا كان في أبريل هوا فإن ملكا يغلب
ملكا على سلطانه ويكثر الكذب في الناس في تلك السنة .وإذا كان هوا في مايه كثر الشر
والقتال بين الناس وإذا كان هوا في يونيه كانت الزالزل في األرض كلها والموت في المواشي
والبقر .وإذا كان كان هوا في يوليه كان في الناس قتل شديد وكثر البرد والجوع وإذا كان
هوا في أغشت كان قحط في بعض البالد واألمطار في بعض وفي آخر السنة يكثر الخصب
والخير وإذا كان هوا في شتنبر كان الموت في الناس والبقر .وإذا كان هوا في أكتوبر يكون
 501كذا والصواب «التوأمان».
 502كذا والصواب «السرطان».
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المطر ثالثة أشهر ويكون في آخر السنة الموت في الناس وإذا كان هوا في نونبر فالغدر بين
الناس من بيت إلى بيت وقتل الناس بعضهم بعضاً .وإذا كان هوا في دجنبر تكون الرعد
واألمطار في األرض وإذا كان في فبرائر يكثر المطر والموت في تلك السنة واهلل تعلى أعلم.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن خسوف القمر في الشهور قالت له نعم إذا
خسفت 503القمر في يناير يكون الجوع في المغرب ويقل فيه الغيث ويخرج الجراد في
تلك السنة وإذا خسف القمر في فبرائر يكثر فيه الخصب والخير وتكون العافية في األمالك
واألمان وإذا خسف القمر في مارس يكون فيه الخصب والمرض [ص ]142الشديد .وإذا
خسف القمر في أبريل يكون الموت في الناس والبهائم وإذا خسف القمر في مايه يقع فيه
خوف شديد وجوع عظيم وإذا خسف القمر في يونيه يمرض فيه الناس وإذا خسفت الشمس
في عشرة أيام منه يكون على جميع الناس أمر من السماء في ساعة واحدة ال من البهائم وال
من الوحوش وال الطيور وأمر عظيم في كل البالد .وإذا خسف القمر في شتنبر يكون في
المغرب جوع ًا شديداً وموت ًا عظيما وإذا خسف القمر في أكتوبر ينزل فيه بالء من اهلل للناس
للناس وإذا خسف القمر في نونبر يكون فيه الغيث والخصب والبرد الشديد وإذا خسف
القمر في دجنبر يكون في جميع البالد فرح وخصب وصالح بين الناس ويقل فيه الغيث
وتموت المواشي واهلل تعلى أعلم.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن دائرة القمر في الشهور قالت له نعم إذا رأيت
القمر تحلق في اليوم الثالث من مارس فملكا يقتل ملك ًا واهلل تعلى أعلم وإذا تحلق في أبريل
تغلي الثمار والقمح والشعير وإذا تحلق في مايه تكون الموت في البقر .وإذا تحلق في يونيه
ال خير في البحار والثمار وإذا تحلق في يوليه قلت الحيتان وإذا تحلق في أغشت تقل مياه
العيون وتغور وإذا تحلق في شتنبر تكون أرجاف وإذا تحلق في أكتوبر تغصب أموال األغنياء
ويجار على الرعية ويقل اللبن .وإذا تحلق في نونبر يكثر الحريق والقتال وإذا تحلق في دجنبر
يكون فيه قتال وموت في جميع البالد وإذا تحلق في يناير يكون فيه مرض في الناس وبياض
كثير وإذا تحلق في فبرائر يكون في أول السنة مطر غزير وفي آخرها بياض غزير.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن المطر وعالمته في كل شهر قالت له نعم أنظر
في الثمانية الباقية من فبرائر فإن كان فيها مطر أو في بعضها فالسنة كثيرة الخير وإن لم يكن
 503كذا والصواب «خسف».
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فيها مطر فالسنة قحطا .وإذا دخل مارس بريح ولم يكن في أوله مطر فالسنة صالحة مباركة
في كل شيء وإذا دخل أبريل ثمانية من أوله وثمانية من آخره إن كان فيها مطر فالسنة صالحة
مباركة وإن لم يكن فيها مطر فال خير فيها .وإذا دخل فيه من أوله إلى ثمانية أيام منه فإن كان
فيها مطر كان الخير والبركة ويوم عشرين منه إن كان فيها مطر كان الخير والبركة وإن لم يكن
فيها مطر فال خير فيها .وإذا دخل اغشت فانظر فيه إلى المطر إلى ثمانية أيام إن كان فيها مطر
فالسنة سنة الخير والبركة والخصب فيها وإن لم يكن فيها مطر وإال انتظر إلى الثمانية األخيرة
فإن كان فيها مطر فهي سنة الخير والبركة وإال فال خير فيها .وإذا دخل شتنبر أنظر إلى عشرة
أيام منه من أوله فإن كان المطر في يوم من هذه األيام فالسنة كثيرة الخير والخصب وتكون
بركة وإن لم يكن فيها مطر بين تلك األيام فالسنة قليلة الماء.
وإذا دخل أكتوبر أنظر إلى خمسة أيام من آخره فإن رأيت فيها [ص ]143غمام ًا وسحاب ًا
أو ضباب ًا فالسنة صالحة مباركة وإن لم يكن فيها مطر فالسنة قاحطة واهلل تعلى .وإذا دخل
دجنبر أنظر أول يوم منه فإن خرج ذالك اليوم ولم يكن فيه مطر وال ضباب وال سحاب فالسنة
قليلة الماء ويكون المطر في شهر مايه وإن كان فيها مطر أو ضباب أو سحاب كثر الخير واهلل
أعلم .قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن دائرة الشمس في كل شهر قالت له نعم
إذا رأيت الشمس دارت بها دارة في يناير فهي عاهة تقع في المواشي وإن كانت في فبرائر
فيتزلزل المغرب وإذا كانت في مايه فيموت البهائم ويكثر الرمد والشقيقة في أعين الناس.
وإذا كانت في يونيه فيقع الفساد في النوال وإذا كانت في يوليه فملك يزول من ملكه وإذا
كان في أغشت فخراب أهل بعذاب سقط من العدد شهر شتنبر واهلل تعلى أعلم .وإذا كانت
في أكتوبر فكثرة الغرق بالماء وإذا كانت في نونبر فكثرة هالك النساء واألطفال وإذا كانت
في دجنبر فيموت الكرام من الناس واهلل تعلى أعلم ويصلح الزرع.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن األيام السبعة كيف النفع والض ّر فيها في كل
شهر فقالت له نعم إذا دخل يناير فعدله من يوم يدخل إلى اليوم السادس فإن وافق األحد
فتلك السنة صالحة فيكون نداء وصيف يابس وريح شديد وذالك ألن األحد له الشمس
وإن وافق السادس يوم اإلثنين تكون سنة صالحة والصيف صالح ومرض في الناس كثير وض ّر
قليل وتكون األرياح بليالته وتكون فيها نقصان وذالك ألن اإلثنين للقمر .وإن وافق السادس
يوم الثلثاء تكون فيه شتاء كثيرة البرد وصيفها درع 504والندا قليل ويقع الموت في الناس
 504كذا.
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ويكون في العام وجع وذالك أن الثلثاء للمريخ وفيه ولد قابل بن آدم .وإن وافق السادس يوم
األربعاء فيكون فيها شتاء وريح طيبة وتصلح فيها األشياء وتكون فيه يبوسة ويقل الطعام
وتكثر الفاكهة وتكون خصومة بين الناس وتشتد الحكام والسالطين وتقع الموت في الناس
وفيه ولد هابيل.
وإن وافق السادس يوم الخميس تكون شتاء تلك السنة لينة والصيف يكون الزرع كثير
505
والعسل ويكثر سفك الدماء ويموت فيه العلماء وذالك ألنه للمشتري ويكون صيف ًا يابس ًا
[ص ]144قال لها فما أولك وما آخرك قالت له أولي نطفة مجرة وآخري جيفة غزرة قال فما
أولك في اإلسالم قالت له ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل قال لها فمن أنت من أبويك وما هما
منك قالت له أنا منهما وليس هما مني أبي هو األصل وأمي أهلي الفضل وأنا بينهما الفرع.
قال لها فأخبريني من أي أمة أنت قالت له من أمة أخرجت للناس التي هي أمة محمد صلى
اهلل عليه وسلم قال لها فما كانت األديان قبل مبعث النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت له لم
يأت نبي إال بدين اإلسالم وشرائع مختلفة قال لها فعلى من أنزلت التورية قالت له على موسى
عليه السالم قال لها والزبور قالت على داوود قال لها واإلنجيل قالت على عيسى عليه السالم
قال لها والفرقان قالت له على محمد صلى اهلل عليه وسلم وأنزل مائة صحيفة أنزل منها على
شئث خمسون وعلى إدريس ثالثون وعلى إبراهيم عشرة وعلى موسى تمام المائة.
قال لها أخبريني على كم من لسان أنزلت األلسنة حتى تكلمت قالت له على اثنين
وسبعين قال لها فأي لسان أفضل منها قالت له كالم العربي اللغوي الذي هو كالم اهلل وكالم
مالئكته وكالم أهل الجنة إذا سار واليها .قال لها فما اختار اهلل من خلقه قالت له األنبياء
اصطفاهم بالرسالة وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ًا الرسل منهم ثالث مائة وثالثة عشر
واختار مهم أربعة أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى اهلل عليه وسلم
وعليهم أجمعين فاصطفاه وشرفه على جميع المؤمنين من خلقه وهو من ولد آدم وأول
مبعوث من قبره صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة في اليوم المورود .وأول
من يقرع باب الجنة قائد الغر المحجلين واختار من أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم
أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ًا رضي اهلل عنهم أجمعين واختار من المالئكة أربعة جبريل
وميكائل وأسرافيل وعزرائيل .واختار من النساء أربعة اسية بنت مزاحم ومريم ابنت عمران
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 505ورد بالهامش «سقط هنا من االصل نحو ورقة واهلل أعلم».
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قال لها أي بلد اختارها اهلل على جميع البلد ان قالت له مكة واختار من الشهور شهر
رمضان ومن األيام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الساعات أوقات الصالة واختار
من األودية أربعة سيحان وجيحان ودجلة والفرات ومن الكالم سبحان اهلل والحمد هلل وال إله
إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .قال لها فما سيد المالئكة في السماء
قالت له جبريل الروح األمين قال لها أي البقاع أحب إلى اهلل تعلى قالت له المساجد وأحب
أهلها إلى اهلل أولهم دخوال وآخرهم خروج ًا قال لها وأي البقاع أبغض عند اهلل تعلى قالت له
األسواق .قال لها أخبريني عن أي شيء وضعه اهلل في األرض من الجنة قالت له الحجر األسود
قال لها أخبريني عن من تكلم بالعربية قالت له أبونا آدم عليه السالم حين علمه اهلل األسماء
كلها فعلم كل شخص باسمه وكل جنس بصفته .قال لها أخبريني عن من تكلم بالشعر
قالت له أبونا آدم عليه السالم حين قتل قابل أخاه هابل فأنشد وجعل يقول[ :ص]145
*تغيرت البالد ومن عليها * ووجه األرض مغبر قبيح *
*تغير كل ذي لون وطعم * وقل بشاشة الوجه الصبيح *
*رجاؤنا عدواً ليس ينسى * لعين ًا ال يموت فنستريح *
*أهابيل إن قتلت فإن قلبي * كئيب [ ]...قريح *
*وما لي لست اسكت مع نعي * عليك وقد تضمنك الضريح *
فأجابه إبليس لعنه اهلل تعلى حيث يقول :
*تنوح على الجنان وسكن دار الـ * ـخلود وأنت ضاق بك الفسيح *
*وكنت بها وأهلك في غنى * وقلبك صار في الدنيا جريح *
*وما زالت مكايدتي ومكري * إلى ان فاتك الثمن الربيح *
*فلوال رحمة المولى عليك * أفاتك من جنان الخلد ريح *
قال لها أخبريني عن أول دم أهرق على وجه األرض قالت له تلك حيضة أمنا حواء .قال
لها أخبريني عن خمسة كانت فيهم روح ولم يخرجوا من رحم قالت له أبونا آدم وأمنا حواء
وكبش إبراهيم وعصى موسى وناقة صالح قال لها أخبريني عن نسبك واسمك ولسانك قالت
له أنا أمة اهلل وأما نسبي فهو التراب منه خلقني اهلل وإليه أعود وإليه مصير العباد وأما حسبي
فعملي أجازى به غداً وأما لساني فهو عربي .قال لها فأنت من أنت أنا أمة اهلل وابنت عبده
ووفق للخيرات من آمن بالكتاب والسنة.
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قال لها أخبريني عن رجل دخل الجنة ونهى اهلل نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم أن
ال يعمل بأعماله قالت له يونس عليه السالم قال اهلل تعلى ﴿وال تكن كصاحب الحوت إذ
نادى وهو مكظوم﴾ .506قال لها أخبريني عن قبر مشى 507بصاحبه قالت له ذالك يونس
بن متى حين ابتلعه الحوت وسار في ظلمات البحر حتى نبذه بالعراء .قال لها أخبريني عن
شيء ال لحم له وال دم قالت له ذالك جهنم أعاذنا اهلل منها ﴿يوم نقول لجهنم هل امتألت
وتقول هل من مزيد﴾ .508قال لها أخبريني عن شيء تنفس ال روح له قالت له الصبح قال
اهلل تعلى ﴿إذا تنفس﴾ 509قال له أخبريني عن نفس ذبحت هلل فأحيا اهلل بها نفس ًا قالت له
تلك بقرة بني إسراءيل قال اهلل العظيم ﴿وإذ قتلتم نفس ًا فا ّدارأتم فيها واهلل مخرج ما كنتم
تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي اهلل الموتى﴾ .510قال لها أخبريني عن طائر
لم يبض ولم يحضن قالت له ذالك طائر عيسى عليه السالم خلقه اهلل من الطين ثم نفخ فيه
الروح وكان طائراً بإذن اهلل.
قال لها أخبريني عن شيء إن فعلته كان حرام ًا وإن تركته كان حرام ًا قالت له صالة
السكران قال اهلل العظيم ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
تقولون﴾ .511قال أخبريني عن شيء قليله حالل وكثيره حرام قالت له ذالك نهر طالوت قال
اهلل تعلى ﴿إن اهلل [ص ]146مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه
مني﴾ 512فكانت الغرفة الواحدة حالل والشربة حرام .قال لها أخبريني عن امرأة تحرك من
حرارة النار إليها قالت له تلك أم موسى في قوله تعلى ﴿أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه
اليم﴾ .513قال لها أخبريني عن من تكلم ال لحم له وال دم قالت له السماوات واألرض
في ّ
قال اهلل تعالى ﴿ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين﴾ .514قال لها أخبريني عن شيء ال
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لحم له وال دم تحرك قالت له تلك عصى موسى قال اهلل العظيم ﴿فإذا هي حية تسعى﴾
قال لها أخبريني عن رسول ليس هو من اإلنس وال من الجن وال من المالئكة.

515

قالت له غراب قابل قال اهلل تعلى ﴿فبعث اهلل غراب ًا يبحث في األرض﴾ 516قال لها
أخبريني عن من أوحى اهلل إليه ليس هو من الجن وال من اإلنس وال من المالئكة قالت له
نملة سليمان لقوله تعلى ﴿قالت نملة يايها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطم ّنكم سليمان
وجنوده وهم ال يشعرون﴾ .517قال لها أخبريني عن صغير ال يكبر وكبير ال يصغر إلى يوم
القيامة قالت له تلك الحجارة قال لها أخبريني عن ذكر من أنثى وأنثى من ذكر قالت له
تلك أ ّمنا حواء خلقت من آدم وعيسى بن مريم .قال أخبريني عن مولود هو أشد من أبيه
قالت له الحديد يخرج من الحجارة قال اهلل العظيم ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
للناس﴾ 518قال أخبريني عن ما هو أشد من الحديد 519قالت له النار ألنها تذيبه والماء أشد
منها ألنه يطفئها والريح أشد من الماء ألنها تهدمه وتفنيه واهلل تعلى أشد من الكل أنه الدائم
الذي ال يموت.
قال لها أخبريني عن موضع طلعت فيه الشمس مرة وال تعود إليه إلى يوم القيامة قالت له
تلك الطريق في البحر فتحه اهلل لموسى حين ضربه بعصاه .قال لها أخبريني عن حق والديك
عليك إن كانا من أهل اإلسالم قالت له حقوقهما كثيرة على أن أخفض لهما جناح الذل
من الرحمة واستغفر لهما وإن كانا من غير أهل اإلسالم وأصاحبهما في الدنيا معروفاً .قال
لها أخبريني ما حقك عليهما قالت له حقي عليهما أن ال يضيعاني وأن يحسنا تربيتي وأن
يعلمني العلم قال لها أخبريني ما حق الجار على الجار قالت له ّ
أجل كبيرهم وارحم صغيرهم
واحفظ شاهدهم وغائبهم .قال لها أخبريني كم له من حق عليك إن كان من ذوي القرابة
قالت له ثالثة حقوق حق اإلسالم وحق القرابة وحق الجوار وإن كان مسلم ًا من غير القرابة
فحقان حق اإلسالم وحق الجوار وأما من له حق واحد فالجار الذمي الكافر .قال لها أخبريني
عن شيء ال رأي لك فيه وال بد لك منه قالت له ذالك الموت التي ال بد منه وال محيد ألحد
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عنه قال لها أخبريني ما الواحد قالت له اهلل تعلى قال لها وما اإلثنان قالت آدم وحوا.
قال لها وما الثالثة قالت له طالق النساء قال لها وما األربعة قالت له التورية [وزبور
واإلنجيل] [ص ]147والقرآن العظيم .قال لها أخبريني عن الخمسة قالت له الصلوات
الخمس أخبريني عن ست قالت له الجهات الست قال لها وما السبعة قالت له سبع سال لها
وما الثمانية قالت له ذالك ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم والعشرة كاملة .قال لها وما
الحادي عشر قالت له كواكب يوسف عليه السالم قال لها وما االثنى عشر قالت له اثنا عشر
شهر في كتاب اهلل قال لها وما الثالثة عشر قالت له تلك إخوة يوسف وأبوه وأمه قال لها وما
األربعة عشر قالت له قنابل من نور معلقة بين العرش والكرسي طول كل قنديل مائة عام.
قال لها وما الخمسة عشر قالت له أنزل اهلل القرءان جملة واحدة إلى سماء الدنيا خمسة عشر
يوم ًا خلون من شهر رمضان .قال لها وما الستة عشر قالت له صفوف المالئكة حول العرش
يسبحون بحمد ربهم قال لها وما السبعة عشر قالت له تلك أسماء من أسماء اهلل تعلى قال
وما الثمانية عشر قالت له ثمانية عشر حجاب ًا من نور.
قال لها وما التسعة عشر قالت له قوله تعلى ﴿عليها تسعة عشر﴾ 520قال لها وما
العشرون قالت له أنزل اهلل الزبور في عشرين يوم ًا خلون من شهر رمضان قال لها وما الواحد
والعشرون قالت له ذالك ميالد سليمان عليه السالم .قال لها وما اإلثنان والعشرون قالت له
فيها تاب اهلل على داوود وغفر ذنوبه قال لها وما الثالثة والعشرون قالت له فيها كلم موسى
تكليما قال لها وما الخمسة والعشرون قالت له فيها خلق اهلل البحر لموسى ابن عمران .قال
لها وما الستة والعشرون قالت له فيها أنزل اهلل التورية لموسى ابن عمران قال لها وما السبعة
والعشرون قالت تلك األيام التي أقام يونس في بطن الحوت قال لها وما الثمانية والعشرون
قالت له فيها رد اهلل على يعقوب بصره .قال لها وما التسعة والعشرون قالت له فيها رفع
إدريس مكان ًا علي ًا قال لها وما الثالثون قالت له ذالك قوله تعلى ﴿وواعدنا موسى ثالثين
ليلة﴾ 521قال لها وما األربعون قالت له فتم ميقات ربه أربعين ليلة قال لها وما الخمسون
قالت له قوله تعلى ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ .522قال لها وما الستون قالت
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له األرض عرفا 523والناس خلقوا منها على ستين صنفا قال لها وما السبعون قالت له قوله
تعلى ﴿واختار موسى قومه سبعين رجال لميقاتنا﴾ 524قال لها وما الثمانون قالت له قوله
تعلى ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ .525قال لها وما التسعون قالت
له إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة قال لها وما المائة قالت له قوله تعلى ﴿الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾.526
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني ما المفتوح وما المغلوق قالت له نعم المفتوح
هو المسنون والمغلوق هو المفروض فالمضمضة واالستنشاق ومسح األذنين هي مفتوحة
والمفروض هو الوجه واليدان ومسح الرأس (يبدو ان هناك صفحة ناقصة أو أكثر واهلل أعلم)
[ص ]148تعيش شهراً أو شهرين ال تأكل شيئا وكذالك الضب إذا ذبح وقرب من النار
تحرك من حرارة النار والكلب يحتلم كما يحتلم الرجل والكلبة تحيض كما تحيض المرأة.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن واحد ال ثاني له وعن اثنين ال ثالث لهم وعن
ثالثة ال رابع لهم وعن أربعة ال خامس لهم وعن خمسة ال سادس لهم وعن ستة ال سابع
لهم وعن سبعة ال ثامن لهم وعن ثمانية ال تاسع لهم وعن عشرة ال حادي عشر لهم وعن
احدى عشر ال ثاني لهم وعن اثنا عشر ال ثالث لهم .قالت له نعم يا مفلفس سألتني عن
الواحد الذي ال ثاني له فهو اهلل واثنين ال ثالث لهما الشمس والقمر وثالثة ال رابع لهم فهم
طالق النساء وأربعة ال خامس لهم جبريل وميكائل وأسرافيل وعزرائيل وخمسة ال سادس
لهم الصلوات الخمس التي فرض اهلل على العباد وستة ال سابع لهم فهي الجهات الست فوق
وتحت وأمام ووراء ويمين وشمال .وسبعة ال ثامن لهم فهي سبعة سماوات وثمانية ال تاسع
لهم فهي حملة العرش وتسعة ال عاشر لهم تسعة أشهر التي تحمل فيها النساء وعشرة ال
حادي عشر لهم فهم أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم ورضي اهلل عنهم أجمعين واحدى
عشر ال ثاني لهم فهم الكواكب التي سجدت ليوسف عليه السالم واالثنى عشرة التي ال
ثالث لهم عشر فهي اثنى عشر شهراً في كتاب اهلل.
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قال أحسنت يا جارية فأخبريني عن من خلق اهلل من الماء ومن هلك في الماء ومن
نجاه اهلل تعلى من الماء قالت له نعم خلق اهلل تعلى نبيه آدم من الماء وهلك قوم نوح عليه
السالم بالماء ونجا اهلل تعلى من الماء يونس عليه السالم حين ابتلعه الحوت .قال لها
أخبريني عن من خلق من الهوى ومن نجاه اهلل من الهوى فهو ابراهيم عليه السالم ومن هلك
بالهوى فهم قوم هود عليه السالم .قال لها أخبريني عن من خلق من الحجر ومن نجاه اهلل
من الحجر ومن هلك بالحجر قالت له نعم خلق اهلل من الحجر ناقة صالح عليه السالم ومن
نجاه في الحجر أصحاب الكهف ومن هلك بالحجر أصحاب الفيل .قال لها أخبريني عن
من خلق من الخشب ومن هلك في الخشب ومن نجاه اهلل في الخشب قالت له نعم خلق
من الخشب حية موسى عليه السالم ومن نجاه في الخشب نوح عليه السالم ومن هلك في
الخشب زكرياء عليه السالم .قال لها أخبريني عن من خلق من النار ومن نجاه اهلل من النار
ومن هلك في النار قالت له نعم خلق اهلل تعلى من النار إبليس لعنه اهلل ومن نجاه اهلل تعلى من
النار فهو إبراهيم عليه السالم ومن هلك بالنار القربان .قال لها أخبريني عن شجرة أصلها من
الجنة لها خمسة أغصان غصنان في الشمس وثالثة في الظل ال تزال إلى يوم القيامة قالت
له خمس صلوات ما بين اليوم والليلة الغصنان الذان في الشمس ال تزال صالة الظهر والعصر
والثالثة التي في الظل ال تزال فهي صالة الصبح والعشاءين ال تزال في الظل إلى يوم القيامة
فهذه مسئلتك يا مفلفس.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن ثالثة ليس عندهم أمان قالت له نعم البحر
والسلطان والزمان وثالثة ال يعرفون إال عند ثالثة الحليم عند الغضب والشجاع [ص]149
عند الحرب والصديق عند الحاجة وثالثة ال يستطاع رضاهم الحسود ال يرضيه إال زوال
النعمة والمأثور ال يرضيه إال إدراك ثأره والذي تطلع منه على الحيلة الخبيثة ال يرضيك إال
موته وثالثة تظهر فيها حرفة اإلنسان المواخات والحرفة والتزويج .وإن أولى الناس بالرحمة
ثالثة البر في السلطان الفاجر فهو الذي حريص لما يرى ويسمع والعاقل في تدبير الجاهل
اليم والكريم المضطر إلى اللئيم فهو أبداً خاضع ذليل.
فهو عمره متعب ّ
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن أربعة ال يعرف قدرها إال أربعة قالت له نعم
العافية ال يعرف قدرها إال أهل البال والصحة ال يعرف قدرها إال أهل المرض والشباب ال
يعرف قدره إال الشيوخ والحياة ال يعرف قدرها إال الموتى .قال لها أخبريني عن أربعة ال
تنشبع من أربعة قالت له نعم ال تشبع األرض من مطر وأنثى من ذكر وأذن من خبر وعالم من
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أثر .قال لها أخبريني عن أربعة ال يعد لهن شيء قالت له نعم اإلسالم والصحة واألمن والغنا
قال لها أخبريني عن أربعة تؤدي إلى أربعة قالت له نعم الصمت إلى السالمة والبر إلى الكرامة
والجود إلى السياسة والشكر إلى الزيادة .قال لها أخبريني عن أربعة تحتاج الى أربعة السرور
إلى األمان والقرابة إلى الود والحسب إلى األدب والعقل إلى التحريك.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن أربعة تضيع عند أربعة قالت له األمانة عند
من ال وفاء له والصنيعة عند من ال شكر له واألدب عند من ال عقل له والثناء عند من ال مروءة
له .قال لها فما قوائم الدنيا قالت له نعم قوائم الدنيا أربعة علم العلماء وعدل األمراء وسخاوة
األغنياء ودعاء الفقراء قال لها وما األربعة التي تحفظ قبل أربعة قالت له نعم الوضوء قبل
الصالة والدعاء قبل البالء واالستغفار قبل الذنوب والتوبة قبل الموت .قال لها وما دواء أربعة
قالت له نعم العلماء دواء الجهل والدعاء دواء البالء واالستغفار دواء الذنوب والتوبة دواء
الموت .قال لها أخبريني عن أربع طلبتها فوجدتها في أربع قالت له نعم يا مفلفس طلبت
البركة في المال فوجدتها في الزكاة وطلبت بركة مال الرزق فوجدتها في الصدقة وطلبت
راحة القلب فوجدتها في اإلخالص واليقين وطلبت دواء الذنوب فوجدته في التوبة .قال
لها أخبريني عن أربعة تذهب بأربعة قالت له نعم طلبت الحالل فذهب عني الحرام وطلبت
اآلخرة فذهبت عني الدنيا وطلبت الجنة فذهبت عني النار وطلبت رضاء اهلل فذهب عني
سخط المخلوقين.
قال لها أخبريني عن أربعة بعكس أربعة قالت له نعم ما خير بعده النار بخير وما شر بعده
الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بالء دون النار فهو عافية .قال لها أخبريني عن
ما اختار اهلل من األيام ومن الشهور ومن النساء وما األربعة الذين يسبقون الناس إلى الجنة وما
األربعة الذين اشتاقت لهم الجنة قالت له نعم فأما األيام فيوم الجمعة وفيها ساعة ال يوافقها
عبد مسلم يسئل اهلل شيئ ًا من أمور الدنيا واآلخرة إال أعطاه ذالك والثاني يوم عرفة يباهى
به الرب سبحانه مالئكته فيقول لهم [ص ]150يا مالئكتي انظروا عبيدي جاءوا شعث ًا غبراً
أشهدكم أني قد غفرت لهم مغفرة ال يعملها أحد غيري والثالث يوم النحر إذا كان العيد يوم
النحر قرب قربان ًا فأول قطرة تسيل من القربان كانت كفارة لجميع ما فعل العبد من الذنوب
والرابع يوم الفطر من شهر رمضان فإذا صامت أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم شهر رمضان
خرجوا إلى عيدهم يطلبون أجورهم فيقول اهلل تبارك وتعلى أشهدكم يا مالئكتي أني قد
غفرت لهم وينادي منادي ًا أمة محمد ارجعوا إلى أوطانكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.
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وأما الشهور فشهر اهلل األصم رجب وثالثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأما
النساء فمريم ابنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد
صلى اهلل عليه وسلم .وأما الذين يسبقون إلى الجنة فأولهم النبي صلى اهلل عليه وسلم سابق
العرب إلى الجنة وسلمان الفارسي سابق الفرس إلى الجنة هو أول من أسلم منهم وصهيب
سابق من أسلم من الروم إلى الجنة وبالل بن حمامة سابق من أسلم من الحبش إلى الجنة.
وأما األربعة الذين اشتاقت إليهم الجنة فأولهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وسلمان
الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد بن األسود الكندي.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن خمسة ال تبقى إال على خمسة قالت له
نعم البناء على غير األساس والمال على الفساد والعمل على التكليف والملك على الظلم
والوالت على الجور .قال لها أخبريني عن خمسة ال راحة لإلنسان إال بمفارقتهم السن
المؤلمة والمرأة السيئة الخلق والولد ّ
العاق لوالديه والحاكم الجائر والجار السوء .قال لها
أخبريني عن خمسة ال يكمل العبد اإليمان إال بها قالت له نعم التوكل على اهلل والتسليم
ألمر اهلل والصبر على بالء اهلل والصبر بقضاء اهلل والمحبة والرغبة في اهلل .وقد وجد في تاج
كسرى خمسة أسطر بماء الذهب األول العدل ال يدوم وإن دام عمر والثاني الكفر ال يدوم
وإن دام دمر وفي الثالث الموت هو الفقر األحمر وفي الرابع من لم يخلق ولداً لم يذكر وفي
الخامس األعمى ميت وإن لم يقبر .وقد وجد في بعض الكتب المنزلة خمس كلمات في
خمسة أسطار في السطر األول األجل معلوم وفي الثاني الرزق مقسوم وفي الثالث الكريم
مكروم وفي الرابع الحريص محروم وفي الخامس الدنيا ال تدوم .وقد وجد أيض ًا في بعض
الكتب الملك الجائر هو وفرعون سواء والعالم الذي ال يعمل بعلمه هو وإبليس سواء والغنى
الذي ال يوجد في ماله راحة هو واألجير سواء والمرأة التي ال تتخذ بيتها مقيال هي واألمة
سواء والفقير يبصبص هو والكلب سواء.
رب واألخ فخ
قال لها أحسنت يا جارية ثم قالت له يا مفلفس قال بعض الشيوخ األب ّ
والعم غم والخال وبال والولد كمد واألقارب عقارب وإنما المرء بصديقه .المال عون على
المروءة والحسود ال يسود ليس الخالئق من علم ساد ومن فهم زاد ومن لم يتفكر فقد خسر
ما كل عثرة تقال وال كل فريضة تنال 527الرفيق قبل الطريق الجار قبل الدار المنى تفسد المنه
صديق المرء عقله وعدوه جهله المفروم به هو المحزون عليه كل شيء ال يوافق األحمق.
 527جاءت «تنال» في الهامش.
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قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني [ص ]151عن جواب ثالثين مسئلة قالت له ما
هي يا مفلفس قال لها احذري من األمور الثالثة وخافي ثالثة وارجي ثالثة ووافقي ثالثة
واستحي من ثالثة وافزعي إلى ثالثة وشحي على ثالثة وتخلصي إلى ثالثة واهربي من ثالثة
وجنبي ثالثة .قالت له نعم أما قولك احذري من ثالثة فاحذر الكذب والغضب والطمع
فأما الكذب فقول لقمان البنه يا بني أياك والكذب فإن الكذب اشهى ممن يأكل لحم
العصفور .وأما الكبر من خصال أهل األشرار وأما الكبرياء رداء اهلل عز وجل ومن أسكن اهلل
قلبه مثقال ذرة أوده النار والغضب يسبقه الحليم ويطيش العالم ويعقد معه العقل ويظهر
معه الجهل .والطمع فخ من فخاخ إبليس لعنه اهلل وشر من عظيم احتياله يصيد به العلماء
والعقالء وأهل المعرفة ثم ذوي البصائر .وأما قولك خافي من ثالثة خف اهلل عز وجل وخف
ممن ال يخاف اهلل وخف لسانك فإنه عدو على دينك يؤمنك من جميع ما خفت منه .وأما
قولك ارجي ثالثة ارج عفو اهلل عن ذنوبك وارج محاسن عملك وارج شفاعة محمد صلى
اهلل عليه وسلم.528
وأما قولك وافقي ثالثة وافق كتاب اهلل عز وجل ووافق سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم
ووافق الحق والكتاب .وأما قولك استحيي من ثالثة استحيي من مطالعة اهلل عليك وأنت
مقيم على ما يكره واستحيي من الحفظة الكرام الكاتبين واستحيي من صالح المؤمنين.
وأما قولك افزعي الى ثالثة افزع إلى اهلل في مهمات أمورك وافزع إلى أهل العلم وأهل األدب
وافزع إلى التوبة في مساوئ عملك .وأما قولك شحي على ثالثة شح على عمرك ان تفنيه
في غير طاعة اهلل تعلى وشح على دينك وال تبدله بالغضب وشح على كالمك إال ما كان في
رضاء اهلل تعلى .وأما قولك تخلص إلى ثالثة تخلص إلى معرفتك بنفسك وإظهار عيوبها
وتخلص إلى تقوى اهلل تعلى وتخلص إلى إخمال نفسك وإبقاء ذكرك .وأما قولك اهرب من
ثالثة اهرب من الكذب واهرب من الظلم ولو كان ولدك أو والدك واهرب من مواضع السوء
الن مجالس السوء كمجالس الحدادين ان لم يصيبك بناؤهم يؤذوك بدخانهم وأما قولك
جنب ثالثة جنب صاحب السوء وجنب البطال وجنب المعاصي.
قال لها أحسنت يا جارية ثم قالت له يا مفلفس بأدب يفهم العلم والعلم يصح
وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة ينال الزهد وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا يرغب في
اآلخرة وبالرغبة في اآلخرة تنال عند اهلل تعلى وعالمة حب الدنيا حب القرآن وحب القرآن
 528وردت اجلملة التي ما بني «وأما قولك» و«وسلم» بالهامش.
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حب النبي صلى اهلل عيه وسلم وعالمة حب النبي صلى اهلل عليه وسلم حب السنة وعالمة
حب السنة حب اآلخرة وعالمة حب اآلخرة بغض الدنيا وعالمة بغض الدنيا أن ال يدخر منها
إال زاد يبلغه إلى اآلخرة.
قال لها أحسنت يا جارية فهل تحفظين شيئ ًا من النوادر قالت له نعم يا مفلفس
خذ إليك جزءاً من النوادر في المخاطبة خرج الغضبان بن الشيباني إلى بالد كرمان ليأتي
الحجاج عمر بن األشعث فلما بلغها ضرب قبته فإذا بأعرابي قد أقبل وقال السالم عليكم
فقال الغضبان وعليك [ص ]152السالم كلمة مقولة قال من أين أقبلت قال من خلفي قال
أين تريد قال أمامي قال فيم أنت قال في ثيابي قال عال َم أنت قال على األرض قال أتأذن لي
أن أدخل قال وراءك أوسع قال ما أردت منك طعام ًا وال شراب ًا قال ال يعرض بهما فلن تذوقهما
عندي قال الرمل قد أحرقت قدمي قال بل عليها تبرد قال ان الشمس قد آذتني قال ليس
529
لي عليها من سلطان فتركه فانصرف .ثم أتى ابن األشعث فدخل في طاعته وقال نعذ
بالحجاج قبل أن يتعشى بك فلم يلبث إلى أن أسر فأتى به الحجاج فقال له أنت صاحب
الحكمة الخبيثة نعذ بالحجاج قبل أن يتعشى بك قال له أيها األمير ما ضرة من قيلة فيه وال
نفعة من قيلة له ثم أمر بحبسه وقيده.
ثم أخرجه بعد ذلك فمده فقال له سمنت يا غضبان قال القيد والربعة ومن يكن ضيف
أمير المؤمنين يسمن قال له إني أحملك على األدهم قال األمير أفضل من حمل على األدهم
واألشقر والكميت قال كال إنه حديد قال ال يكون حديد أحسن أن يكون بليغ ًا قال احملوه
فلما استدل به الرجل قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال أنزلوه قال رب
أنزلني منز ًال مبارك ًا وأنت خير المنزلين قال جروه قال بسم اهلل مجريها ومرسيها إن ربي لغفور
رحيم .ولما دخل خالد بن الوليد أرض اليمامة خرج فضرب عسكره على أبواب الحيرة
ال من
إلي رج ً
ونهرهم وحضر منه أهل الحيرة بقصير بني نفيلة فبعث إلى أهلها أن ابعثوا ّ
عقالئكم نكلمه فخرج إليه عبد المسيح بن عمر بن تعلبة وكان شيخ ًا قد أسن فلما جاءه
قال له خالد أين مضى إثرك أيها الشيخ قال من ظهر أبي قال فمن أين جئت قال من بطن أمي
قال على من أنت قال على األرض قال فيم أنت قال في ثياب قال تعقل ويحك قال لم قال
أقبحك اهلل اسئلك عن الشيء فتجيبني عن خالفه .قال ما اختبرتك إال بحق وقد سئل بعض
 529كذا واألرجح أن تكون «نعوذ».
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المتكلمين بحضرة بعض الملوك قال له ما سنك قال عظم قال لم أرد هذا والكن كم لك
من السنين قال ما لي منها شيء كلها هلل قال لم أرد هذا والكن ابن كم أنت قال ابن اثنين
رجل وامرأة قال لم أرد هذا والكن كم شيء عليك قال لو أتى على شيء لقتلني قال فضحك
الملك وقال كيف السؤال عن ما أريد قال تقول كم مضى من عمرك.
وقال بعض الملوك ما أعياني في الجواب إال ثالثة أولهم عجوز قتل ولدها ورجل أطرش
ورجل تنبأ فأما العجوز فإني قلت لما قتل ولدها ال تبكي عليه فأنا ابن لك بعده فقالت
افال أبكي على ابن اكسبني ابن ًا مثلك وأما األطرش فإن قوم ًا من أهل الكوفة أتوني يشكوني
بعاملهم وكنت أحمد مذهبه وأرضى سيرته فأمرتهم أن يقدموا رجال منهم يناظر عنهم
فقالوا ما فيهما إال رجل أطرش إن صبر أمير المؤمنين عليه بفضل يده فتقدم بين يدي فقلت
ما شأن عاملكم قال هو أشر عامل يا أمير المؤمنين فاما أول سنة بعنا أثيابنا وعقارنا وأما
السنة الثانية فخرجنا من بالدنا وفزعنا إلى أمير المؤمنين ليتولى بصرفه عنا فقلت له كذبت
ال أم لك بل [ص ]153هو رجل قد اخترت دينه وسيرته فحمدته ورضيته.
قال صدق أمير المؤمنين وكذبت أنا والكن هذا العامل الذي وصفه أمير المؤمنين
بالعدل والفضل وخصنا به هذه السنين دون البالد كيف ال يستعمله على غيرنا حتى
يشملهم من عدله مثل ما شملنا فقلت له ثم غير حفظ قد صرفته عنكم .وأما الذي تنبأ
فإنه أتى بك مقيداً فقلت له نبي مرسل قال بلى نبي مقيد قلت له من أنت في األنبياء قال
موسى ابن عمران قلت له ويحك إن كان موسى بن عمران كانت له آيات ومعجزات بان بها
أمره من إقالب العصا حية وإخراج يده بيضاء وجعلت أعدد آيته فإن أتيتني بواحدة من هذه
صدقتك وإال قتلتك قال إني أتيت بهذه اآليات إلى 530فرعون لما قال أنا ربكم األعلى فإن
قلت قوله آتيتك بما آتيته به .وأما حديث الفرزدق قال ما أعياني قط إال جواب ثالثة امرأة
وصبي ونبطي أما المرأة فإني ذهبت أسقي بغلتي بماء وفيه نسوة يغسلن فهمزت بغلتي
فحبقت فتضاحكن النسوة فقلت لهن ما ضحكتن فواهلل ما حملتني قط إال وحبقت فقالت
إحداهن فكيف كان حبق أمك حين وضعتك بعد تسعة أشهر.
وأما الصبي فإني كنت أنشد يوم ًا وخلفي صبي فأعجبني حسن إصغائه فقلت له أيسرك
أن أكون أبوك قال ال والكن يسرني أن تكون أمي وأما النبطي فقال لي أنت الفرزدق قلت
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نعم قال الذي يخاف الناس من لسانه قال نعم قال أأموت إذا هجوتني قلت ال قال يموت
فرسي قلت ال قال أدخلني اهلل في حرم الفرزدق إلى عنقي قلت له ويحك لم تركت عنقك.
قال حتى أرى ما تفعل الزانية ودخل رجل على بعض الملوك فوجده يتكلم في الرؤيا فقال له
الرجل أيها الملك لقد رأيت البارحة رؤيا نصفها حق ونصفها كذب .فقال له فكيف رأيت
قال رأيت كأني وجدت بدرة فخريت من الفرحة فاستيقظت فوجدت الخرية ولم أجد البدرة
فضحك الملك وأمر له بصلة .وقال األشعث لو حفظت الحديث لحفظك لهذه النوادر قال
قد فعلت قال فحدثنا قال حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
هلل نعمتان ثم سكت فقيل له وما النعمتان قال نسيت الواحدة ونسي عكرمة األخرى.
جواب تشاجر أبو الزناد وابن شبرمة فقال له أبو الزناد من عندنا خرج العلم قال ابن
شبرمة ولم يعد وقال رجل آلخر أنا أسن منك وأسنى قال نعم والكن بالمواشي واإلنسانية.
قال معاوية لشريك األعور واهلل إنه لشريك وما هلل من شريك وإنك األعور والصحيح خير من
األعور وإنك لذميم ففيم سدت قومك فقال له شريك األعور واهلل إنك لمعاوية وما معاوية إال
كلبة عويت فصغرت فسميت معاوية وابن حرب والسلم خير من الحرب وابن أمية وما أمية
إال أمة صغرت فسميت أمية فيا ليت شعري بم صرت أمير المؤمنين .فقال له اخرج عني
فخرج ودخل عليه يوم ًا فقال له يا شريك آية في كتاب اهلل ليس لك وال لقومك فيها شيء
قال وما هي قال ﴿وانه لذكر لك﴾ 531قال له شريك وآية أخرى في كتاب اهلل ليس لك وال
لقومك فيها شيء قال وما هي قال ﴿وكذب به قومك وهو الحق﴾.532
قال لها أحسنت يا جارية لقد أبلغت واهلل في النوادر واألجوبة المقنعة والكن
[ص ]154النهار قد ولى والمجلس ال يحتمل التطويل هل قرأت شيئ ًا من أبواب اللغوات
عند الخروج إلى الحوائج قالت له نعم أيها المفلفس اسئل عما شئت نأتيك بالجواب إن شاء
اهلل تعلى قال لها أخبريني عن مالقات بني آدم عند الخروج قالت له نعم إذا كنت خارجا في
طلب حاجة أو قادما إليها أو اردت سفراً تريد فهي مسرة فإذا خرجت فتوكل على اهلل وتقول
بسم اهلل خرجنا وعلى اهلل توكلنا فإن لقيت أعور بعينه اليمنى فاستعذ باهلل وال يؤذيك شيء
ال وإن لقيت أعمى بعينه فإنك تنال
وإن لقيت أعور بعينه اليسرى فاقعد من بعد ذالك قلي ً
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حاجتك من غير مشقة وال ينقص منها شيء وإن لقيت أعرج فالحاجة عرجا وال خير فيها
وإن لقيت صبي ًا صغيرا فالخير يزداد كما يزداد الصبي .وإن لقيت شيخ ًا كبيراً انحنا ظهره فإن
الحاجة ال خير فيها وإن أصبتها فال تنالها إال بالمشقة والتعب وإن لقيت أسود حبشي فإنك
تنال خيراً وإن لقيت امرأة جميلة فالحاجة جميلة وإن لقيت امرأة قبيحة فالحاجة قبيحة
ذليلة ردية ألن عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه لقى امرأة جميلة وهو يطلب إب ً
ال فوجدها
سريع ًا ولقي بعد ذالك امرأة قبيحة وهو يطلب دابة فلم يجدها.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن مالقات السباع والوحوش والكالب والبقر
والغنم واإلبل والبغال والحمير قالت له نعم يا مفلفس إذا خرجت في طلب حاجة فانظر
إلى أول ما تلقاه فإن لقيت أسداً ونجوت من شره فالحاجة مقضية تنالها بسالمة وال ترى
فيها إال خيراً وإن لقيت ذيب ًا وهو ماشي ًا مترسل فامش إلى حاجتك تنالها بسالمة إن شاء اهلل
تعلى .وإن لقيت ذيب ًا راقداً فأبشر بشاة تذبح لك وإن لقيت ِن ْمس ًا فالحاجة منجوسة وإن
لقيت غربان ًا فإنك تلقى قوم ًا عدلوا سالحهم وإن لقيت كلب ًا يلعب فابشر بخير قاصد وان
لقيته راقداً فإنك تنال خيراً وسالمة في سفرك .وإن لقيت فرس ًا فإن كان أبيض فذالك خير
وفرح وال تجد في الحاجة إال ما يسرك وإن كان الفرس أسود فال خير في تلك الحاجة وهي
مدبرة وإن لقيت بغال فالحاجة مقصرة وإن لقيت غزالة فالحاجة خير قاصد فإن كانت حاجة
النساء فإنك تجدها جميلة .وإن لقيت نعامة فإن الحاجة تضيع وال تجدها وإن لقيت َو ْعال
فإنك تنال خيراً ما كسبت مثله وإن لقيت غنم ًا فرزق ًا واسع ًا وإن لقيت بقراً تجد حاجتك
ال فإنك تنال خيراً واسع ًا وإن لقيت الدغموص 533فال خير في سفرك وإن لقيت
وإن لقيت إب ً
شبهها فإنك تنال حاجتك من غير مشقة والكن بعد اليأس منها.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن ما استنطق سليمان ابن داوود بن الحسن
عن الغرباني عن أبي حكيم عن زيد بن قيس بن صعصعة عن الكلبي عن السري عن كعب
األحبار رضي اهلل عنه عن عبد اهلل بن سالم قال نطق لسليمان عليه السالم كل شيء مما خلق
اهلل تبارك وتعلى .قال لها فما تقولين في القوائع عند سليمان عليه السالم قالت له يقلن
﴿ومن يؤمن باهلل ورسوله ويعمل صالحاً﴾ 534اآلية .قال لها فما يقول الديك عند سليمان
 533كذا ومعناها مبهم ولع ّلها الدعموص.
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عليه السالم قالت له يقول اذكروا اهلل يا غافلين قال لها فما يقول الزنبور عند سليمان عليه
السالم 535قالت له يقول يا نور النور يا عالم األسرار .قال لها فما يقول النسر عند سليمان
عليه السالم قالت له يقول سبحان من استوى عرشه قال لها فما يقول البوم عند سليمان عليه
السالم قالت له يقول اعملوا على الموت وابنوا للخراب قال لها فما يقول الهدهد عند سليمان
عليه السالم قالت يقول هيهات هيهات ما أبعد ما [ص ]155فات وما أقرب ما هو آت.
قال لها فما يقول العقاب عند سليمان قالت له يقول أنا األكال الخطاف النازل قال لها
فما تقول العصافير عند سليمان قالت له تدعوا ألنفسها بالرحمة عند المساء والصباح .قال
لها فما تقول العنكبوت قالت له نعم تقول كفرت وآمنت قال لها فما يقول اليربوع قالت له
نعم يقول أحجبني عن أعين الناظرين بحولك وقوتك .قال لها فما يقول الفأر عند سليمان
قالت له ينطق بست كلمات فإن نطق في أول النهار فاحذر بالء ينزل من السماء على أهل
البلد وإن تكلم في آخر النهار فذالك فرح وخير وإن تكلم في وسط النهار فذالك مكروه
على أهل البيت وإن تكلم في أول النهار فذالك دليل على حرب وفزع يكون وإن تكلم عند
غروب الشمس أو قبل غروبها فذالك يدل على جوع شديد يقع في الناس وإن تكلم بعد
العصر والمغرب يدل على فرح وسرور .قال لها فما يقول الذيب عند سليمان قالت له ينطق
بتمام الكلمات فإن نطق بعد الفجر فهو نحس على نفسه وإن نطق الذيب عند صالة الضحى
ثالث مرات فإنه أمر من السلطان يأتي ويفزع الناس إليه وإن نطق عند القائلة مرة واحدة فإنه
دليل على غارة ترجف بالناس وتذهب بكسبهم وإن نطق عند صالة الظهر يوم يزد بعدهن
كالما فهو دليل على رأس أهل البلد يفرح وإن تكلم بعد الظهر وقبل العصر خمس كلمات
فإنه يدل على فتنة تقوم في الناس وإن نطق عند صالة المغرب خسم ًا أو سبع ًا أو ثمانية فإنه
يدل على رجف وزالزل تقوم بين الناس وإن نطق عند الغروب مرة واحدة فإنه يقع في الناس
حرب وفتنة وصياح.
قال لها فما يقول الثعلب عند سليمان قالت له يقول ثالث لغات إن نطق سبع ًا في
األولى فإنه فإنه يدل على سلطان يعز ملكه وإن نطق واحدة وسكت عند طلوع الشمس أو
عند ضحوة النهار فإنه يدل على خير وعز على أهل البالد وإن نطق عند القائلة هو هم وغم
على الناس وإن نطق عند الظهر سبع ًا فإنه يدل على موت امرأة وإن نطق عند الظهر عشراً فإنه
يدل على قدوم المسافر والغائب .وقال لها فما يقول األسد عند سليمان قالت له يقول إنا
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هلل وإنا إليه راجعون قال لها فما يقول اله ّر قالت له يقول اطعمونا وال تفرطوا فينا قال لها فما
يقول الكلب عند سليمان قالت له يقول كلمتين أحدهما أنا الذي ال أبدر المعروف ولو قل
ّ
أصبرن على عيشي عند موالي
عيشي عند موالي والثانية يقول فكيف أذهب وعيشي وال
وال أبدلهم بغيرهم .قال لها فما يقول الفرس عند سليمان قالت له يقول سبوح صبوح قدوس
قدوس رب المالئكة والروح قال لها فما يقول الحمار عند سليمان قالت له تغافل عنه ولم
يستنطقه والبغل مثله لقوله تعلى ﴿إن أنكر األصوات لصوت الحمير﴾.536
ثم قالت له يا مفلفس إقرأ ﴿وإن من شيء إال يسبح بحمده والكن ال تفقهون تسبيحهم
إنه كان حليما غفورا﴾ 537قال لها فما يقول الغراب عند سليمان قالت له إذا نطق وهو راقوبا
بشر بأمان وسالمة في جميع األرض وإن نطق الغراب وهو راقد وليس بحري وهو يتجوز
النطق بعد النطق وهو يتحقق فهو دليل على فرح ولعب وإن نطق الغراب ثالث مرات وال
يتحرك من مكانه فهو دليل على الحق والعدل ينزل على الموضع إليه قاصداً [ص ]156وإن
نطق الغراب على رأسه عند نطقه فهو يدل على كثرة مال مدفون فاقصد إلى الموضع الذي
فيه تقول قوال صادق ًا غير مكذوب وإن حفر ونفض التراب عند نطقه ثم قبضها إلى نفسه
بعد نطقه فهو يدل على كثرة مال مدفون كالكنوز ونحوه وإن نطق الغراب ورأسه مرفوع
إلى السماء فهو دليل على الخسف والقحط وريح وشمس والسنة ليست بخصيبة وإن نطق
الغراب وقرقر عند نطقه ولم يظهر قوله فهو دليل على حدث يحدث.
وإن رأيت جماعة الغربان ينطقون كلهم وبعضهم يستدير ببعض فذالك دليل على قوم
ينافقون ويقوم السلطان إليهم وإن رأيت غرابين ساكتين فابشر بضياف يقدمون عليك وإن
نطق الغراب وهو مستقبل إلى القبلة ولم يش نطقه وأنت مسافر فال خير لك في ذالك السفر
وإن نطق الغراب وحث التراب على رأسه وسف منه عند نطقه فذالك يدل على رجل يموت
سريع ًا وإن نطق الغراب مرة واحدة مستقبل إلى المنزل فإنه يدل على رجل كبير يموت في
ذالك المنزل وإن نطق وأنت مسافر ونزل على حجر ونطق ثالث مرات فارجع من سفرك وإن
نطق الغراب مرة واستقبل ذالك فابشر بالخير وإن نطق الغراب وأنت مسافر وسميت في قلبك
حاجة فهو يدل على خير كثير .وإن نطق ورأسه إلى السماء فهو يدل على الحروب وموت
في الناس وإن نطق وهو راقد فابشر بخير وإن نطق وهو ماش وأنت مسافر فاحسب نطقه فإن
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كان بالفرد فارجع من سفرك وإن نطق وحلق على رأسك فارجع من سفرك وإن نطق وبطنه إلى
السماء فهو يدل على اإلحسان.
وإن نطق الغراب مرة واحدة فذالك يدل على قوم من كبار القبائل تقع بينهم فتنة وإن
نطق وأنت على بابا دارك ست مرات فهو يدل على خير كثير وإن رأيت غرابان ساكنان ال
ينطقان ونزال قريبا منك فاعلم أن أضيافا يأتوك .وإن رأيت غرابان اثنان الواحد ساكت
واآلخر ينطق فهو دليل على رجل يسئلك ديناراً يأتي إليك وإن نطق الغراب وأنت جالس
أو مسافر ويحث التراب برجله فهو يدل على رجل يموت .وإن كنت جالس ًا وأقبل إليك
فإن الموت لنفسك وإن كان ظهره إليك فهو خير لك وإن نطق الغراب وأنت مسافر إلى قوم
فنزل أمامك وبحث في األرض وهو يصيح فإنه يدل على رجل يموت وتحضر جنازته لك
أو لغيرك .وإن رأيته قاصداً إلى دارك ونزل على باب دارك فهو يدل على ميت يموت من
دارك وإن رأيت الغربان يتضاربون في الهوى ويختلف بينهم الضرب يدل على حرب يقع
بين الناس وإن رأيت الغراب يحث برجله وأنت مسافر فإنه يدل على ميت يكون من قبلك
وإن نطق الغراب وهو يتمرغ على األرض فإنه يدل على رجل يموت قتيال.
وإن نطق الغراب وأنت جالس في دارك ونزل قدامك واستقبل المنزل واضطجع على
جنبه فإنه يدل على ما يموت من المال سريع ًا وإن نطق الغراب ونزل في نطقه على باب
دارك فهو يدل على من يمرض من عندك وإن نطق الغراب عند صالة الظهر ثالث مرات فإن
مريضك يموت .وإن نطق الغراب مرة فإنه يبرأ بإذن اهلل تعلى وإن نطق الغراب أول النهار
خمس مرات فاحذر مما ينزل على أهل المنزل [ص ]157وإن نطق الغراب آخر اليل فهو
يدل على فرح وخير ياتي ألهل المنزل وإن نطق الغراب عند طلوع الفجر فهو يدل على حرب
وفزع .وإن نطق الغراب عند غروب الشمس فذالك يدل على حرب شديد وإن نطق الغراب
ومد جناحيه فإنه يدل على كنز في ذالك الموضع.
قال لها أحسنت يا جارية بارك اهلل فيك لما رأى وسمع من كالمها علم أنها في العلوم
وحاذقة نبيهة وبحر ال يطاق ثم قام عنها وتركها وقال أشهد اهلل ورسوله أن هذه الجارية أعلم
مني في جميع العلوم وأني مقر لها بالعلم بالطب وبالمعاني كلها والسالم عليكم وعليها
وهذا واجب االنصاف فانصرف المفلفس الحاذق وباهلل التوفيق.
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باب ما فعلت الجارية مع ابراهيم النظام قال فالتفتت وقالت أيكم المتكلم في كل
علم فقام إليها ابراهيم النظام فقال لها أنا هو ذالك يا جارية فقالت له ليس أهابك فأنت
اآلن عندي سأغلبك فإنك ضعيف الكالم وسأجردك من ثيابك وتبقى عريانا كما فعلت
بصاحبك المنجم فلو بعثت إلى ما تلبس لكان خيرا لك وأحب إليك من خروجك عريانا
من هذا القصر على رؤوس الخالئق .فقال لها واهلل ألخرجت من يدي حتى أشفي منك قلبي
فقالت له كفر يمينك يا نظام قبل أن تناظرني فكان النظام يصغي إليها ويسمع جواب ًا منها في
ذالك اليوم فرآها نبيهة في كل مسئلة .فقال لها يا جارية اإلسالم واحد قالت له نعم فرائضه
وشرائعه فال خالف في شيء من أموره وصحة ذالك ما روى عن أبي موسى األشعري رضي
اهلل عنه قال لما خلق اهلل آدم عليه السالم ناداه فقال لبيك اللهم ربي وسعديك قال من خلقك
قال أنت خلقتني قال فمن ربك قال أنت ربي قال آخذ عليك الميثاق قال نعم يا رب قال يا
جبريل أخرج الحجر من الجنة فأخرجه أبيض من الثلج ونوره كنور الشمس لوال ما مسه يدي
المشركين ما أسود ما استشفى به ذو عاهة إال شفي.
فقال له يا آدم امسح يدك على الحجر بالوفاء لي فمسح آدم يده على الحجر قال يا آدم
اسجد لي إن كنت صادق ًا فخر آدم عليه السالم ساجداً اهلل تعلى ثم أخرج ذريته من ظهره من
أولهم إلى آخرهم فبدأ باألنبياء وبدأ بمحمد صلى اهلل عليه وسلم فقال يا محمد فقال لبيك
وسعديك يا رب قال من خلقك قال أنت يا رب خلقتني قال من ربك قال أنت يا رب قال
اسجد لي قال فخر محمد صلى اهلل عليه وسلم ساجداً هلل تعلى .ثم قال آخذ عليك الميثاق
قال نعم يا رب قال امسح يدك على الحجر فمسح يده عليه ثم قال يا معشر أنبياء ورسلي
فقالوا لبيك وسعديك يا ربنا قال من خلقكم قالوا انت خلقتنا قال فمن ربكم قالوا أنت ربنا
وأنت خلقتنا قال فاسجدوا لي إن كنتم صادقين فخروا هلل ساجدين .ثم قال لهم آخذ عليكم
الميثاق قال نعم قال امسحوا أيديكم على الحجر فمسحوا أيديهم على الحجر ثم قال هذا
محمد رسولي أبعثه آخر الزمان تجدونه في الكتب التي أنزلها عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه
فمسحوا أيديهم على الحجر بالوفاء لمحمد صلى اهلل عليه وسلم فذالك قوله تعلى ﴿وإذ
أخذ اهلل ميثاق [ص ]158النب ّيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّ ق
لما معكم ليؤمن به ولتنصرنّه﴾ 538اآلية ألنه رسولي.
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ثم أخرج ذرية آدم فقال يا بني آدم فقالوا لبيك وسعديك قال من ربكم قالوا أنت ربنا
قال من خلقكم قالوا أنت خلقتنا فاقروا بالربوبية فذالك قولك تعلى ألست بربكم قالوا بلى
فاسجدوا لي إن كنتم صادقين فخروا له إال الكفار والمنافقون صارت في أصالبهم صياحي
ال يطيقون بها السجود قال آخذ عليم الميثاق قالوا نعم قال امسحوا أيديكم على الحجر
قال يا آدم ارفع رأسك وانظر فرفع آدم رأسه فنظر فإذا ذريته مثل الكواكب يتأللؤن وهم
العلماء ورأى أصحاب اليمين في مثل بياض البيض ورأى أصحاب الشمال مثل سواد الغار.
قال هؤالء أصحاب الشمال مع ما أعددت من الهوان والعقاب ولذالك خلقتهم أشقياء فلو
شئت لهويت بينهم أجمعين قال يا آدم إني خلقت السماء وخلقت لها أهال وخلقت األرض
وخلقت لها أهال وقلت هؤالء للجنة وال أبالي وهؤالء للنار وال ابالي فمضى ذالك في خلقي
إلى يوم القيامة .ثم أعطيت لهم الشفاعة لمحمد صلى اهلل عليه وسلم يشفع في المغرقين
في الذنوب والمعاصي من أمته ممن استوجب النار والعذاب وقد فضلته على جميع األنبياء
وفضلت أمته على جميع األمم وأعطيتهم خصلة من خصال األنبياء وهي إجابة الدعوة ال
تضيع ألحد منهم عندي دعوة إما اكتب لهم بها حسنات أو امح عنهم بها سيئات أم أصرف
عنهم من الشر بقدر ما سألوه من الخير وأعطيت الشفاعة لبعض حتى أن الرجل يشفع في
أهل بيته وجيرانه حتى أن الواحد منهم يقول أنا أقرب إليه منك ويقول اآلخر أنا أقرب إليه
منك وأعطيتهم الشهادة على جميع األمم.
قال اهلل العظيم ﴿وكذالك جعلناكم أمة وسط ًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيدا﴾ 539وإني شققت لهم إسما من األسماء أنا السالم وهم المسلمون وباإلسالم
بعثت جميع األديان وال أقبل من األديان سوى اإلسالم ألن اهلل جعل اإلسالم سلما إلى الجنة.
قال اهلل تعلى ﴿إن الدين عند اهلل اإلسالم﴾ 540وقال تعلى ﴿ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن
يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين﴾ 541أقرت األنبياء عليهم السالم به ولذالك يقول اهلل
تعلى ﴿أنت وليي في الدنيا واآلخرة تو ّفني مسلم ًا وألحقني بالصالحين﴾ .542وقال صلى
اهلل عليه وسلم يأت اإلسالم يوم القيامة في صورة رجل لم ير الناس أحسن منه وعلى منكبه
رداء فيقف بين يدي اهلل تعلى فيقول يا رب أنت السالم وأنا اإلسالم منك بدأت وإليك
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عدت اللهم من تشفع لي اليوم فشفعني فيه فيقول اهلل لقد فعلت فيرخي اإلسالم داءه فيتعلق
به المسلمون حتى يسيروا بهم إلى الجنة.
وقال صلى اهلل عليه وسلم ليس على أهل اإلسالم وحشة في قبورهم كأني أنظر إليهم إذا
به في الصور نبأ ما في قبورهم وهم يقولون الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور
شكور .وروي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال دخلنا على أنس ابن مالك في مرضه الذي
مات فيه فقلنا له يا أبا حمزة حدثنا حديث ًا سمعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تطيب
به نفوسنا قال أقعدوني فأقعدناه فقال أال أحدثكم حديث ًا استودعنيه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم .قال يا أنس أين تضع الحديث قال أنس إذا كان يوم القيامة وبعث اهلل [ص]159
الخالئق وأمر بالكفار وما كانوا يعبدون من دون اهلل فيأمر بهم إلى النار ثم يبقى الموحدون
من أهل اإلسالم فيناديهم مناد من قبل العرش يا أهل التوحيد إن اهلل قد عفى عنكم فليعف
بعضكم عن بعض فيعفوا المظلومون عن الظالمين ثم ينادي مناديا يا أهل التوحيد ادخلوا
الجنة ال خوف علكيم وال أنتم تخزنون.
وقال بعض العلماء ما من نعمة علينا أفضل من اإلسالم نسأل اهلل تعلى أن ال يسليناه
وقال أبو عبيدة يوم بدر فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم وارجوا بها عيش ًا راضي ًا من اهلل
وألبسني الرحمان بفضل منه بثوب من اإلسالم أبلغها إن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال
المرأة أبي عبيد لقد هممت أن أعاقبك قالت ما أنت بقادر أن تستطيع أن تسئلني اإلسالم.
قال لها ال قالت له فال أبالي ما وراء ذالك فقال لها عمر رضي اهلل عنه لقد أوقع اإلسالم منك
موقع ًا ال يفارقك وقال عمر رضي اهلل عنه فهذا يوم فضيحتها مع بشر لوال بهجة اإلسالم
لعرضتك على الحد .ولما قدم البشير على يعقوب عليه السالم وبشره بيوسف قال على أي
دين دين تركته قال على دين اإلسالم قال اآلن تمت النعمة على وقال عمر رضي اهلل عنه
لكعب األحبار أخبرنا كيف كان بدء إسالمك يا أبا اسحاق .قال نعم يا أمير المؤمنين كان
لي أبا حبراً من أحبار بني إسرائيل لم يكن في بني إسرائيل أعلم منه فلما أدركته الوفات
ترك أموا ًال كثيرة وترك خزانة من الكتب فجعلت أتصفح ما في الكتب حتى وجدت كتاب
التورية كاملة غير تسعة أسطر ممحوة مطلسمة مضروب عليها.
فأتيت حبراً من أحبار بني اسرائيل فخدمته أعوام ًا فلما حضرته الوفات قلت له يا سيدي
ما خدمتك إلى اليوم أعوام ًا إال لتخبرني عن التسعة أسطار المطلسمة المضروب عليها.
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قال لي ال حاجة لك بذالك وأتيت حبراً ثاني ًا فخدمته أعوام ًا فلما حضرته الوفات قلت له يا
سيدي أخبرني عن التسعة االسطار الممحوة المطلسمة المضروب عليها في التورية .فقال
لي ال حاجة لك بذالك ومات فأتيت حبراً ثالث ًا فخدمته أعوام ًا فلما أدركته الوفات قلت له
يا سيدي أخبرني عن التسعة األسطار الممحية المطلسمة المضروب عليها في التورية فقال
لي ال حاجة لك بذالك 543فقلت يا سيدي ال بد لي من ذالك فلم أزل أرغبه وأتضرع إليه
حتى رق لي وشفق علي .وقال لي ال أخبرك حتى تعاهدني أنك إذا عرفت ذالك ال يصبوا إليه
قلبك وال تركن لذالك فقلت له نعم فعاهدني بأفضل العهود والمواثيق أن ال أركن لذالك
وال أصبوا فأخبرني بذالك.
فقال لي السطر األول فيه ﴿ما كان إبراهيم يهودي ًا وال نصراني ًا والكن كان حنيف ًا مسلم ًا
وما كان من المشركين﴾ 544وفي السطر الثاني ﴿أفغير دين اهلل يبغون وله أسلم من في
السماوات واألرض طوع ًا وكره ًا وإليه يرجعون﴾ 545وفي السطر الثالث ﴿ومن يرغب عن ملة
547
ابراهيم﴾ إلى ﴿وأنتم مسلمون﴾ 546وفي السطر الرابع ﴿إن الدين عند اهلل اإلسالم﴾
وفي السطر الخامس ﴿قل يا أهل الكتب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ 548إلى آخر
اآلية وفي السطر السادس ﴿ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً﴾ 549إلى آخر اآلية وفي السطر السابع
ومن أحسن دين ًا ممن أسلم وجهه هلل إلى آخر اآلية وفي السطر الثامن ﴿اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم﴾ إلى ﴿ديناً﴾ 550وفي السطر التاسع ﴿وما جعل عليكم في الدين
من حرج﴾ إلى ﴿المسلمين﴾.551
فلما فسر لي هذه التسعة األسطر يا أمير المؤمنين هان علي كل دين وصغر عندي سوى
دين اإلسالم [ص ]160فهذا شأن إسالمي .قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في الشرف
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قالت له نعم هو من تالوة النبوءة في اإلسالم ثم تحدثت حديث ًا يسيراً في الشرف ومن تالوته
بالفضل قالت له نعم كان هو على رابع أربعة بخالفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال لها
النظام صنفان هم عندنا فهل عندك حد محدود قالت له نعم هو أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه .فقال لها يا جارية أخبريني بأفضل الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قالت له نعم أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم أجمعين .ثم اختلفت الشيوخ في التفضيل بينهم على
حسب الروايات المذكورات وعلى هذا هو المجهور المشهور من قول مالك وهو الذي رجع
إليه وعلى رواية من يشارك بينهم في الفضل إلى هذا ذهب طائفة من العلماء أنهم ذهبوا إلى
الكف عن التفضيل بينهم وهي رواية ضعيفة والرواية الثالثة تقتضي التفضيل بين أبي بكر
وعمر والتشريك بين عثمان وعلي رضي اهلل عنهم أجمعين.
واتفقوا أيضا أن أفضل الصحابة هو األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقيت عشرة
ثم أهل بدر أما أبو بكر رضي اهلل عنه فكانت خالفته عامين وشهرين وتوفي رحمة اهلل عليه
كسن النبي صلى اهلل عليه وسلم ودفن تحت قبر النبي صلى اهلل عليه
ابن ثالث وستين سنة
ّ
وسلم عند رجليه ودفن عمر رضي اهلل عنه خلف أبي بكر وبقي هنالك موضع قبر .قال كعب
األحبار رضي اهلل عنه هو قبر عيسى عليه السالم وفي الخبر لما حضرت وفات أبي بكر قال
له أصحابه الوصية فقال لهم إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني في مرقعتي هذه وان يكن لي
عند اهلل جاه ًا فسألبس السندس واالستبرق .وإن كان ماسوى ذالك فإنا هلل وإنا إليه راجعون
ثم صلوا علي واحملوني إلى قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم وقولوا له يا رسول اهلل صاحبك
في حياتك قد قضى نحبه أتأذن له أن يدفن معك أم ال فإن أذن لكم فادفنوني معه وإن لم
يأذن لكم فادفنوني في البقيع.
فلما قضى رحمة اهلل عليه وغسل وكفن ومضى به إلى قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم
ونادى يا رسول اهلل إن صاحبك في حياتك قد قضى نحبه أتأذن له أن يدفن معك أم ال فإذا
النداء من داخل القبة ادخلوا الحبيب إلى الحبيب ألن الحبيب إلى الحبيب مشتاق وفضائل
أبي بكر رضي اهلل عنه أكثر من أن تحصى .وفي الحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم
أنه قال وزيري من أهل السماء جبريل وميكائل ومن أهل األرض أبو بكر وعمر وجاء عنه
صلى اهلل عليه وسلم أنه خرج من المسجد يده اليمنى في يد أبي بكر ويده اليسرى في يد
عمر فقال هكذا أفعل إلى يوم القيامة .وقال صلى اهلل عليه وسلم إن اهلل فرض عليكم حب
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أصحابي كما فرض عليكم الصالة والزكاة فمن ال يحبهم فال صالة له وال زكاة .وقال صلى
اهلل عليه وسلم من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويأكل من غرس جنات عدن فليقتدي
بهؤالء األيمة من بعدي فإنهم خلقوا من طيني ورزقوا فهم ًا وعلم ًا ويل لمن كذب بفضلهم
ال ينال شفاعتي .وقال صلى اهلل عليه وسلم أنا مدينة التقى وأبو بكر بابها وأنا مدينة اإليمان
وعمر بابها وأنا مدينة الحياء وعثمان [ص ]161بابها وأنا مدينة العلم وعلي بابها وقال علي
رضي اهلل عنه لو شئت لوقرت سبعين بعيراً من شرح الفاتحة .قال بعض الشعراء :
ّ
**أجل ما قدم اإلنسان من عمل * يرجوا به األجر في سر وفي علن **
**حب اإلمام أبي بكر وصاحبه * وحب عثمان والمولى أبي الحسن **
وقد رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم رجال يمشي أمام أبي بكر فقال له مالك تمشي أمام
أبي بكر فإنه ما طلعت الشمس من مطالعها وال غربت من مغاربها بعد النبيين والمرسلين
على أفضل من أبي بكر الصديق رضي اهلل .ولهذا فهمت الصحابة تقديم أبي بكر للخالفة
بعد موت النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال الصحابة رضاك اهلل لديننا فكيف ال نرضاك لدنيانا
ومنه قول اهلل تبارك وتعلى ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن اهلل
معنا﴾ .552قال بعض أهل العلم عطش أبو بكر في الغار عطشا شديداً فقال له رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يا أبا بكر عليك بصدر الغار فاشرب منه قال أبو بكر فأتيت إلى صدر
الغار وشربت حتى رويت وأتيت المصطفى صلى اهلل عليه وسلم فقال أشربت فقلت له
نعم يا رسول اهلل شربت ماء أحلى من العسل وأشد بياض ًا من اللبن فقال لي أعمل من أين
شربت فقلت اهلل ورسوله أعمل فال يا أبا بكر إن اهلل تعلى لما علم من عطشك أمر أن يجري
لك عين من الكوثر إلى الغار فبكى أبو بكر وقال يا رسول اهلل ولي عند اهلل هذه المنزلة قال
وأفضل من ذالك يا أبا بكر عند اهلل تعلى والذي نفسي محمد بيده ال يدخل الجنة من
بغضك ولو كان له عمل سبعين صديقاً.
ولهذا قال بعض أهل العلم من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر ألنه كذب اهلل تعلى في
قوله ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن اهلل معنا﴾ .553يروى أنه إذا كان
يوم القيامة ينصب كراسي من نور عن يمين العرش وينصب كرسي من نور عن يسار العرش
وينصب كرسي من نور أما العرش ويقعد محمد صلى اهلل عليه وسلم عن يمين العرش ويقعد
 552التوبة .40
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إبراهيم عليه السالم عن يسار العرش ويقعد أبو بكر أمام العرش فيأمر اهلل تعلى برفع الحجاب
فينظرون إليه وينظر إليهم ثم ينادي مناديا لك من صديق بين حبيب وخليل .ومن فضائل
أبي بكر رضي اهلل عنه كان في المسجد مع النبي صلى اهلل عليه وسلم حين حان وقت صالة
الظهر فقال أبو بكر رضي اهلل عنه قال له النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى أين تريد يا عتيق
فقال له أتوضا وأصلي معك يا رسول اهلل فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم إجلس أنا آتيك
بالماء ألن منزلي أقرب من منزلك فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى استوى قائم ًا وهو
يريد الخروج من باب المسجد وإذا هو بجبريل عليه السالم فقال السالم عليك يا محمد
قال وعليك السالم يا حبيبي يا جبريل ما أشد إسراعك إلي في هذه الساعة فقال له كيف ال
يشتد إسراعك إليك يا محمد وقد كنت أسبح اهلل وأقدسه عند سدرة المنتهى فإذا النداء
من قبل اهلل عز وجل يا جبريل إن سبقك محمد بالماء ألبي بكر ألمحون اسمك من ديوان
المالئكة فأخرج له إبريق ًا [ص ]162من الذهب وقيل من الفضة مملوا بالماء.
فقال أعطيه ألبي بكر فإن شاء شرب وإن شاء توضأ فإن سألك عنه فقل له ليس هو
من بير وال من عنصر وال من واد السلسبيل وأنا هو من عروق ساق العرش إكرام ًا وإجال ًال
وتفضيال ألبي بكر الصديق رضي اهلل عنه .قال أنس بن مالك العرش له ثالث مائة وستون
554
قائمة بين كل قائمة وقائمة ستون ألف صخراء في صخراء ستون ألف عالم مثل الثقلين
اإلنس والجن وبين الشرق والمغرب ستون ألف عالم ألهمهم اهلل أن يلعنوا باغض أبي بكر
الصديق رضي اهلل عنه .وكان ألبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ثالثة أخالق السخاء والورع
والعلم فمن سخائه أنفق ماله كله على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقوله لي عند اهلل ميعاد
وورعه حين جاءه غالمه بشربة من لبن وكان جائع ًا فشربها ولم يسئله عنها ثم سأله عنها قال
له رقيت قوم ًا برقاء الجاهلية فأعطوني هذه الشربة فأدخل أبو بكر رضي اهلل عنه إصبعه في
حلقه وجعل يتقيأ حتى كادت نفسه تخرج ثم قال يا رب هذه طاقتي وما بقي في العروق
فأنت حبسته وأما علمه ففي دفعه الشبهات الواقعة بعد موت النبي صلى اهلل عليه وسلم
واختلفهم في موته ولم يحضر أبو بكر فضجت المدينة ضجة عظيمة فأمر عمر أال يخبر أبو
بكر بذالك فقام ثم صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات
ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل تعلى حي ال يموت وتلى اآلية ﴿وما محمد إال رسول قد خلت
من قبله الرسل﴾.555
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فقال عمر رضي اهلل عنه هلل درك يا أبا بكر الصديق أحييت القلوب أحياك اهلل فبويع
رضي اهلل عنه في سقيفة بني ساعدة وقتل أهل الردة وقال ال أترك من فرق بين الصالة والزكاة
وثبتت خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه بالسنة واإلجماع .وخالفة عمر بنص أبي بكر وإجماع
الصحابة رضي اهلل عنهم وأنشد في أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ونفعنا به :
**وسميت صديق ًا وكل مهاجر * يسمى باسمه بغير منكر **
**سبقت إلى اإلسالم واهلل شاهد * وكنت جليسا ً بالعريش المشهر **
**وبالغار أسميت بالغار صاحب ًا * وكنت رفيق ًا للنبي المطهر **
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه قالت له
نعم أما عمر رضي اهلل عنه كانت خالفته عشر سنين ومات في عام ثالثة وعشرين وكان سنة
كسن النبي صلى اهلل عليه وسلم وسن أبي بكر .وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين سماه
بذالك أعرابي وكان يقال له يا خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الخليفة حتى جاءه
أعرابي يسئله حاجة فقال له يا أمير المؤمنين فسمى بذالك وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم
في حقه الحق على لسان عمر وقلبه .وجاء في الخبر أن الشيطان يهرب منه إذا رآه وجاء في
الحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال لجبريل أخبرني عن فضائل عمر في السماء
قال يا محمد لو حدثتك ما لبث نوح ًا في قومه ما نفذت فضائله وقد ثبت عنه صلى اهلل عليه
وسلم أنه قال اللهم أعن اإلسالم بأحد العمرين عمر ابن الخطاب وعمر بن هشام [ص]163
وهو أبو جهل فنفذت الدعوة في عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه .وقد ثبت أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم سوى أبي بكر في الفضيلة وكانت لعمر رضي اهلل عنه ثالثة أخالق العدل
والصالة واالحتمال فمن عدله أنه ال يرد سالم عبد الرحمان بن عوف من أجل يسرح العاهة
في مراعي إبل الصدقة ومن احتماله أن أعرابي ًا ركضه في المسجد فاستيقظ ولم يغضب.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في عثمان رضي اهلل عنه فقالت أما عثمان
فكانت خالفته اثنا عشر سنة واختلف في سنه فقيل ثمانون سنة وقيل اثنان وثمانون وقيل
ثمانية وثمانون وقيل تسعون سنة وكان عمر وعثمان وعلى ما توافي شهر ذي الحجة.
وحصر عثمان في داره وكان الذي حصروه خمس مائة من مصر ومائة من البصرة حتى جنى
له الماء وشرب من بير رومة كان اشتراها بماله بعشرين ألف ًا وحبسها على المسلمين وكان
يصوم الدهر حتى أخذه العطش وشرب منها .قيل إنه بعث إلى عبد اهلل بن سالم فقال له
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انظر إلى هذه الكوة فإني نمت فإذا النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل علي منها فقال حصروك
يا عثمان فقلت له نعم يا رسول اهلل فقال عطشوك يا عثمان فقلت له نعم يا رسول اهلل فقال
لي أتريد أن ندع اهلل ينصرك عليهم أو تفطر عندنا هذه الليلة .فاختار عثمان الفطور مع
النبي صلى اهلل عليه وسلم فلما أصبحت بعثت ولدي لينظر خبره فوجده قد مات رحمه اهلل
وكان قد دخل عنوة أصحابه ليقتلوا معه فأبى عن ذالك وقال إني سأجتمع معهم يوم القيامة
وسيروا بعد أموراً يتمنوا أن لو كانت معهم ولما دخلوا عليه ليقتلوه قالت لهم زوجته إن
شئتم فاقتلوه أو فاتركوه فإنه مكث يصلي الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة.
قال عبد اهلل بن عمر ما شبعت من الطعام منذ قتل عثمان قال يحق لعبد اهلل بن عمر مثل
ذالك لفضله ودينه وال تصيب المسلمين مصيبة أشد من مصيبة عثمان بعد النبي صلى اهلل
عليه وسلم بقي مسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم قتل عثمان خالي ًا لم يصل فيه ألنهم
اشتغلوا به عن الصالة ولم يخل مسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم إال ثالثة أيام واحدها يوم
قتل عثمان والثاني يوم الحرة في زمان يزيد بن معاوية سنة ثالثة وستين ألنه ولي عليهم ولم
يرضوه فخرج لهم موسى بن عقبة فالتهب المدينة ثالثة أيام 556فخال المسجد ذالك اليوم
فقتل فيها سبع مائة كلهم جمعوا القرءان وقتل فيها أربعون من أصحاب النبي صلى اهلل عليه
وسلم والثالث اليوم الذي خرج فيه أبو حمزة الخارجي فقتل ثالث مائة من األنصار واثنا عشر
من آل الزبير فخال المسجد ذالك اليوم فما بقي في المدينة بيت إال وفيه نائحة.
ولذالك قالت نائحتهم :
**ما للزمان وماليه * أفنى قديد رجاليه **
**فال يبكين مسرة * وال يبكين عالنيه **
وسمي عثمان ذو النورين ألنه تزوج ابنتي النبي صلى اهلل عليه وسلم رقية وأم كلثوم
وقال له لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان .وقد ثبت عنه أنه جهز جيش العسرة بألف
ناقة إال خمسين وأتمه بخمسين فرس ًا في سبيل اهلل وشهد له [ص ]164النبي صلى اهلل عليه
وسلم بالجنة فقال له غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما أسررت وما أعلنت وما
هو كائن إلى يوم القيامة .وصحة ذالك ما روي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال خرج
لصالة العين ولم يترك في بيوت أزواجه شيئا فصلى وانصرف أصحابه إلى بيوتهم وانصرف
 556الجملة التي ما بين «وستين» و«ثالثة أيام» وردت في الهامش.
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عنهم إلى منزله فقدمت له عائشة رضي اهلل عنها بشاة مشوية فقال لها من أين لكم هذا يا
عائشة فقالت من عند عثمان قال لها هل ألجمعت صواحباتك قالت له ما منهن واحدة إال
وقد أنفذ إليها مثل ما نفذ إلي فخرج النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى صحن الدار ورفع يديه
إلى السماء .قالت عائشة رضي اهلل عنها حتى بان بياض إبطيه وقال اللهم ال تنسين لعثمان
هذا اليوم وهو يتضرع حتى نزل اهلل جبريل عليه وقال له يا محمد إن اهلل قد ضمن إال أن
يحاسب عثمان ال سراً وال جهراً وكان له ثالثة أخالق العفو والعطاء والحياء فأما عفوه فكان
له على رجل مائة درهم فأنكره فأراد أن يحلف فقال عثمان ال أحلف ألجل الدنيا وعفى عنه
إجال ًال هلل تعلى وأما عطاؤه فجهز جيش العسرة بمائة ألف وأما حياؤه فقول النبي صلى اهلل
عليه وسلم أال أستحي ممن استحيت منه مالئكة السماء.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه فقالت له
أما علي فكانت خالفته ست سنين وقتل بالكوفة ودفن في محراب مسجدها وقيل إنه لم
يعلم له أحد قبراً بعد ومن فضائله رضي اهلل عنه أنه ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
أمره أن يقضي له حاجة فذهب ورجع فوجدهم قد صلوا العصر فجلس ووضع النبي صلى
اهلل عليه وسلم رأسه على فخذه فلم ينتبه حتى 557غربت الشمس فقال له لم أصل العصر
يا نبي اهلل فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم أوقفها له كما أوقفتها ليوشع فقالت اسما لقد
رأيتها طلعت حتى ظهرت على الجبال .وقال أبو ذر الغفاري رضي اهلل عنه بعثني رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أدعوا علي ًا فذهبت إليه فناديته ولم يجبني وأتيت إلى النبي صلى اهلل
عليه وسلم فأخبرته فقال هو في البيت فاذهب فادعه فرجعت إليه فناديته والرحى تطحن وال
يديرها أحد فناديته فخرج الي متوشحاً .فقلت له إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعوك
فصار معي حتى وصل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال له شيء ليس أفهمه ثم ذهب
فجعلت أنظر إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو ينظر إلي فقال يا أبا ذر مالك تنظر إلي فقلت
له يا رسول اهلل رحى تطحن في دار علي كرم اهلل وجهه وليس معها أحد يديرها فقال يا أبا ذر
أما علمت أن له مالئكة سياحين في األرض موكلين بمعاونة آل النبي.
وكانت لعلي رضي اهلل عنه ثالثة أخالق اإلحسان واإلخالص والزهد فمن إحسانه أن
رجال لقيه في بعض الحروب فضربه ثم لقيه علي في حرب آخر فرفع يده ليضربه ثم أمسك
عنه فقيل له في ذالك فقال كدت أن أضربه في نفسي ال في حق اهلل تعلى .وأما إخالصه
 557جاءت الجملة التي ما بين «قال لها» و«حتى» بالهامش.
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فمذكور في قوله تعلى ﴿إنما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا﴾ .558وأما
زهده فقوله يا صفاء ويا بيضاء عودي إلى غيري وكان استعمل مع هذه األشياء األربعة أخرى
الجود والكرم والتقوى والعلم واهلل يضاعف لمن يشاء.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الرواية التي شاركت بينهم في التفضيل
قالت له نعم سمعنا في بعض الرواية أن جبريل عليه السالم نزل على محمد صلى اهلل عليه
وسلم ذات يوم وبيده طيفور من الذهب األحمر مغطى بمنديل من سندس أخضر وفي
الطيفور خمس تفاحات من تفاح الجنة وقال له يا محمد ربك يقرئك السالم ويقول لك
خذ هذه التفاحة هدية مني إليك [ص ]165وإلى أصحابك باألربعة .فأول تفاحة أخذها
فوجد فيها مكتوب ًا بالنور هدية من الملك الخالق إلى محمد الصادق ثم أخذ الثانية فوجد
فيها مكتوبا هدية من الملك الشفيق إلى أبي بكر الصديق فأخذ الثالثة فوجد فهيا مكتوبا
هذية من الملك الوهاب 559إلى عمر بن الخطاب ثم أخذ الرابعة فوجد فيها مكتوب ًا هدية
من الملك الحنان إلى عثمان بن عفان فأخذ الخامسة فوجد فيها هدية من الملك الغالب إلى
علي بن أبي طالب .فدفع النبي صلى اهلل عليه وسلم لكل واحد بتفاحة وأخذ تفاحته صلى
اهلل عليه وسلم فلما استقرت في كفه فأنطقها اهلل الذي أنطق كل شيء وقالت أشهد أن ال إله
إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أعظم شأنك عند اهلل يا محمد إن جبريل
اقتطفنا من شجرة الفردوس األعلى وفي تلك الشجرة سبعون آالف فرع في كل فرع سبعون
آالف قضيب وفي كل قضيب سبعون آالف غصن وفي كل غصن سبعون آالف ورقة وفي
كل ورقة سبعون آالف تفاحة وعلى كل تفاحة سبعون آالف ملك ولكل ملك سبعون آالف
رأس وفي كل رأس سبعون آالف وجه وفي كل وجه سبعون آالف فم وفي كل فم سبعون
آالف لسان يستغفرون لمن صلى عليك يا محمد ويحب أصحابك.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه مررت
ذات يوم بحيط بنى النجار فسمعت صيحة عظيمة وخصام ًا فدنوت منه ودخلت الدار فإذا
أنا بعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب وأبان ابن عثمان بن عفان
والحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم أجمعين وهم يتفاخرون بآبائهم .فقال عبد
 558اإلنسان .9
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الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما خمسة خصال ألبي ليس ألحد مثلها وقال عبد
الرحمن بن عمر رضي اهلل عنهما ألبي خمس خصال ليس ألحد من آبائكم مثلها وقال أبان
بن عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما ألبي خمس خصال لي آلبائكم مثلها وقال الحسن بن
علي بن أي طالب رضي اهلل عنهما ألبي خمس خصال ليس آلبائكم مثلها .560فقال عبد
الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما فليذكر كل واحد منكم خصال أبيه فقالوا له
بل أنت بدأت بالكالم فتكون أول ذاكر أنت قال لهم نعم أول خصلة ألبي أنه صدق النبي
صلى اهلل عليه وسلم حين كذبه النساء فأنزل اهلل تعلى في حقه ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم
من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم﴾.561
قالوا بلى فسمي صديق ًا قالوا له نعم هذه األولى فما الثانية قال لهم نعم لما بعث اهلل
تعلى النبي صلى اهلل عليه وسلم بالحق بشيراً ونذيرا أهجره الحبيب وأنكره الغريب غير أبي
بكر قال صدقت يا رسول اهلل فأنزل اهلل في حقه ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أوالئك
هم المتقون﴾ 562محمد صلى اهلل عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به أبو بكر رضي اهلل
عنه فسمي محمد صادق وأبو بكر صديق .قالوا نعم هذه الثانية فما الثالثة قال لهم نعم
كانت قريش وسفهاء مكة يعطون أموالهم للشعراء لكي يسبوا محمداً صلى اهلل عليه وسلم
ويهجرونه وكان أبو بكر يدفع المال للشعراء حتى يكفوا عن سبه وهجوه حتى أنفق عليه
ثمانين ألف ًا من الذهب أربعون ألف ًا سراً وأربعون ألف ًا جهراً فأنزل اهلل في حقه ﴿ال يستوي
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوالئك أعظم درجة من الذين أنفقوا﴾ 563اآلية .قالوا
نعم هذه الثالثة فما الرابعة قال لهم جاءه غالمه بشربة من لبن فشربها ولم يسئله عنها وكان
جائع ًا ثم سأله عنها [ص ]166فقال له رقيت قوم ًا برقاء الجاهلية فأعطوني هذه الشربة فأدخل
إصبعه في حلقه وجعل يتقيأ حتى كادت نفسه أن تخرج وقال يا رب هذه طاقتي وما بقي في
العروق فأنت حبسته قالوا نعم هذه الرابعة فما الخامسة قال نعم قوله تعلى ﴿وشاورهم في األمر
فإذا عزمت فتوكل على اهلل﴾ 564المراد به أبو بكر فهل آلبائكم مثل هذه الخصال.
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فقام عبد اهلل بن عمر بن الخطاب فقال ألبي أفضل من هذا وأعظم قالوا له قل حتى
نسمع منك قال لهم أول خصلة ألبي أنه أسلم فوجد اإلسالم مكتوم ًا فسل سيفه وأشهرها
وقال ال تعبد الالت والعزى جهرا ويعبد اهلل سراً واهلل ال يعبد اهلل بعد اليوم إال جهراً فأنزل
اهلل تعلى في حقه ﴿واذكروا إذا أنتم قليل 565مستضعفون في األرض تخافون أن يتخطفكم
الناس فأويكم وأيدكم بنصره﴾ 566والنصر ها هنا سيف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
قال صدقت فما الثانية قال لهم نعم كان النبي صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابه في دار
الخيزان 567فخرجت زوجة النبي صلى اهلل عليه وسلم فلقيها عمر مكشوفة الوجه فزجرها
وقهرها وقال لها ارجعي إلى دارك وامسكي عليك جلبابك المنفقون إليك طالبون وللقائك
راغبون فرجعت إلى دارها وهي ترتعد من قول عمر .فلما جاء النبي صلى اهلل عليه وسلم
أخبرته بذالك فأمر بإجماع الناس فرقي المنبر خطيب ًا وقال في آخر خطبته يا معشر المسلمين
ما بال قوم يؤذونني في أهلي فأطرق عمر رأسه إلى األرض حياء من رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فعلم اهلل نية عمر وما أراد بذالك فنزلت هذه اآلية ﴿يا يها النبي قل ألزواجك وبناتك
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن﴾ 568اآلية.
قالوا نعم هذه الثانية فما الثالثة قال لهم غزى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعض غزواته
فأخذ األموال واألسارى فشاور أبا بكر الصديق فقال له اترك الرقاب وخذ األموال وشاور أبي
عمر فقال له يا رسول اهلل السيف ولو كان فيهم ابن الخطاب فرجع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إلى مشاورة أبي بكر فأخذ األموال وترك الرقاب فنزلت عليه اآلية ﴿ما كان لنبي أن
يكون له أسرى حتى يثخن في األرض﴾ 569اآليتين ما نجى منه غير عمر بن الخطاب رضي
اهلل عنه .هذه الثالثة فما الرابعة قال لهم قول النبي صلى اهلل عليه وسلم لو أراد أن يتخذ نبي ًا
ولداً من بعدي الصطفى عمر قالوا هذه الرابعة فما الخامسة قال لهم قول النبي صلى اهلل عليه
وسلم الحق ينطق على لسان عمر وقلبه فهل ألبيكم مثل هذه الخصال .فقام أبان بن عثمان
ابن عفان رضي اهلل عنهما وقال ألبي أفضل من هذا وأعظم فقالوا له قل حتى نسمعوا منك
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قال لهم نعم أول خصلة ألبي أنه تزوج ابنتي النبي صلى اهلل عليه وسلم رقية وأم كلثوم وقال
له لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان.
قالوا له نعم هذه األولى فما الثانية قال لهم إن أبي عثمان يختم القرءان في كل ليلة
571
فأنزل اهلل في حقه ﴿أ ّمن هو قانت آناء اليل ساجداً 570وقائم ًا يحذر اآلخرة﴾ إلى ﴿ربه﴾
فقالوا له نعم هذه الثانية فما الثالثة قال لهم نعم إن أبي عثمان جهز جيش العثرة بألف ناقة
إال خمسين وأتمه بخمسين فرس ًا فأنزل اهلل تعلى في حقه ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في
سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة﴾ .572قالوا له نعم هذه الثالثة
فما االبع قال لهم إن أبي عثمان اشترى الماء فسبله للمسلمين [ص ]167فأنزل اهلل تعلى
في حقه ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اهلل وتثبيت ًا من أنفسهم﴾ 573قالوا له
نعم هذه الرابعة فما الخامسة قال لهم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اسمعوا من قول
عثمان واستضيئوا بنوره فإن المالئكة تسمع من قوله وتستضيء بنوره .فقال الحسن ابن
علي رضي اهلل عنهما فقال ألبي أفضل من هذا وأعظم قالوا له قل حتى نسمع كالمك قال
لهم نعم أول خصلة ألبي أنه خطب جبريل عليه السالم فاطمة الزهراء من جدي ولم يجد
لها كفؤاً غير أبي علي قالوا صدقت هذه األولى فما الثانية قال لهم قول النبي صلى اهلل عليه
وسلم علي مني كهارون من موسى الشجرة من الفروع والفروع من الشجرة.
قالوا له نعم هذه الثانية فما الثالثة قال لهم أبي علي حامل هذا ال ِلواء يوم القيامة وساقي
الناس من الحوض قالوا له نعم هذه الثالثة فما الرابعة قال لهم إن أبي علي من الكبار األربعة
يوم القيامة جدي المصطفى وجدي إبراهيم الخليل وصالح النبي وأبا علي .قالوا نعم هذه
الرابعة فما الخامسة قال لهم إن أبي علي حصر ثمانين ألف ًا إلى ذروة الجبل حتى األمالك في
األفالك وصعد جبريل إلى السماء افتخاراً وهو يقول ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال علي
فهل فيكم من ألبيه مثل هذه الخصال .قال أنس فزادت المشاجرة بينهم فاختصموا إلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له الحسن رضي اهلل عنه افتخرنا بآبائنا فقال عبد الحمن
بن أبي بكر كذا وكذا وقال عبد اهلل بن عمر كذا وكذا وقال أبان بن عثمان في أبيه كذا وكذا
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وقلت أنا في أبي كذا وكذا .فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم تركتم آلبائكم من الفضائل
أكثر مما ذكرتم ووصفتم أما أنت يا عبد الرحمن فإن اهلل أعطى ألبيك ما لم ِ
يعطه ألحد
حتى جعله اهلل لي صاحبا وصديق ًا وأما أنت يابن عمر فإن أباك اسم آخر األربعين فجعله اهلل
من الفائزين وهو مكتوب في الفضل وأما أنت يابن عثمان فما ذكرت من فضائل أبيك جزءاً
والكن اصطلحوا قال انس اصطلحوا واعتنقوا فلما أرادوا الخروج قبض النبي صلى اهلل عليه
وسلم حسن وقال يا ولدي إذا افتخر الناس بأنسابهم كيف تفتخر أنت بنسبك أمك فاطمة
الزهراء وأبوك علي المرتضى وأنا جدك المصطفى فهذه الرواية يا نظام تقتضي التفضيل
لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن من أسلم أول صاحبه أبو بكر أم علي فقال
أين وجدت هذا وأي ديوان رأيته وعلي أسلم قبل أبي بكر أسلم لعمر ابن تسع سنين وال
يضره كفره شيئ ًا لصغر سنه فمن أوجب أن اإلسالم ليس بنافع فقد وجب أنه أحق باألمن.
فقال النظام إن وجدت شيئ ًا من ذلك فلك السبق فقالت أخبرني ما شئت أن إسالمه ليس
بنافع وإنما أظلم الخصماء فقال له وأما الجواب بعد هذا في مسئلة أخرى إن قمت بها قالت
له نعم وما هي فقال له الرجالن فيما اختصما إلى أبي بكر هل كان ظالماً .قال إبراهيم النظام
فظننت أني احتلت عليها قالت له رب مسئلة يكون جوابها مسئلة فقلت لها لمن كانت منفعة
نفع الجواب قالت له أي الخصمين الذين تس ّوروا المحراب على داوود عليه السالم .قالت
فرأيت أمير المؤمنين استوى [ص ]168جالس ًا وصفق يديه فقلت لعمري إن هذا الجواب
والكن بقيت مسئلة فإن أجبتيني بها فلك السبق فقالت قل ما بدا لك فقد أعلمتك أني لست
أهابك .قال إبراهيم النظام فصغرت إلى واهلل نفسي وجعلت أفكرها بما أغلبها به فقالت واهلل
ألنظر إليها مسئلة أغلبها بها فقلت لها أيهما أفضل علي أم العباس وعلمت أنها إن قالت علي
أفضل لم ينجيها من أمير المؤمنين غدر وإن قالت العباس علمت أنها تعقبت في الكالم.
حجتها
قال فأطرقت ملي ًا متفكرة تحمر ساعة وتصفر ساعة حتى توهمت أنها انقطعت ّ
وتعجلت في الجواب فرفعت رأسها وقالت له سألتني عن رجلين فاضلين لكل واحد منهما
فضل فارجع إلى الكالم فلما سمعها الرشيد استوى جالس ًا وقال أصبت وأحسنت ورب
الكعبة بالتودد .ثم قال لها ما تقولين في أمير المؤمنين هذا ليس له فضل فمن أفضل هو أو
غيره فقالت فضل أمير المؤمنين معروف غير مجهول دع عنا هذا الكالم وارجع إلى ما ك ّنا
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فيه قال لها فما تقولين في العدل والظلم قالت له قال اهلل تعلى إن اهلل أمر بالعدل واإلحسان
وقال صلى اهلل عليه وسلم يقول اهلل سبحانه يوم القيامة 574الظالم واجازى 575المظلوم من
الظالم .وقال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه إمام عادل خير من مطر وابل وأسد حطوم
خي من ملك مظلوم وملك ظلوم خير من فتنة تدوم ألن للعالم بستان ساسته الدولة والدولة
سلطان تحيى به السنة والسنة سياسة يسوسها الملك والملك راع يعضده الجيش والجيش
أعوان يكفلهم المال والمال رزق تجمعه الرعية والرعية عبيد تعبدهم العدل والعدل مألوف
وبه علم العالم والعدل من السياسة ورؤوس الرياسة األوطان حيث يعدل السلطان بالعدل
يأمن الخائف ويرهب المخائف إذا دام عدل السلطان اعتدل ملكه وإن جار هلك وحان
هالكه ألن العدل ال يدوم وإن دام عمر والظلم ال يدوم وإن دام دمر.
وروي أن الوليد ابن عبد الملك أوتي بحديث طمع فيه أن السلطان تكتب له الحسنات
وال تكتب عليه السيئات فاستثبت الوليد ذالك عن ابن شهاب فقال ما حديث يحدث به
أهل الشام قال وما هو قال يقولون إن اهلل استخلف عبده في أرضه كتب له الحسنات ولم
يكتب عليه السيئات فقال ابن شهاب باطل يا أمير المؤمنين والدليل على ذالك خليفة النبي
أكرم على اهلل أم خليفة غير النبي فقال الوليد بل خليفة النبي أكرم على اهلل فقال ابن شهاب
صدقت يا أمير المؤمنين فقد وجدنا اهلل تبارك وتعلى في قول في كتابه ﴿يا داوود إنا جعلناك
خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ إلى ﴿الحساب﴾ .576فهذا يا أمير المؤمنين
وعد اهلل ألنبيائه فكيف لمن هو دونهم فقال واهلل إنهم يغروننا من ديننا فاعترف الوليد بالحق
وأنصف واستبان أنه كان دالي 577بالغرور فيا لها من موعظة ما أبلغها أن صادفت أذني واعية
ونفسي زاكية فهل من مذكر وإنما صعد من العلماء من أطاعهم بالقول والعمل.
قال اهلل العظيم الذين إلى األمور فهذه شروط شرطها اهلل عز وجل على من مكنه في
األرض وفوض إليه شيئ ًا من أمور المسلمين وقل من يجمعها أو يستطيعها إال مؤمن
وموافق [ص ]169وقليل ما هم .وجاء في الحديث أن المالئكة سخرت من حكام بني
آدم ومواقعتهم الذنوب فأمرهم اهلل تعلى أن يخيروا ملكين من أفضلهم وأخيرهم فاهبط
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إلى األرض فما استكمل يومهما الذي هبطا فيه حتى أصابا ما حرم اهلل عليهما وهم هاروت
وماروت ثم منعا الرجوع إلى السماء فصارا فتنة للناس كما قال اهلل تبارك وتعلى والبالء
موكل بالمنطق .ومثل ذالك ما روي عن مالك أنه قال بعث إلينا المنصور أنا وابن طاوس
وبين يديه أنطاع قد ّ
نضت وعلى رأسه جالوزة يضربون األعناق فأشار إلينا بالجلوس فجلسنا
ثم أقبل على ابن طاوس فقال له حدثنا عن أبيك فقال ابن طاوس يا أمير المؤمنين حدثني
أبي حديث ًا يرفعه أن أهون الناس على اهلل يوم القيامة وأشدهم عذاب ًا رجال أشركه اهلل في
سلطانه فأدخل عليه الجور في عدله.
قال مالك فقبضت ثيابي من ثيابه لئال ينالني دمه فأمسك عليه حين ًا ثم قال له يابن
طاوس عظني قال أذكرك بقوله تعلى ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد إ َرم ذات العماد﴾ إلى
﴿إن ربك َلبالمرصاد﴾ .578قال مالك فقبضت ثيابي أيض ًا من ثيابه لئال ينالني دمه فأمسك
عنه ساعة ثم قال يابن طاوس قرب لي الدوات فترك تقديمها إليه فأعاد فترك تقديمها إليه قال
ما يمنعك أن تقربها إلي قال إني أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها فلم أشك
في قتله فأمسك عنه ساعة ثم أمرنا باالنصراف قال مالك فما زلت أعرف البن طاوس فضله
من ذالك اليوم .قال بعض أهل العلم أن اهلل تعلى يقول ﴿أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال
هم يحزنون﴾ 579ولم يأخذ بهذا المذهب إال قليل وأخذ كثير بمجانبة الغرر في المخاشنة
وصار إلى مدارات السالطين واالحتمال عنهم والصبر على أدائهم وسعوا في الخالص منهم
ويدل على صوابهم في ذالك قول اهلل عز وجل ﴿وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ 580وقوله
﴿إال أن تتقوا منهم﴾ 581وقوله ﴿إال من ُأكره وقلبه مطمئن باإليمان﴾ .582فإذا أسقط اهلل
الكفر مع اإلكراه فالصبر على الجور والمدارات ألهله 583أيسر من الكفر وأوخذ من اإلسقاط.
فقد روي أن عمر ابن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا
فشكى ذالك إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم وقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم كيف تجد
578
579
580
581
582
583

الفجر .14-7
يونس .62
البقرة .195
آل عمران .28
النحل .106
جاءت «ألهله» في الهامش.
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قلبك قال له مطمئن باإليمان .584فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم فإن أعدوا فعد وقد أمر
اهلل رسوليه موسى وهارون عليهما السالم إذا أرسلهما إلى فرعون فما أنزله في محكم كتابه
وذالك قوله تعلى ﴿فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ 585وفسر قوله قو ًال له قوال
لينا أي كنياه ولو شاء تبارك وتعلى لخسف به والكنه أمهله إلى وقته السابق في علمه وأمر
رسوله بكنيته ومداراته .وروى أن بعض خلفاء بني أمية سأل رج ً
ال من أهل العلم عن مسئلة
فقال يا أمير المؤمنين أقول فيها ما يقول مالك بن أنس قال وما يقول مالك فأعلمه بقوله فلم
يستحسنه وقال تيس فيها مالك وتيست أنت معه فيها فخرجت نفس الرجل فقال يا أمير
المؤمنين إن السامع من التيس أتيس فتغيظ الخليفة عليه وخرج [ص ]170الرجل وهو نادم
على ما كان منه فبقي ساعة فأرسل الخليفة إليه فجعل يقدم رجال ويؤخر أخرى فدخل عليه
فأمسك عنه حين ًا حتى سكن جأشه.
ثم أقبل عليه وقال يا هذا إن اهلل قد أمر من هو باللين منك من القول لمن هو شر مني
وذالك قوله تعلى لرسوليه موسى وهارون عليهما السالم إذ أرسلهما إلى فرعون ﴿فقوال
له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ 586فقال الرجل يا أمير المؤمنين أبوا بالذنب واستغفر
الرب فقال عفا اهلل هم انصرف حيث شئت .وروي أن معاوية بن أبي سفيان رحمه اهلل جفا
ال فصفح عنه وأوصاه في ترك المعاودة من السلطان بأن قال له إياك والسلطان فإن
عليه رج ً
السلطان يغضب غضب الصبي ويأخذ أخذ األسد ووقع في رسالة عمر رضي اهلل عنه إلى
أبي موسى األشعري أسهل بين الناس في مجلسك وعدلك حتى ال يطمع شريف من حيفك
وال يائس ضعيف من عدلك فمن لزمه أن يساوي بين الناس في مجلسه وعدله وكيف له
بالخالص إال بتيسير اهلل لك ذالك .وكتب أيض ًا إليه أن تسهل بين الناس حجابك فإنما أنت
رجل منهم والكن اهلل تعلى جعلك أثقل منهم حمال وإياك أن يكون همك بطنك فتكون
كالبهيمة التي همها السمن والسمن حتفها.
ال صالح ًا فقال له إني
ال فاض ً
وروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل قصد في خالفته رج ً
أريد أن تدعو إلي بالموت فقال له الرجل وأنت فادع لي فقال له عمر لم أدعوا لك وأنت
مح ّلى فقال له إني أحب ذالك قال فدعوا فمات عمر ولم يمت الرجل وكان الرجل يقول
 584وردت الجملة التي ما بين «وقال له» و«باإليمان» بالهامش.
 585سورة طه .44
 586سورة طه .44
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بعد ذالك كان عمر بن عبد العزيز صادق ًا وإني لم أكن صادق ًا فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه
اهلل على فضله وعدله قد تمنى الموت وسأل أن يدعى له لما كان تنشب فيه إذا لم يأمن
من التقصير أو الفتنة لما ولي عمر بن عبد العزيز الخالفة دعى سالم بن عبد اهلل ومحمد
بن كعب وجاء بن حيوة .فقال لهم إني ابتليت بهذا البالء فأشيروا علي بما أصنع فقال له
سالم بن عبد اهلل إن أردت النجاة غداً من عذاب اهلل فليكن كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم
عندك أخ ًا وأصغرهم لك ولداً فب ّر أباك وارحم أخاك وتح ّنن على ولدك .وقال له محمد بن
كعب إن أردت النجاة غداً من عذاب اهلل فال تمسي وتصبح وفي قلبك غش لرعيتك فإنه من
أمسى وأصبح في قلبه غش لرعيته فإنه ال يربح رائحة الجنة.
وقال له رجاء ابن حيوة إن أردت النجاة غداً من عذاب اهلل فأحبب للمسلمين ما تحب
ال لعمر بن عبد اهلل شكى له فكتب عمر يا أخي صهر أهل النار في
لنفسك وذكر أن عام ً
النار وخلود األبرار في دار القراريط وذالك إلى ربك نائم ًا ويقظانا وإياك أن تزل بك قدمك
عن هذا السبيل فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك فلما قرأ كتابه طوى البالء إليه
حتى قدم عليه .فقال له عمر ما أقدمك فقال له خلعت قلبي بكتابك ألوليت لك والية أبداً
حتى ألقى اهلل سبحانه وذكر أن العباس عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاءه فقال له يا
رسول اهلل أمرني على إمارة فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم يا عمي العباس نفس ًا تحييها
أن ال تكون أميرا فافعل ولما ولي عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء في رؤوس الجبال من
هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس فقيل لهم ومن أعلمكم بذالك قالوا له إنه إذا قام
خليفة صالح كفت السباع والذياب عن شاتنا .بلغنا أن معاوية بن أبي سفيان اتخذ أرض ًا
إلى جانب عبد اهلل بن الزبير وعمرها وأصلحا وساق إليها الماء من كل مكان بعيد وجعل فيها
غلمان ًا يصلحونها فكتب إليه عبد اهلل بن الزبير بن عبد اهلل [ص ]171بن الزبير إلى معاوية بن
أبي سفيان أما بعد فإنك اتخذت أرض ًا إلى جانب أرضي حملك على ذالك الحرص والشح
والجشع وإنه ال يمأل جوفك شيء.
جاورتني في أرضك بحمران وسودان فدعاؤنا كف عنا أذاك والسالم فلما قرأ معاوية
كتابه ألقاه إلى ابنه يزيد فطفق يقرأه ويتغير وجهه .فقال معاوية فمالك قال يا أمير المؤمنين
أويحتمل هذا من أحد قال له معاوية فما أصنع قال ترسل إليه فيؤتى به مغلو ًال فتضرب عنقه
لئال يجترئ عليك الناس بمثل هذا فقال معاوية ادع لي كاتبي 587فدعاه فقال اكتب من عبد
« 587كتابي» في المخطوط.
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اهلل معاوية أمير المؤمنين إلى عبد اهلل بن الزبير أما بعد فإنك كتبت إلي تذكرني أني اتخذت
أرض ًا الى جانب أرضك حملني على ذالك الحرص والشح والجشع وأنه ال يمأل جوفي
وتذاكرني مجاورتك بحمران وسودان قد آذوك وتأمرني أن أكف أذاي عنك ولم أجاورك وأنا
ال أحب أذاك وال التضييق عليك والكني جاورتك رغبة في جوارك وأنت ابن حوارى النبي
صلى اهلل عليه وسلم فإذا كرهت جواري وضاق بك قربي فرأيته أذى فما أبغض إلي ذالك وما
أبغض إلي ما تكره فتلك األرض وما فيها من أحمر وأسود وما فيها من شيء لك وفي كل ما
تلك والسالم.
فقبض عبد اهلل بن الزبير األرض وما فيها من أحمر وأسود وكتب إلى معاوية لعبد اهلل
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين من عبد اهلل بن الزبير أما بعد فال أعدمك اهلل الرأي الذي
أنزلك هذه المنزلة ووضع فيك هذا الفضل الذي بلغت به ما بلغت فهنيئ ًا لك ما أعطاك اهلل
والسالم .فأرسل معاوية إلى ابنه يزيد فناوله الكتاب فطفق يقرأه ويزيد يتبسم ضاحك ًا فقال
معاوية أليس أشرت إلى أن أرسل إليه فيؤتى مغلو ًال فأضرب عنقه ولو أردت ذالك طلبت أمراً
عسيرا ال أقدر عليه إال بالجنود والخيل والرجال والنفقة العظيمة وكان الناس يلعنوني بلعنة
واحدة يقولون أخذ ابن حواري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مهاجر رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ومطاه وموضع قبره وهذه األرض أهون علي من ذالك إنما قامت علي بما
فيها ونفقتها بمائة ألف وما مائة ألف درهم لعبد اهلل بن الزبير .ولعلي لو وجهت في ذالك
ما بلغت منه أزيد فيا بني إذا استحمق عليك األحمق من قريش فمثل هذا الدواء وأيم اهلل
لقد عودت الناس عادة في الحلم عنهم واالحتمال لهم ليطليها من يأتي بعدي من الخلفاء
ولسلطن ألسنتهم عليهم فال يحتملون ذالك وليقتلنهم حتى كأني أنظر إليهم جيف ًا في
الطرق فال يمتنعون من ذالك.
ولما حضرت معاوية الوفات جمع أهل بيته وأم ولده ثم قال ألم ولده ايتيني بالوديعة
التي استودعتكها فجاءت بسفط مختوم فظنت أن فيه جوهر قال إنما كنت أدخر هاذا لهذا
اليوم ثم قال لها افتحيه ففتحته فإذا فيه منديل فيه ثالثة أثواب فقال هذا قميص رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم كسانيه وهذا رداؤه عليه السالم فقلت له يوم ًا يا رسول اهلل ألبسني هذا
اإلزار الذي عليك فقال لي إذا ذهبت إلى البيت أرسلت به إليك يا معاوية فأرسله إلي رسول
اهلل وإنه دعى بالحجام يوم ًا فأخذ من شعره ولحيته فقلت له [ص ]172يا رسول اهلل هب لي
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هذا الشعر .فقال خذه يا معاوية فهو مصرور في طرف الرداء فإذا مت فاكفنوني في قميص
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأدرجوني في ردائه وأوزروني بإزاره وخذوا شعره واحشوا
به شدقي ومنخري وذروا سائره على صدري وخلوا بيني وبين رحمة ارحم الراحمين .فهذا
جوابك يا نظام فيما سألتني عنه في الظلم والعدل في الوالية.
قال لها أحسنت يا جارية فاخبريني عن الشجاعة واألبطال فقالت له نعم الملوك
أشجع الناس يخاطرون بأنفسهم وهي أعز األنفس أبطال الجاهلية بيعة ابن مكدم وعنترة بن
شداد وبسطام بن قيس وعتبة بن الحارث وعامر بن مالك مالعب األسنة وعامر بن الطفيل
ودريد ابن الصات والربيع بن زياد ومفرج ابن همام الغالم الزدام عمر المكشوح .وأبطال
المسلمين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي اهلل عنه وطلحة
ابن عبد اهلل رضي اهلل عنه والزبير بن العوام رضي اهلل عنه وخالد بن زياد رضي اهلل عنه
والمقداد بن األسود الكندي رضي اهلل عنه وزيد الخيل رضي اهلل عنه وعمر بن الوليد رضي
اهلل عنه وقيس بن مكشوح رضي اهلل عنه والقعقاع بن عمر رضي اهلل عنه وعبد اهلل بن حازم
رضي اهلل عنه وعباد بن الحصين رضي اهلل عنه وعمر بن الحباب رضي اهلل عنه وشيب قطن
بن العجات رضي اهلل عنه.
وأنجاب العرب ثالثة المشتهرون وهب الباهلي وسليك المغانب وأوفى ابن مطر
المازني كان كل واحد يطرد الظبي حتى يلحقه ويغير 588وجره مسيرة خمسة أيام وإذا
كان زمان الربيع جعل الماء في بيض النعام ويدفنه في الرمل ثم يغير زمان الصيف ثم
يخرجها ويشرب .وأصحاب الفروسية من القبائل األنصار قال ابن عباس ما سلت السيوف
وال صفت الصفوف حتى أسلم أبناء قبيلة يعني األنصار وكان الفارس من بني غنم بن فارس
يغدوا بعشرة من غيرهم وكان بنوا حنيفة أهل بأس قال بعض المفسرين ﴿ستدعون إلى
قوم أولى بأس شديد﴾ 589اآلية انهم بنوا حنيفة وكانت زبيداً فرسان ًا وهم الذين منعوا الروم
يوم اليرموك .وكذالك عامة حمير ولما احتضر خالد بن الوليد قال لقد شهدت الزحوف
وباشرت الحروب وما في جسدي موضع إال وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رشقة بسهم
وها أنا أموت حتف أنفي فال نامت عين الجبناء .قال بعض أهل العلم السوء والبخل خلقتان
 588كذا ولعلها «يخير».
 589الفتح .16
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يجمعهما سوء الظن باهلل وقال علي رضي اهلل عنه من فطر في العواقب لم يخشع من كالم
الجبناء حتى يشتم خير من ميت يرحم.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن البيان والفصاحة قالت له نعم من فصحاء
العرب وخطبائهم 590الذين يضرب بهم المثل قس وسحبان قال قس خطيب العرب بأسرها
في الجاهلية روي أنه وفد على النبي صلى اهلل عليه وسلم وفد من اليمن فسألهم عن قس
قالوا له مات قس يا رسول اهلل فقال صلى اهلل عليه وسلم يرحمه اهلل عهدي به في سوق عكاظ
على جمل أحمر وهو يقول أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا فإنه من عاش مات ومن مات
فات ومن [ص ]173فات الهوى آت إن في السماء لخبر وإن في األرض لعبر بحور تمور
ونجوم تغور وسقف مرفوع والمهاد موضوع أقسم باهلل قس أن هلل دين ًا هو أرضى له من ما أنتم
عليه ما بال الناس يذهبون وال يرجعون أرضوا بالمقامة فأقاموا أم تركوا كما هم فناموا .ثم
قال أبيات ًا ال أجدني أحفظها فقال أبو بكر رضي اهلل عنه أنا أحفظها يا رسول اهلل فأنشد قوله:
**في الذاهبين األولين من القرون لنا بصائر * ورأيت قومي يمضي األوائل واألواخر **
**ال يرجع الماضي واليبقى من العامين عامر * أليقنت ال محالة حيث سار القوم سائر **
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إني أرجوا أن يبعثه اهلل أمة وحده وكان سحبان
خطيب العرب في زمانه غير منازع وال مرافع وقد وفد على معاوية وفد خراسان فانتصب
للخطبة من ناحية كان يخطب فيها من صالة الظهر إلى أن فاتت صالة العصر ما يتنحنح وال
يسعل وال أعاد معنى حتى أشار له معاوية بالجلوس وال وجد فصيح مثل الحجاج.
قال لها أحسنت يا جارية فقد أبلغت فيما سألتك عنه والكن أحضرني ذهنك فإني
أسئلك عن مسائل كثيرة من كل علم مسئلة فإن أتيتني بجواب المسائل علمت أنك فقيهة
أشهد لك بذالك فقالت له يا نظام اسئل عن أي باب شئت نأتيك بالجواب إن شاء اهلل
تعلى .قال لها أخبريني مم خلق اهلل الخلق قالت له من خمسة أشياء من نور ونار وظلمات
وتراب وماء قال لها فيما خلق اهلل هذه الخمسة قالت له ﴿هو الذي خلق لكم ما في األرض
جميعاً﴾ 591يعني بقدرته .قال لها فأخبريني عن شيء خلقه اهلل بيده قالت له خلق اهلل بيد
قدرته جنات عدن وقال لغير ذالك كن فكان وكتب التورية بيد قدرته .قال لها فما أبوك
« 590خطابهم» في األصل.
 591البقرة .29
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في اإلسالم قالت له إبراهيم خليل الرحمن قال لها فما أمك في اإلسالم قالت له أزواج النبي
صلى اهلل عليه وسلم لقوله تعلى ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ .592قال لها فما تقولين في تفسير
قول الشاعر:
** ال مال للعطاف يوزيده * أم ثالثين وابنة الحمل **
** اهلل اهلل ال يرتقي بندا * ذالك وال تعدوا إلى السفل **
قالت له نعم للعطاف يعني عطف السيف يوزيده يعني اخو يده ام ثالثين يعني غمده
وابنة الحمل يعني عود النبق الذي يستغل القضاء وقوله ال ترتقي ال تطالع والندا هو البلل
وجمع ذالك أندية والدالل هو تدق في القميص من فوق ومن أسفل ال يعدى وال ينصرف
وهو جوابك يا نظام فقالت هات البيتين اللذين بقيتا .قال لها ال علم عندي إال بهذا الذي
ذكرت لك قالت له:
**عمرت نطقه فيها * تلقا منها مواقع السبل **
**وقلت نسيت أسلكت إن * لم تتلها بالفوانيس لم تزل **
قال لها أخبريني عن شيء رأيته في أرض األعاجم والعرب وليس له لحم وال ريش وال
زغب ويؤكل مطبوخ ًا بارداً ويؤكل مشوي ًا إذا دنس في اللهب له لون الفضة ولون ظريف
فاقع يشبه الذهب فال هو حي وال هو ميت أال فأخبريني إن هذا هو العجب قالت له نعم أال
فأخبريني عن شيء رأيته يعني به البيضة التي تلدها الطيور في أرض األعاجم والعرب وقوله
ليس له لحم [ص ]174وال ريش ويؤكل مطبوخا يعني إذا طبخت أكلت بارداً يعني بها
إذا دفنت 593انشوت وأكلت إذا بردت وله لونان يعني بياض األبيض منها كلون الفضة ولون
ظريف فاقع يشبه الذهب يعني به األصفر كلون الذهب فال هي حية يعني جامدة ليس لها
روح فالهي حية وال هي ميتة.
قال لها فأخبريني عن محدودة من غير ذنب تراها في ضربها حية وموتها إن كف عنها
لم تنشط فقالت له نعم ومحدودة من غير ذنب حية يعني بها الدوامة إذا ضربها الصبي
بالشركة زاد في حياتها إن زاد في ضربها يعني إذا تقوى عليها بالضرب استحيت وتقوت
في الدور وموتها إن كف عنها لم تنشط يعني إن تركها ماتت وصارت خامدة غير متحركة.
 592األحزاب .6
 593كلمة غير مقروءة.
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قال لها أخبريني عن مستخشن األثواب عند محسونه غداه نمير الماء في ظل بستان تحف
به أقماعه فكأنه قلوب نعاج في مخالي عقبان قالت له نعم مستخشن األثواب عند محسنه
أي عند لمسه غداه نمير الماء في ظل بستان ألنه يكون تحت الماء في البساتين تحف به
أقماعه األقماع ما يمسكه من جوفه فكأنه قلوب نعاج في مخالب عقبان ذالك البدنجان
يا نظام .قال لها أخبريني عن سود الجلود كلون الصدود بشمس تحت عبوس القبش * إذا
ما تأملتها خلتها * ثدي صغار بنات الحبش * قالت له نعم التبن الغزالي قال لها أخبريني
عن كرات من فضة جمعة بين نرجس وبهار * أهرات ترون في شجرات كسماء * قد زينت
بدراري * قالت له نعم ذالك السفرجل يا نظام.
قال لها أخبريني عن معتنقين ما أنهما بعشق وإن وصفا بضم واعتناق * لعمر أبيك ما
اعتنقي بمعنى سوى معنى القطيعة والفراق * فقالت له المقص .قال لها أخبريني عن غريبة
األوطان غير عربية جاءت تبشر بالزمان المقبل نشرت جناح األنبوس وصدرت بالعاج فيه
وقهقت بالصندل قالت له البالرج قال لها نحن خليلين ما دعانا كانت اليل والنهار قالت
له المقص يا نظام .قال لها أخبريني عن أرض مربعة حمراء من الدم ما بين خلين موصوفين
بالكرم وتذاكر المحراب فاختاال لها شبهات غير أن يسعيا فيها لسفك دم هذا يكن على هذا
مغالبة وذا يكن وعين المحرب لم تنم * فانظر لحرب سجال راق منظرها * من عسكرين
بال طبل وال علم *.
قالت له ذالك الشطرنج يا نظام الذي قال له الشاعر:
* وليلة من ليالي األنس بت بها * أعلل نفسي باهلل في فتية من بني اآلداب ما خلقوا *
إال من الظرف والتهذيب والكرم * فصفوا صفوف َا راق منظرها * تركا وزنحما على أرض من
االدم * رخ طرفا وفيل تابع لهما * والفرز والشات ملك صار إليهم * ويقوم الجيش أجناد
مجندة * من البالد وال يلقون للسلم * تحاربوا فإذا بالعرك قدهدموا * بحسن ريح وجيش
غير منهمرم * ثم استعلى رجال الترك وارتجفوا * وحاربوا حرب انجاد ذوي همم * الحرب
تبكي عيون الناظرين وما * في هذه الحرب من تغر غير تبسم * فلم نزل في نعيم طول ليلتنا
* حتى بدى الصبح مثل الصارم الخدم * فظلت أشد ضحى * في وصفه ليلة كانت بذي
سلم * بالليلة الصفح هل عدت بثانية * سقى زمانك ديمة من الديم *.
قال فلما رآها النظام لم تتوقف عن كل ما سألها عنه علم أنها حاذقة ك ّيسة نبيهة فبقى
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باهت ًا ال يدري مايصنع قال فالتفتت الجارية إلى المجلس وقالت يا نظام [ص]175
الهوى قالت 595أتقرض وأنا ال أجاوب والكن اسئلني وإن شئت سألتك فقال لها يا جارية
598
إني 596لها 597مجملة في مرة واحدة فإن أجبت فلك ثيابي وإن لم تجيبي أخذت ثيابك
يا مفلفس اشهدوا علي وعليه .ثم قالت بسم اهلل هات ما عندك من العلم فقال لها 599ثوب ًا
يسترك فلست تخرجين من هاهنا بتلك الثياب فقالت له دع عنك هذا الكالم وهات ما
عندك ثم قالت الجارية لموالها كسوة لها وإنا نأخذها لك إن شاء اهلل تعلى .فقال لها النظام
أخبريني عن ما هو أحلى من العسل وأثقل من الجبال وأحدّ من السيف وأسرع من السهم
وأبعد من الوهم وأسمن من الشحم وما لذة ساعة وما سرور ثالثة أيام وما طرب يوم وما فرحة
جمعة وما الحق الذي ينكر الناس وما سخنة العين وما فرحة القلب وما كمد النفس وما موت
الحياة وما يفرح القلب وما الداء الذي ال يداوى وما عار ال ينجلي وما العلة التي ال تبرى وما
الدابة التي تأوي إلى العمارة وتسكن الخراب وتبغض بني آدم في خلفة ثمانية دواب جبابرة.
594

قالت له اسمع جوابك وعجل بانتزاع ثيابك أما ما هو أحلى من العسل فهو (فراغ) وأما
ما هو أثقل من الجبل فهو الدب وأما ما هو أحد من السيف (فراغ) وأما ما هو أسرع من
السهم (فراغ) وأما ما هو أبعد من الوهم فهو الرب سبحانه وأما ما هو أسمن من الشحم فهو
الدين وأما لذة ساعة فهو الجماع وأما ما هو سرور ثالثة أيام فهو النور وأما ما هو فرح جمعة
فهو سابع العروس وأما الحق الذي يكره الناس فهو الموت وما سخنة العيس فهو ولد السوء
وأما فرحة القلب فالمرأة السوء وأما كمد النفس فالعبد العاصي وأما موت الحياة فهو الفقر
وأما الداء الذي ال يداوى فسوء الخلق وأما عار ال ينجلي فهي البنت وأما العلة التي ال تبرى
فالمرأة السيئة األخالق وأما الدابة التي تأوي إلى العمارة فتسكن الخراب وتبغض بني آدم
وفيها خلفة ثمانية دواب جبابرة فهي الجرادة التي رأسها كرأس الفرس وعنقها كعنق الثور
وأجنحتها كأجنحة النسر وقرونها كقرون الغزال وساقاها ساقا الجمل وذنبها كذنب الحية
وبطنها كبطن السبع وعينها كعين الفيل.
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قال فتعجب كل من حضر من سرعة جوابها ثم قالت له يا هذا اخلع ثيابك وال تطول
النهار والنهار قد ولى وال يحتمل المجلس التطويل .فقال النظام ويحك اتق اهلل ّ
وأخريني
حتى أصل داري وألبس ثياب ًا غيرها وأدفعها لك قالت ال يجوز ذالك الن البايعة سنة غير
جائزة ثم قالت له قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الضرورة ال تلزم وهذا من الضرورة برد
ثيابك فقال لها النظام كم اللجاج واالحتجاج في هذه الثياب فما أفضحك هلل د ّرك خذيها
ال بارك اهلل لك فيها .وهارون الرشيد يسمع ويتعجب منها ومن سرعة جوابها فجرد النظام
الثياب وبقي في السروال قالت له انزع السروال قال لها ويحك أما تستحيي ثم قالت له
حدثني شيخي رحمه اهلل حديث ًا يرفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم [ص ]176قبله فأوحى
اهلل إليه يا سليمان لم قربت الجرادة في قصرك لوجه اهلل أو لصنم امرأتك فإن كان لصنمها فقد
اتخذت معي شريك ًا وإن كان لوجهي فقد استصغرت بسلطاني واستهزأت بوجهي وأنت
تعلم أني ال يقرب لي إال اإلبل والبقر والغنم وعزتي وجاللي ألسلبن ملكك وولدك وأللقين
على كرسيك شيطان ًا مريداً على صورتك وشبهك وألجوعن كبدك والبتلينك بالصدقة من
الناس وال يتصدقون عليك.
قال فبكى سليمان بكاء شديداً على خطيته فخرج من البيت ونادى يا بلقيس قالت له
لبيك يا نبي اهلل قال لها احفظي خاتمي حتى أرجع من حاجتي وأعود إليها وكان ال يأمن
أحداً على خاتمه فلما قدمت بلقيس كان يأمنها على خاتمه فكانت تسمى في قصره
المؤمنة األمينة ودفع خاتمه إليها .فأقبل شيطانا مريداً يقال له خريس بن حريس بن االقيس
بن إبليس األكبر لعنه اهلل وكان ذالك الشيطان قبل ذالك اليوم وإذا دنى من أبواب مدائن
سليمان يطرد ويرجم بالحجار فدخل في مدائن سليمان بغير دافع وال مانع فلما توسط قال
في نفسه ما وصلت إلى هذا الموضع قط بعدما كنت نطرد ونرجم إال بذهب أذنبه سليمان
بن داوود عليهما السالم قد عوقب به ثم نظر إلى بلقيس والخاتم في يدها .فقال لها يا
بلقيس قالت لبيك يا نبي اهلل وال شكت أنه سليمان قال لها هات الخاتم فدفعت له الخاتم
فأقبل الشيطان إلى مجلس سليمان فجلس على سرير ملكه ووضع التاج على رأسه وجلس
دمرياظ عن يمينه وهم يظنون أنه سليمان والخاتم في إصبعه وكان ملك سليمان في خاتمه
وحلقته من ذهب وفضة وياقوتة حمراء وفيه مكتوب بأربعة أسطر في كل سطر اسم من
أسماء اهلل تعلى وأحدقت به الجيوش ورفرفت الطير على رأسه.
وخرج سليمان من حاجته وقال يا بلقيس قالت لبيك يا نبي اهلل قال لها أعطيني خاتمي
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قالت يا نبي اهلل قد دفعته لك قال لها يا بلقيس أما تستحي مني ائتمنتك على خاتمي قالت
واهلل الذي ال إله إال هو لقد دفعته إليك فصدقها سليمان فسمع رجة عظيمة في قصره وجلسه
فأخرج من ذروة قصره فنظر إلى الشيطان جالس على كرسيه والخاتم في إصبعه واألنس عن
يمينه والجن عن شماله .فعلم سليمان أن اهلل تعلى أنجز وعده الذي وعده به أن يلقى على
كرسيه جسداً شيطان ًا مريداً فقال سليمان واهلل ألخرجن ملكي وألفارقن أهلي وألسيحن
في األرض وألطلبن التوبة من ربي فخلع النواعم من لباسه ولبس منسج ًا من صوف أسود
وقلنسوة من لبد وعمامة من صوف وجعل في قدميه نعليه من َخوص وأخذ عكازاً وخرج
من قصره وفارق أهله وملكه وولده وجعلت الجدار والجبال واألودية والصخور تناديه من
كل جانب يا سليمان الخاطئ كيف ترى ذل المعاصي وجعل الشيطان يقول في [ص]177
نفسه كان سليمان يستخدم الجن ويعذبهم بقطع الحجارة فاضطروا من ذالك.
وكان سليمان عليه السالم يخلوا يوم ًا لعبادة ربه فلم يكن الشيطان يفعل من ذالك شيئ ًا
فاجتمع بنو إسرائيل إلى آصف بن برخيا فقالوا يا آصف أال ترى ما نزل بنا من سليمان كيف
خرق العادة علينا فقال لهم آصف واهلل لقد رأيت ذالك فإن كان هذا سليمان لقد هلكت
األرض ومن عليها .فقالوا بنو إسرائيل ال يحكم بما أنزل اهلل في الزبور وقد ذل اإلنسان ورفع
الجن فما الذي تقول وما الذي تشير به علينا ثم إن الشيطان قام على عباءته نيف وعشرون
يوم ًا فقال آصف معاشر الناس ارفقوا علي حتى آتيكم بصحة الخبر وأقبل آصف حتى دخل
على جواري سليمان وكن ال يحتجبن منه فلما نظر النساء إلى آصف بن برخيا ضججن
بالبكاء والعويل وقلن يا آصف أال ترى ما نزل بنا من سليمان .فقال لهن آصف بأي شيء
ظهر عندكم قلن له يا آصف ال يقربنا كما كان يقربنا وال يغشينا كما كان يغشينا قال لهن
آصف فما يصنع قلن له إذا وصل إلى هذه القبة أطفأ القناديل وعلق األبواب وهمهم بشيء ال
نعرفه فإذا أصبح خرج إلى مجلسه .وكان في وسط قصر سليمان قبة على ثالث مائة وستين
عموداً من الرخام ما بين العمود والعمود مصراعان وكان له فيها ثالثة مائة وستة وستين
ال معلقة فإذا كان يوم خلوته مع رجاله جلس في تلك القبة.
قندي ً
فقال آصف لجواري سليمان اكتمن هذا األمر وال تخبرين به أحداً غيري فقلن السمع
والطاعة فخرج آصف إلى بني إسرائيل وقال لهم إن الرجل ليس هو سليمان قالوا له فما تصنع
حتى تعلم أنه سليمان قال لهم آصف إذا أنتم أصبحتم غداً إن شاء اهلل تعلى البسوا مدارع
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الصوف وبرانيس الشعر وأقبلوا بأجمعكم وادخلوا عليه وأنا في مقامي وكآصف وقولوا له يا
نبي اهلل نحن عباد بني إسرائيل وزهادهم قد أشكل علينا السفر الثاني من الزبور فتقرأه علينا
فإن قرأه عليكم فهو وإن لم يقرأه فإنا هلل وإنا إليه راجعون .فلما أصبح عليهم قاموا بأجمعهم
على األمر الذي أمرهم به آصف فلما مثلوا بين يديه ورفع رأسه إليهم وقال لهم من أنتم
فقالوا نحن عباد بني إسرائيل وزهادهم واعلم يا نبي اهلل أننا قد أشكل علينا السفر الثاني من
الزبور ونحن أتيناك من بالد شاسع وال نحب أن يقرأه علينا إال أنت فنكس الشيطان رأسه
ساعة .ثم قال يا آصف اقرأه للقوم وكان آصف بن برخيا قد أعطى نغمة من نغم داوود عليه
السالم فقال آصف بسم اهلل الرحمن الرحيم وبدأ بالقراءة [ص ]178من السفر الثاني من
الزبور بصوت مليح فطفق الشيطان بين أيديهم وطار في الهوى ونادى برفيع صوته النار النار
واهلل ال أعودكم ملككم فعند ذالك علم الناس أنه غير سليمان.
فضج الناس بالبكاء والعويل فدخلوا بأجمعهم على الجارية البحرية قراطيق وقالوا لها يا
مشومة شتت شمل بني إسرائيل وشتت شمل نبي اهلل فعلمت الجارية من أين أوتي سليمان
فعمدت إلى صنمها فكسرته قطعا وألقته على قارعة الطريق فدرست سنابيك الخيل ورمقت
السماء بطرفها .وقالت أشهد أن ال إله إال اهلل وأن سليمان رسول اهلل فيا إالهي وإله بني
إسرائيل إن كنت قبلت إيماني وإسالمي فاجمع بيني وبين سليمان ابن داوود عليهما
السالم وقد عوقب به وأخشى أن يتوب إلى ربه فيتقبل توبته ويرد عليه ملكه أبداً ومضى
بها إلى البحر الخامس وألقاها فيه .فأوحى اهلل إلى عطفيائل الملك الموكل بالبحر وقال له يا
عطفيائل امر الحوتة التي اسمها ملكية أن تلتقم الخاتم وهي عندها وديعة حتى تردها إلى
سليمان بن داوود عليهما السالم .فنادى عطفيائل أيتها الحوت إن العلي األعلى يامك أن
تلتقمي خاتم سليمان ولتكن عندك وديعة حتى ترديها إليه فالتقمت الحوتة الخاتم.
وأقبل سليمان يسيح في األرض يطلب التوبة من ربه وأقبل آصف بن برخيا يحكم في
بني إسرائيل والجن بما أنزل اهلل في التورية والزبور ومضى سليمان يسيح في األرض يطلب
التوبة من ربه فجعل يطلب الصدقة فال يتصدق عليه أحد حتى أضره الجوع وبقي جائع
الكبد خمسة وعشرين يوم ًا ما طعم فيها طعاماً .فبينما ذات يوم يسير وإذا هو برغيفة يابسة
ملقاة على قارعة الطريق لها أيام ًا فقال سليمان هذا رزق ساقه اهلل إلي فأخذ الرغيفة وأتى بها
إلى الماء فغمسها فيه ثم لفها في عباءته وقام وصلى ركعتين وتضرع إلى ربه بالبكاء وسأله
أن يقبل توبته ويتوب عليه .فلما فرغ من صالته أقبل على العباءة فاستخرج الرغيفة منها
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ليأكله فانقض عليه عقاب فاختطف الرغيفة من يده فناداه سليمان وقال أيها الطائر اردد
علي رغيفتي فإني جائع الكبد .فقال له العقاب يا سليمان أما تستحيي من اهلل تعلى تعصيه
وتأكل رزقه أما علمت يأ سليمان أن طائفة من المالئكة لما قال اهلل عز وجل ﴿إني جاعل
في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون﴾ 600فهم سجود من ذالك اليوم إلى يوم القيامة ال
يرفعون رؤوسهم حياء من اهلل تعلى أما تستحيي من اهلل تعلى تعصيه وتأكل رزقه.
فمال سليمان عليه السالم يسيح في األرض يطلب التوبة من ربه حتى تاب عليه بعد
المشقة والتوبيخ وهذا كله يدل على المعصية [ص ]179فهذا سبب خروجه من ملكه
على يد هذه الجارية البحرية .وقد أخبر اهلل عن نبيه نوح ولوط عليهم السالم ما امتحنا به
ال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت
من أزواجهما حيث يقول ﴿ضرب اهلل مث ً
عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من اهلل شيئ ًا وقيل ادخال النار مع
الداخلين﴾ 601ولم تكن الخيانة في أنفسهما ألن اهلل تعلى لم يبتل أبناءه بذالك .إنما كانت
امرأة نوح تقول لقومه إذ يدعوهم إلى اإلسالم ال تسمعوا منه فإنه مجنون وامرأة لوط تنذر
قومها األذى فالسالمة كل السالمة من يسلم من شرهن وفتنتهن.
قال لها أحسنت يا جارية فما تقولين في السمع قالت له نعم ال تسمع ما ال يحل لك
من كالم الفحشاء وغيره ومن كل كالم ال يحل لك باطل مثل الغناء والمزمار والدق فيما ال
يحل وغير ذالك من المالهي كآالت الضرب .وقد سمع بعض العلماء صوت في جوف ليل
يقول شعر:
**قد جاءك المذنب يرجوا الذي * يرجوه من يخشى من التعب **
**فاصفح له عن ذنبه منعما * وهب له منك الذي يطلب **
فوقف يبكي واآلخر يردد الشعر فلما قرب الصباح قال:
**يا ناصبا مقله في الهوى * إليك من مقلتك المهرب **
ال
قال له العالم يا فاسق إنما كان نظرك لغير اهلل ومر بعض العلماء بموضع فسمع رج ً
يقول:
 600البقرة .30
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**بعفوك يستغيث ويستجير * مشوق في الحشى منه زفير **
**رجاك لعفو ذنب قد أتاه * وأنت على الذي يرجوا قدير **
فقال العالم يحق ما ترجوه إال عدت فقال:
**لقد علم اإلله بما أالقي * من الحب الذي ستر الضمير**
فقال العالم وا سوءتاه من وقوف لغير اهلل تعلى ومر عالم برجل وهو يقول:
**أتوب إلى الذي أضحى وأمسى * وقلبي ينتقيه ويرتجيه **
**تشاغل كل مخلوق بخلق * وشغلي في محبته وفيه **
نعم للشغل هذا فقال الرجل :عسى قلبي الممكن من فؤادي يرق له لذلة
فقال العالم َ
عاشقيه فقال العالم ال تضلنا بعد إذ هديتنا ومرت أمرأة من المتعبدات في بعض الليالي
ال يقول:
فسمعت رج ً
**يا من يرى ما قد تضمن عبده * ويحيط علم ًا بالذي أضناه **
**ارحم تضرع مسكين ما له * مولى يرق له سوى مواله **
رجاء أن تنزل عليه الرحمة فترحم معه حتى قال :
[ص ]180فوقفت تبكي ً
**إن كنت تهوى أن أموت فإنني * أهوى لنفسي كل ما أهويه**
فقالت واخبيث ظنه فاحفظ سمعك كما تحفظ العين من النظر ان اهلل تعلى يقول
﴿والسمع والبصر والفؤاد كل أوالئك كان عنه مسؤوال﴾.602
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن اليدين قالت له نعم احفظهما من ضرب ما ال
يحل لك ضربه كالبهيمة إال لحاجة وال تمس بهما ما ال يحل لك وال تناول بهما من جميع
المحرمات شيئ ًا وال تؤذ بهما أحداً من الخلق وال تخن بهما أمانة وال وديعة وال تكتب بهما
ما ال يجوز النطق به وإن القلم أحدّ اللسانين فاحفظ القلم عن ما يجب حفظ اللسان منه
فيجب على اإلنسان أن يحفظ يده.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الرجلين ما فيهما من المعاصي قالت له نعم
فاحفظهما بأن ال تمشي بهما إلى ما ال يحل لك مثل الحرام أوتسعى بهما إلى باب سلطان
 602اإلسراء .36
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ظالم فإن المشي إلى السلطان من غيره ضرورة وإرهاق معصية فإنه تواضع لهم وإكرام وقد
أمر اهلل تعلى باإلعراض عنهم وهو تكثير لفسادهم وإعانة لهم على ظلمهم وإن كان ذالك
السبب طلب مالهم فإنه سعى إلى حرام .وقد قال صلى اهلل عليه وسلم من تواضع لغنى ألجل
غناه ذهب ثلثا دينه هذا في غنى صالح فما ظنك بالغنى الظالم وجميع حركاتك وسكناتك
بأعضائك فال تحرك منها شيئ ًا في معصية اهلل تعلى أصال واستعملها في طاعة اهلل .واعلم
أنك إن قصرت فإليك يعود وباله وإن استثمرت فإليك يعود ثمرته واهلل تعلى غنى عنك وعن
عملك وإنما كل نفس بما كسبت رهينة وإياك أن تقول اهلل غفور رحيم يغفر ذنوب العصاة.
فإنما هذه كلمة حق أريد بها باطل وصاحبها ملقب بالحماقة بتغليب قول رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم حيث قال الك ّيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واألحمق من اتبع
نفسه هواها وتمنى على اهلل األماني.
واعلم أن قولك هذا أيض ًا قول من يريد أن يصير فقيه ًا في العلم والدين واشتغل في
البطالة وقال إن اهلل تعلى كريم رجيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه
على قلوب أنبيائه من غير جد وتكرار وتعليق أو كقول من يريد ما ًال فترك الحراثة والتجارة
والكسب وتعطل وقال اهلل كريم وله خزائن السموات واألرض وهو قادر على أن يعطيني بعض
الكنوز واستغن بها عن كثير الكسب وقد فعل ذالك ببعض عباده .فأنت إذا سمعت كالم
هذين الرجلين استقبحتهما وسخرت بهما وإن كان ما وصفاه في كرم اهلل تعلى وقدرته صدقا
وحق ًا [ص ]181فذلك الذي يضحك علينا أرباب البصائر في الدين إذا طلبنا المغفرة بغير
سعي لها واهلل تعلى يقول ﴿وأن ليس لإلنسان إال ما سعى﴾ 603ويقول ﴿إنما تجزون ما كنتم
تعملون﴾ 604ويقول ﴿إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ .605فإذا لم تترك السعي
في طلب العلم والمال اعتمادا على كرم اهلل فكذالك تزود لآلخرة وال تفتر فإن رب الدنيا ورب
اآلخرة واحد وهو فيهما كريم ليس يزيد له كرم بموتك وإنما كرمه أن يلهمك الطريق بالوصول
إلى الملك المقيم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قالئل وهذا نهاية الكرم.
فال تحدث بشهوات الباطلين واقتداء بأولي العزم من األنبياء والصالحين وال تطمع أن
تحصد ما لم تزرع وليس من صلى وصام وجاهد واتقى غفر له جميع جمل ما ينبغي أن
 603النجم .39
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تحفظ عنك جوارحك الظاهرة وأعمال هذه الجوارح إنما تنشرح من أعمال القلب فهو
التقوى الباطل والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد فاشتغل إلصالحه
لتصلح به جوارحك وال يصلح القلب بشيء أحسن من حسن الخلق .قال أبو ذر يوم ًا لرسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوصيني يا رسول اهلل قال أوصيك بتقوى اهلل العظيم فإنه رأس مالك
قال قلت زدني قال عليك بتالوة القرءان وذكر اهلل عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور في
األرض قال قلت يا رسول اهلل زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور
الوجه قال قلت يا رسول اهلل زدني قال عليك بالصمت إال في أمر دينك وما تنتفع به من أمر
دنياك قال قلت يا رسول اهلل زدني قال أحبب المساكين وجالسهم قال قلت يا رسول اهلل
زدني قال قرابتك ولو قطعوك قال قلت يا رسول اهلل زدني قال قل الحق ولو كان مراً قال قلت
يا رسول اهلل زدني ثم ضرب بيده على صدره وقال لي يا أبا ذر ال عقل كالتدبير وال ورع كترك
المعاصي وال حسب كحسن الخلق.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن البطن ما فيها قالت له نعم تحفظها من الحرام
والشبهات فال تأكل وال تشرب وال تلبس إال حال ًال وتطلب الحالل فإذا وجدته فاحرص أن
تقصر على ما دون الشبع فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويشغل
األعضاء عن العبادة والعلم ويقوي الشهوات ويقوي جنود الشيطان .والشبع من الحالل
مبدأ كل شر فكيف به من الحرام وطلب الحالل فريضة على كل مسلم والعلم والعبادة مع
أكل الحرام كالبناء على السرفين 606وإذا قنعت في السنة بقميص خشين وفي اليوم برغيف
من الخشكالن وترك التلذذ بأطيب اإلدام .وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البن
مسعود رضي اهلل عنه يا بن مسعود من زهد في حطام الدنيا أجاع بطنه وأعرى ظهره وأعطش
كبده وأشعث رأسه وأغبر لونه وأذاب لحمه وجسمه بالصوم والصالة [ص ]182والخوف
والرهبة وتصديق ذالك من كتاب اهلل تعلى ﴿إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا
رغب ًا ورهب ًا وكانوا لنا خاشعين﴾.607
يا بن مسعود إن موسى عليه السالم كانت ترى خضرة البقل في بطنه من هزله يا بن
مسعود إن شئت نبأتك بأم نوح عليه السالم عاش ألف سنة إال خمسين عام ًا لم يبن بناء
كلما أصبح قال ال أمسي وكلما أمسى قال ال أصبح كان لباسه الشعر وطعامه الشعير يا بن
 606كذا.
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مسعود إن شئت نبأتك بأمر داوود عليه السالم خليفة اهلل في أرضه كان يجعل طعامه ثالثة
أجزاء جزءاً من شعير وجزءاً من رماد وجزءاً من نخال وكان لباسه الشعر .يابن مسعود إن
شئت نبأتك بأمر سليمان لما كان له من الملك والسلطان كان يأكل الشعير ويطعم النساء
والجواري البر وكان لباسه الشعر وكان إذا جن عليه اليل شديده إلى عنقه فال يزال قائما حتى
يصبح .يا بن مسعود إن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل اهلل كان لباسه الصوف وكان يأكل
الشعير يا بن مسعود إن شئت نبأتك بأمر يحيى ابن زكرياء كان لباسه الليف وكان يأكل
ورق الشجر يا بن مسعود إن شئت نبأتك بأمر عيسى عليه السالم روح اهلل كان يقول إدامي
الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف ودابتي رجلي وسراجي القمر وفاكهتي ما أنبتت
األرض وريحانتي الذكر.
وروي أن عيسى عليه السالم أخذه يوم ًا مطر فأوى إلى شجرة يسكن تحتها عن المطر
فزاد المطر حتى وصل إلى مسحة الشعر التي عليه ووصل إلى جسمه فابتل فكانت منه
التفاتة .فنظر إلى ثعلب في كهف كلما زاد المطر دخل في الكهف وإذا خف يريد الخروج
ويلعب فبكى عيسى ورفع طرفه إلى السماء وقال يا رب جعلت لكل واحد بيت ًا إال عيسى
اصطباله الشمس وسراجه القمر وتوسده الحجر فنزل جبريل عليه السالم وقال له السالم
يقرئك السالم ويقول لك إن شكوت الفقر وأحببت الدنيا فأنا آمر جبال األرض أن تصير لك
إلي من الدنيا وإني أكرم أولياء
ذهب ًا تنفقها واستعد غدا لحسابي فإني لم أخلق خلق ًا أبغض ّ
بتركهم الدنيا .يابن مسعود عليك بالزهد فإن ذالك مما يباهي اهلل به عز وجل المالئكة
ويقبل اهلل به عليك بوجهه ويصلي عليك بالجبار تبارك وتعلى يابن مسعود ليكن جيرانك
األبرار وإخوانك األتقياء والزهاد ألن اهلل تعلى يقول ﴿األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال
المتقين﴾ .608يابن مسعود ال تقدم الذنب وتؤخر التوبة واخر الذنب يا بن مسعود ألتركن
إلى الدنيا وال تطمئن إليها فإنك ستفارقها عن قريب يابن مسعود والذي بعثني بالحق بشيرا
ونذيرا إنه من يدع تجارة الدنيا ويقبل على تجارة اآلخرة فإن اهلل تعلى تجربه ويكون له وراء
ً
كل شيء ناجزاً فيربح اهلل تجارته.
يابن مسعود قل سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر فهذه تجارة يابن مسعود
ال يكل لسانك من ذكر اهلل يابن مسعود فكلما اشتهيت بقلبك وأبصرت بعينيك فدعه حتى
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تناله في اآلخرة[ .ص ]183يا بن مسعود عليك بذكر اهلل وعمل اآلخرة فإن اهلل تبارك وتعلى
يقول ﴿الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب ًا وخير أمالً﴾ 609يابن مسعود احفظ لسانك
فإن اهلل تعلى يقول ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم﴾ .610يابن مسعود أحبب
الصالحين في اهلل فإن المراجع من أحب فإن لم تقدر فاعمل أعمال الخير يابن مسعود اذكر
الميعاد والبعث والنشور فإن اهلل تعلى يقول ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهلل﴾ .611يابن
مسعود أصلح سريرتك فإن اهلل تعلى يقول ﴿يوم تبلى السرائر﴾ 612يابن مسعود احذر يوم
الفزع األكبر ذالك يوم يفزع فيه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ذالك يوم ال يغني والد
عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئ ًا يوم ال ينفع مال وال بنون .يا بن مسعود احذر
الذنوب كبائرها وصغائرها فإن الحفظة يكتبون عليك يابن مسعود واحذر اليوم الذي تنشر
فيه الصحف وتوضع الموازين وتظهر الفضائح يا بن مسعود ال يكن ممن يخوف الناس
ونشدد عليهم ويخفف على نفسه يابن مسعود ال تظهر في نفسك الخشوع وأنت فيما
بينك وبين اهلل جريء بالمعصية.
يابن مسعود ال تغتر بصالتك وصيامك فإن اهلل تعلى يقول ﴿وجيء بالنبيين
والشهداء﴾ 613يابن مسعود احذر الدنيا ولذاتها وشهواتها وزينتها فإن اهلل تعلى يقول
615
﴿ ُز ّين للناس حب الشهوات من النساء والبنين﴾ 614إلى قوله ﴿واهلل عنده حسن المآب﴾
وأوجب على اإلنسان طلب الحالل .وليس عليك أن تتيقن بواطن األمور بل عليك أن تحتزر
مما تعلم أنه حرام أو تظن انه حرام ظنا حصل من عالمة ناجزة مقرونة بالمال فأما المعلوم
فظاهر وأما المظنون فعالمة فهو مال السلطان وعماله ومال من أكسب له إال من النياحة
وبيع الخمر والزنا والمزامير حتى علمت أن أكثر ماله حرام ًا قطع ًا فال تأخذه من يده .فأما إن
أمكن أن يكون حالال نادراً فهو حرام ألنه الغالب على الظن ومن الحرام المحض ما يؤكل من
األوقاف من غير شرط الواقف فمن لم يشغل بها فهو على غير االستقامة.
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قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني عن الفرج ما فيه قالت له نعم احفظه عن كل
ما حرم اهلل تعلى وكن كما قال سبحانه ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ 616اآلية وال
يصل حفظ الفرج إال بحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن الفكرة وحفظ البطن عن
الحرام وعن الشهوات فإن هذه من محركات الشهوات ومغارسها فألجل ذالك وجب على
اإلنسان طلب الحالل فالحالل له بركة عظيمة ونور وصفاء القلب وهو أصل من أصول الدين
وعماده .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ تحشر [ص ]184أمتي
يوم القيامة على عشرة أصناف بعضهم على صفة القردة وبعضهم على صفة الخنازيوبعضر
هم وجوههم فوق رؤوسهم يسحبون على وجوههم في النار عميا وبعضهم ألسنتهم ملوية
على صدورهم وبعضهم أيديهم وأرجلهم متكتفين وبعضهم يسحبون في سرابيل القطران
وبعضهم مكبوبون على وجوههم في النار وبعضهم في السالسل واألغالل وبعضهم منتنون
وبعضهم مصلبون على جذوع في النار.
قال معاذ بن جبل فقلت له يا رسول اهلل فما كان عمل هؤالء في دار الدنيا فقال أما
الس ْحت وأما الذين على صفة الخنازير فهم أهل
الذين على صفة القردة فهم الذين يأكلون ُ
البدع الذين يفتخرون بأعمالهم وأما الذين على وجوههم وفوق رؤوسهم يسحبون عميا
فهم الذين ال يعدلون في الحكم وأما الذين ألسنتهم مدلية على صدورهم فهم العلماء
الذين ال يعملون بعلمهم وأما المتكتفين أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما
الذين يسحبون في سرابيل القطران فهم الذين يجورون ويتكبرون وأما الذين هم مطبوبون
على وجوههم في النار فهم أهل الزنا وأما المنتنون فهم الذين يتبعون الشهوات واللذات
وأما الذين هم مصلبون على جذوع في النار فهم الذين يسعون إلى السلطان .قال عبد اهلل
ابن سالم رضي اهلل عنه سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الفليقة 617قال ثياب أهل
جهنم في جهنم فلو أن ثوب ًا من تلك الثياب علق بين السماوات واألرض الحترقن جميع ًا
وما بينهما من شدة حرارة تلك الثياب.
فقلت له ومن يلبس من تلك الثياب يا رسول اهلل قال الذين يدومون على عصيان اهلل
تعلى حتى يموتوا لقوله تعلى ﴿فالذين كفروا ّ
يصب من فوق
قطعت لهم ثياب من نار
ّ
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رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن
يخرجوا منها من غم ُأعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق﴾ .618فهذا ما تحذر منه الجوارح
الظاهرة ألن الجسد خلقه اهلل تعلى كالمدينة وهذه المدينة تحتاج إلى ساكن فال فائدة في
المدينة إن لم يكن لها ساكن والساكن في هذه المدينة هو الروح بمنزلة الملك وال بد
لهذا الملك أن يكون له وزير وأعوان وقاض وحاكم وبوابون وخزانة .أما الوزير فهو النفس
والقاضي والحاكم فهو العقل واألعوان الجوارح والبوابون هم الحواس والخزانة هي القناعة
فإذا أمر الملك بالبريح في البالد بالخير صار القاضي والبوابون واألعوان في الرعية ومن حكم
منهم شيء ال يوافق السنة فال يلومن إال نفسه.
فإذا كان الملك على هذه الصفة ارتفع الجور والظلم ووقع العدل وأما إذا حكم الوزير
على الملك أن ينادي [ص ]185المنادي في جميع ما احتوت عليه المدينة أن يطيعوا
لهذا الوزير فما فعلته وأمت له مفوض فإذا حكم الروح على النفس والعقل على الجوارح
اعتدل الحال على الصالحات .وإذا حكم النفس على الروح فقد حكم الوزير على الملك
وصار القاضي والحاكم واألعوان في قبضة النفس والنفس تميل إلى الفساد والجور والظلم
والمعصية ألن النفس طبيعتها األكل والشرب والغضب والبخل والشؤم والحقد والآلمة
والجهل والوقاحة والغفلة والنكاح واللباس الحسن والكلل والقنط والرغبة وجميع أفعال
المذمومة من النفس والروح وغير ذالك عالم غير جاهل سخى غير بخيل ميع غير عاص ال
يأكل وال يشرب وال ينام وال يغضب وال يحقد وال ينكح وال يلبس وجميع أفعال المحمودات
من الروح وجميع أفعال المذمومات من النفس.
وفي الخبر لما خلق اهلل تعلى الخلق فتواضع له كل شيء بقدرته فلما خلق النفس قال لها
الرب جل جالله من أنا أيتها النفس قالت له يا رب أنت أنت وأنا أنا فأمر اهلل تعلى أن تجعل
في تابوت من حديد وجعل ذالك التابوت في قعر جهنم فبقيت فيه عشرة آالف سنة .ثم
أخرجها فقال لها أيتها النفس من أنا قالت له يا رب أنت أنت وأنا أنا فسلط هلل عليها الجوع
سبعة أيام ثم قال لها أيتها النفس من أنا فقالت له يا رب أنت اهلل ال إله إال أنت سبحانك ال
شريك لك .فمن أراد أن يقتل نفسه فليسلط عليها الجوع لقوله تعلى ﴿وأما من خاف مقام
ربه ونهى النفس عن الهوى﴾ 619فإن الجنة هي المأوى والمأمورات والمنهيات كثيرة فمن
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وقعت منه معصية إما أنه ترك شيئ ًا مما أمره اهلل به أو فعل شيئ ًا مما نهاه اهلل عنه فواجب عليه
أن يتوب في الفور وال يؤخر التوبة وتأخير التوبة معصية والتوبة هي اإلقالع عن المعاصي
والندم على ما فات والنية أن ال يعود إلى الذنب وير ّد المظالم والحقوق إلى أهلها ويطلب
منهم التحليل فيما ال يقدر عليه من المال والعرض لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا
لم يخرج أحدكم من ماله كما تخرج الحية من سلخها فهو مكاتب ويقضي ما في ذمته من
حقوق اهلل تعلى من الصالة والصيام والزكات وكفارة اإليمان وغير ذالك.
وسئل عن وجه إخالصه في جميع أموره حتى يكون على االستقامة سئل علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه عن المذنب كيف يتوب قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقوم ليلة
االثنين ويغتسل بعد أن يصلي الوتر ويصلي اثنى عشر ركعة بفاتحة الكتاب و﴿قل يا يها
الكافرون﴾ 620و﴿قل هو اهلل أحد﴾ 621عشر مرات ويسلم من كل ركعتين ويركع ويسجد
ويقرأ في سجوده آية الكرسي مرة .فإذا فرغ فليستغفر ربه سبعين مرة ويصلي على محمد
صلى اهلل عليه وسلم [ص ]186سبعين مرة وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم سبعين
مرة ويصفح يديه على وجهه ويصبح صائم ًا ويصلي عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل
ركعة بأم القرءان وسورة سبأ 622ويسلم .ويقول اللهم تقبل توبتي كما تقبلتها من عبدك
داوود عليه السالم اللهم اعصمني حتى ال أعصيك اللهم أصلحني كما صلحت أولياءك
الصالحين اللهم احشرني مع نبي محمد صلى اهلل عليه وسلم اللهم اعصمني من الشيطان
والذنوب إلى يوم القيامة ويستغفر اهلل عما سلف.
فمن فعل ذالك استجاب دعاؤه وقضيت حوائجه وال يقوم من مقامه حتى يغفر اهلل
له كما غفر لداوود عليه السالم خطيئته ويبعث اهلل في ذالك اليوم ثمانين ملك ًا يحفظونه
من إبليس وجنوده إلى يوم القيامة وحرم اهلل جسده على النار وأوجب اهلل له الجنة وأوجب
اهلل له اإليمان واهلل راض عنه .فإذا مات قبض ملك الموت روحه وهو ريان شبعان ويخفف
عنه سكرات الموت ويغسله جبريل مع سبعين ألف ملك ويصلون على جنازته ويدفنونه
ويوكل اهلل على قبره ثمانين ألف ملك يستغفرون له ويكتبون له الحسنات إلى يوم القيامة
وال يخرج من الدنيا حتى يرى ما أعد اهلل له من الخير ويفتح اهلل له سبعين باب ًا من الرحمة
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ويصبح ويمسي في رضى اهلل تعلى ويكتب اهلل له بكل ركعة صالها وعبادة سنة .وال يحل
ألحد أن يعمل عم ً
ال حتى يعلم الشرع فيه وال يعذر بالجهل قال اهلل تعلى ﴿فاسئلوا أهل
الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ 623وأهل الذكر هم أهل العلم ويستعين اإلنسان على طاعة اهلل
والرجوع إليه وطرد الشيطان عنه ودواعي النفس بالتفكر وذكر الموت فإن اإلنسان إذا تفكر
في الدنيا علم أنها حقيرة خسيسة وتفكر في اآلخرة وعرف قدرها واحتقر الدنيا وزهد فيها
واستطعم اآلخرة ورغب فيها.
وإنما هاذا لمن قوى إيمانه ويقينه بمعرفة اهلل تعلى ويستعين على ذالك بالنظر والتفكر
في مخلوقات اهلل تعلى فينظر العاقل في السماء واألرض وما بينهما من صفة القمر والنجوم
والشمس تعاقب اليل والنهار والسحاب والرعد والبرق والمطر واختالف أجناس المخلوقات
من حيوانات واختالف ألوانها وأصنافها وأصواتها والنبات واألزهار واألشجار والثمار
واختالف ألوانها وأطعمتها وروائحهما وفي اإلنسان وانتصاف قامته وحسن خلقته واعتدال
أعضائه وترتيبهما على وفق حاجته وحصول النفع بها فيتأمل في اليد وأصابعها وما يتحصل
بها من النفع ويدفع بها من الضر وكذالك العين واألشفار واألذن والفم واألضراس والشفتان
والقدمان وجميع األعضاء والمفاصيل وعجائب صنع اهلل تعلى وحكمته في مخلوقاته ال
تحيط بها العقول فسماه اهلل العظيم ما أعظم شأنه وما أتقن صنعه .وإنما يعرف عظمة اهلل
تعلى أهل العقول الكاملة ويتفكر اإلنسان في أمور اآلخرة وأهوالها [ص ]187وشدائدها
وحجمها ويتفكر في الموت وسكراته وسؤال الملكين في القبر والحشر والصراة والميزان
وأخذ الصحف فيرى اإلنسان فيها سيئاته وحسناته والحوض وغير ذالك من أهوال القيامة
وانصراف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار نجانا اهلل منها برحمته.
ال ولبكيتم كثيراً وقال
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ً
صلى اهلل عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا فإذا تفكر اإلنسان فيما ذكرناه حصلت
عظمة اهلل تعلى في قلبه فيخافه ويهابه ويستحيي أن يراه على معصيته ويحقر كل ما ليس
فيه رضاء اهلل تعلى فيزهد فيه ويعظم في قلبه كل ما فيه رضاء اهلل تعلى فيرغب فيه .والكن
هذا اإلنسان كما وصفه علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه حين قال أعجب ما في هذا اإلنسان
قلبه وله فؤاد من الحكمة وأضداد من غيرها فإن سنح له الرجاء أذله الطمع وإن صادقه الطمع
 623النحل .43
246

أهلكه الحرص وإن ملكه اإلياس قتله األسف وإن عرض عليه الغضب أشربه الغيظ وإن سعد
بالرضا نسي التحفظ وإن ناله الخوف شغله الحذر وإن اتسع له اإليمان استلبته العزة وإن
استفاد ماال أطاقه وإن عارضته فاقة أفضحه الجزع وإن أجهده الجوع قعد به الضعف وإن فرط
في الشبع كظمته البطنة فكل تقصير به مضى وكل إفراط له مفسد فالدنيا حقيرة مضرة
مهلكة لمن اشتغل بها ونسي اآلخرة وإنما هي طريق لآلخرة.
قال صلى اهلل عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها
جرعة ماء وقال صلى اهلل عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر .وقال بعض الحكماء
الدنيا جيفة فمن أراد أن ينال منها شيئ ًا فليصبر على معاشرة الكالب وقال بعض الحكماء
أيها الناس إن اهلل كتب على الدنيا الفناء وعلى اآلخرة البقاء فال فناء لما كتب اهلل عليه البقاء
وال بقاء لما كتب اهلل عليه الفناء فال يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب اآلخرة وأقصر وأطول
األمل بقصر األجل .وقال بعض الخطباء إن اهلل عز وجل أمرنا بطلب اآلخرة وتكفل لنا بطلب
الدنيا فيا ليتنا قد تكفل لنا بطلب اآلخرة وتكفل لنا بطلب الدنيا .قال ابن عمر رضي اهلل عنه
خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم ًا خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب
فكان مما ضبطت منها أيها الناس إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن غنية
وأنصف عن قوة وحلم عن قدرة أال وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف وصاحب
فيها العفاف وتزود للرحيل وتأهب للمسير أال وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف
عدوه فعصاه وعرف دار إقامته فأصلحها وعرف سرعة رحلته فتزود لها أال وإن خير الزاد
التقوى وخير العمل ما تقدمته النية وأعلى [ص ]188الناس منزلة عند اهلل أخوفهم منه.
قال لها أحسنت يا جارية فأخبريني كيف خلق اهلل آدم عليه السالم قالت له نعم خلق
اهلل وجه آدم ورأسه من تراب الكعبة وخلق يده اليمنى من بيت المقدس ويده اليسرى من
أرض المغرب وخلق ساقيه من أرض مصر وقدميه من أرض الحجاز وخلق قلبه من أرض
الشام والجبال وخلق كبده من أرض الوطا 624وخلق طيحاله من أرض الجزيرة .فلما خلقه
اهلل تعلى وأحدث صورته كان طوله خمس مائة ذراع فجعل المالح في عينه الكن ال تذوب
شحمة العين وال تتغير وجعل الماء المر في أذنيه لئال يدخلهما الدود وجعل الماء العذب
في فيه لكي يجد طعم الطعام ولذته إذا أكل وشرب وجعل الماء المنتن في صلبه فمنه
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يغتسل من الجنابة وجعل عقله في دماغه وسروره في كليتيه وجعل غضبه في كبده وحرصه
في قلبه ورغبته في ريته وضحكه في طيحاله وفرحه وحزنه في وجهه.
وجعل له عشرة أصابع في يديه وعشرة أصابع في رجليه وجعل سمعه وبصره في رأسه
وهو نور مستقر في أذن القلب ثم يتفرق على قسمين القسم األول في بصره والثاني في
سمعه من أذن القلب يسمع ويبصر وجعل القلب باب ًا وهو الفهم وجعل في الباب حاجب ًا
وهو اللسان .والقلب في الجسد بمنزلة الملك واللسان في الفم بمنزلة الحاجب والعقل في
الرأس بمنزلة الوزير من المالك ثم جعل ذالك الباب غداة وعشاه ثم جعل له بابين اثنين
يخرج منهما بوله وغائطه وجعل له حنك ًا في حلقه يجد منه لذة طعامه وشرابه وجعل له
منخراً يدخل منه نفسه ويخرج ويجد منه كل شيء يشمه .ثم جعل له ثالث مائة وستين
ال وعرق ًا تجري في جسمه فيها مستقر دمه فلما خلقه اهلل على هذه الصفة خلق األشياء
فص ً
كلها عشرة فخلق الكيد عشرة فجعل في النساء تسعة وفي الرجال واحدة .قال الشاعر:
**في كيد النساء عظيم * ال شيء أعظم منه **
والقول ما أخبر اهلل عنه ﴿إنه من كيدكن ّإن كيدكن عظيم﴾ 625وقد أضعف اهلل كيد
الشيطان على كيدهن فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال في كيد النساء ﴿إنه من
كيدكن ّإن كيدكن عظيم﴾ .626يكفيك من الكيد ما فعلت زليخة مع يوسف عليه السالم
وذالك أن يوسف عليه السالم لما اشتريه لم ينزله منزلة العبد بل قال المرأته أكرمي مثويه
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وذالك أن العزيز ساق يويف ألهله وهو يومئذ ابن سبع سنين
قاله ابن عباس وقال الحسن ألقى يوسف في الجب وهو ابن عشرين سنة وجمع شمله بأبيه
وهو ابن ثمانين سنة وعاش بعد ذالك ثالث ًا وعشرين سنة وقال مجاهد أن يوسف خرج من
عمد أبيه وهو ابن ستة سنين وجمع اهلل شمله بأبيه وهو ابن أربعين سنة فكانت زليخة تخدمه
بنفسها وتمشط شعره بيديها قال اهلل تعلى ولما [ص ]189بلغ أشده آتيناه حكم ًا وعلماً.
ُ
قال ابن عباس ُ
واألشدّ أربعين سنة وقال وهب بن منبه مكث
أشدَّ ه ثمانية عشر سنة
يوسف في دار العزيز ثالث سنين وحينئذ بلغ الحلم وال زالت زليخة في كل ذالك تحسن
إلى يوسف وتتولى أمره حتى مال قلبها إليه وتكاثر وجدها عليه وهو مع ذالك ال يلتفت إليها
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بعينه وال ينظر نحوها حتى كثر همها ورق عظمها وكابدها الشحزة وأصابها التحول .فلما
عيل صبرها وضاق صدرها فدخلت عليها حاضنتها فقالت يا سيدتي أرى غصنك ذاهال
ال وعقلك ذاه ً
وجسمك ناح ً
ال قالت لها وكيف ال يكون ذالك وأنا أخدم هذا الغالم العبراني
سبع سنين أالطفه بلساني وأتحبب إليه بإحساني فكلما زدت إليه مي ً
ال زاد عني إعراض ًا
وكلما قربته مني زاد مني بعداً .قالت لها الحاضنة يا سيدتي لو نظر إليك لكان أسرع منك
إليه ولو نظر إلى حسنك وجمالك وصفاء لونك لما ق ّر به قرار دونك .قالت لها فكيف لي به
قالت لها أمكنيني من األموال قالت لها خزائني بيدك خذي منها ما شئت ال حساب عليك
في ذالك فتمكنت من األموال ودعت أهل البناء والهندسة وقالت لهم إني أريد أن تبنوا لي
بيت ًا ترى الوجوه في سقفه وحيطانه كما ترى في المرآت المصقولة.
قالوا لها نعم فبنوا لها بيت ًا فسمته الغيطون فلما تم بنيانه وتكامل إتقانه دعت بمصور
فصور فيه صورة يوسف وزليخة متعانقين ولم يدع من صورتهما شيئ ًا إال صوره وأمرت
بسرير من ذهب مرصع بالد ّر والياقوت فنصب في وسط البيت وأرخت الستور وألبست
زليخة من الحال غير قليل وحلتها وطيبتها وعطرتها وزينتها وأجلستها وخرجت الحاضنة
إلى يوسف وهي مستعجلة .وقالت يا يوسف أجب سيدتك زليخة فإنها تدعوك في بيتها
الغيطون وكان يوسف سامع ًا لها مطيعا أو كان بيده قضيب من الذهب فرمى القضيب من
يده وأسرع لباب البيت فنادته مستعجلة بالدخول فلما وضع قدمه الواحد في باب البيت
أحس قلبه بالشر فأراد الرجوع فسرعت إليه وجذبته إلى السرير وقالت له هيأت لك فغمض
عينيه وكف يده ودلى رأسه ونكس عنقه حياء من اهلل تعالى.
قالت له يا يوسف ما أحسن وجهك قال لها اهلل صوره واهلل يصور كيف يشاء قالت له ما
حسن عينيك قال لها هما أول ما يسقط مني في قبري قالت له ما أحسن شعرك قال لها هو
أول ما يبلى ويتناثر مني .قالت له ما أطيب رائحتك قال لها لو شممت رائحتي بعد ثالثة
أيام في قبري لفررت مني قالت يوسف أنا أتقرب إليك وأنت تباعدني قال لها أرجوا بذالك
إلي نظرة واحدة قال أخشى العمى في آخرتي قالت له أضع
القرب من اهلل تعلى قالت له انظر ّ
يدك على فؤادي قال لها إذا تغلى في النار قالت له اشتريتك بمالي وتخالف أمري قال لها
الذنب إلخواني إذ باعوني حتى ملكتني قالت له اصبر معي في البيت ساعة واحدة قال ليس
وبأي وجه
[ص ]190فيها شيء يسترني من ربي .قالت له يا يوسف بأي وجه تخالفني ّ
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ترجع عني قال له بحكم االهي الذي في السماء عرشه وفي األرض سلطانه وإكراما لسيدي
الذي أكرم مثواي وأنزلني منزلة األوالد قالت له أما إالهك الذي في السماء عرشه وفي األرض
سلطانه فأنا أفتح بيوت األموال وأصدق بها عليك وأهديها إليه حتى يرضى عنك ويغفر لك
وال أبالي إذا ما فعل بي في حق مرادي وقضاء إربي وأما سيدك الذي أكرم مثواك فأنا أطعمه
الهم حتى يتمزق لحمه ويسقط عظمه ويموت جهداً وكمداً وأكون أنا وما ملكت يميني
ومالي ملكك وطوع يمينك.
قال إذا ما يكون عذري يوم القيامة بين يدي ربي فقام وبادر إلى الباب من غير أن يكون
بينها وبينه سبب من األسباب وقد شهد له الحق بذالك في محكم الكتاب فقال كذالك
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين السوء السبب المؤدي إلى الفحشاء
المؤدي إلى سخط اهلل تعلى وال يجوز ذالك على نبي من األنبياء وحسن الظن بالصالحين
أمر مندوب إليه وسنن معمول إليه .فكيف نبي اهلل بن نبي اهلل بن ذبيح اهلل ابن خليل اهلل
وقد أجمع العلماء قاطبة على عصمة األنبياء عليهم السالم من الكبائر واختلف في الصغائر
وليس األمر كما يقوله القصاص والمخالفون والكذابون والمتزندقون إنه حل العقد وهم بما
همت به حتى صرفه اهلل عنه بالبرهان .قال بعض أهل العلم الهم همان هم فكرة وهي مغفورة
فهم الفكرة ليوسف وهم اإلرادة لزليخة .قال الحسن في الكالم
وهم إرادة وهي غير مغفورة ّ
لهم بها.
تقديم وتأخير وتقديره ولقد همت به لوال أن رأى برهان ربه ّ
قال ابن عمر رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكريم ابن الكريم
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات اهلل عليهم أجمعين .قال أبو هريرة رضى
اهلل عنه سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند اهلل أتقاهم قالوا
ليس عن هذا سألناك قال فأكرم الناس يوسف نبي اهلل بن صفي اهلل ابن ذبيح اهلل بن خليل اهلل.
واختلف الناس في البرهان فقال قوم البرهان عصمة اهلل له من الفحشاء وصرف السوء عنه
فلوال أنه عصمه لم يكن معصوم ًا ولوال أنه رحمه لم يكن مرحوم ًا وقيل البرهان كف من غير
ذراع فيه مكتوب وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه .وقيل البرهان
فرج له الحائط فرأى صورة يعقوب عليه السالم عاض ًا على إبهامه يقول يوسف يوسف وقيل
البرهان هاتف هتف به يقول ال تعمل عمل السفهاء واسمك في ديوان األنبياء وقيل البرهان
صنم كان لزليخة في وسط البيت فأخذت الستر ورمته عليه فغطته به فسألها يوسف عن
سبب ذالك.
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فقالت له استحيي منه أن يراني على هذه الصفة فقال لها يوسف عليه السالم أنت
تستحيي من جماد ال يملك لك وال لنفسه ضر أو ال نفعا وكيف ال أستحيي من ربي يراني
ويرى مكاني وهو مطلع علي .فبادر إلى الباب هارب ًا فلما رأته يريد الباب جذبت قميصه
من خلقه فتمزق [ص ]191القميص وهو قوله تعلى ﴿واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر
وألفيا سيدها لدى الباب﴾ .627وافق ذالك الوقت أن العزيز مر بالباب في بعض حوائجه فإذا
الوجبة فالتفت فإذا الباب يحل ويساق فدفع الباب أمامه فخرج إليه يوسف مقدود الثوب
باكي العينين وإذا زليخة ناشرة الشعر محمرة الوجه باكية العينين .فقال لهما العزيز فيم أنتما
فقالت له زليخة يا سيدي غالمك العبراني اشتريته بمالك وائتمنته على أهلك وأمننت عليه
بفضلك وأحللته محل ولدك مر به بأهلك سوء فأقبل العزيز على يوسف وقال يا يوسف هذا
جزاء منك اشتريتك بحل مالي وائتمنتك على أهلي فقال له يوسف معاذ اهلل أن أخونك في
أهلك أو أرضى بذالك بل هي راودتني عن نفسي وإلهي اإلشارة بقوله تعلى ﴿قالت ما جزاء
من أراد بأهلك سوءاً﴾ 628اآلية .قال هي راودتني عن نفسي فوقف العزيز متحيراً ينظر إلى
زليخة مرة وإلى يوسف مرة فقال يوسف أيها العزيز إن شاهداً يبريني فقال له من الشاهد
وليس معكما في البيت ثالث إال هذا الطفل وكان في البيت مهد معلق في الركن فيه صبي
صغير لبعض قرابة زليخة ألنها كانت ال ولد لها وكانت تحب األوالد يساقون إليها على وجه
االستيناس بهم.
فرفع يوسف طرفه إلى السماء وقال إالهي وسيدي وموالي ترى مكاني وال يخفى عليك
حالي وأنت أرحم الراحمين فأوحى اهلل إلى جبريل عليه السالم أن اهبط إلى الطفل وشق
لسانه حتى يبلغ ما أمر به فنادى الطفل من المهد أيها العزيز إن لك عندي مما أنت فيه
فرج فلما سمع العزيز كالم الصبي زال عنه كل ما كان به وأقبل على الطفل متعجب ًا منه.
فقال له الطفل انظر إلى قميص يوسف فإن كان قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن
كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين وختم اهلل على لسانه إلى وقت كالمه.
وقال أبو هريرة رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يتكلم في المهد إال
ال عابداً فاتخذ صومعة كان
سبعة أوالد عيسى ابن مريم وصاحب جريح وكان جريح رج ً
يعبد فيها فجاءته أم له وهو يصلي فقالت يا جريح فقال يا رب أمي وصالتي فأقبل على
 627يوسف .25
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صالته وانصرفت عنه فلما كان من الغد أقبلت وهو يصلي فقالت يا جريح فقال يا رب أمي
وصالتي فقالت اللهم ال تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل أن جريح ًا
عابداً زاهداً.
فقالت لهم امرأة باغية وقالت إن شئتم ألفتننه لكم فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت
راعي ًا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فواقعها فحملت منه فلما ولدت قالت لهم
ابن جريح فأتوه وأنزلوه من الصومعة وهدموا صومعته [ص ]192وجعلوا يضربونه .فقال
لهم مالكم فقالو له زنيت وهذا ولدك فقال لهم أين الصبي فجاؤوا به فقال دعوني حتى
أصلي ركعتين فصلى ثم أتى الصبي فطعن في بطنه وقال له يا غالم من أبوك فقال فالن
الراعي فأقبلوا على جريح يقبلونه ويتمسحون به وقالوا له نبنوا صومعتك من ذهب قال لهم
ال بل ابنوها كما كانت من الطين ففعلوا ما أمرهم به .فهذه مسئلة شاهد جريح الثالث
وبينما صبي عند أمه وهو يرضع إذ م ّر بهم رجل راكب على دابة فارهة وله بشارة حسنة
فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا الرجل فترك الثدي وجعل ينظر إلى الرجل وقال اللهم ال
تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه وأقبل يرضع .قال ومرت أمه بجارية وإذا الناس يضربونها
ويقولون زنت وسرقت وهي تقول حسبي اهلل ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم ال تجعل ولدي
مثلها فترك الرضاع ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها .فقالت أمه مر بنا رجل حسن الهيئة
فقلت اللهم اجعل ولدي مثل هذا فقلت اللهم 629ال تجعلني مثله ومررنا بهذه المرأة والناس
يضريونها فقلت اللهم ال تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال ألمه إن الرجل
كان جبارا فقلت اللهم ال تجعلني مثله وان هذه المرأة يقال أنها زنت وسرقت ولم تزن ولم
تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها.
الرابع صاحب األخدود بينما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم رفع رأسه إلى
630
السماء ثم أرسل عينه بالبكاء وقال الناس ماذا أنزل ثم تلى ﴿والسماء ذات البروج﴾
حتى بلغ قوله تعلى ﴿ ُقتل أصحاب االخدود النار ذات ال َوقود﴾ .631ثم قال أخبرني جبريل
عليه السالم أن ملك ًا جبارا كان صاحب سحارة ونجامين وكهنة وكان له شيخ ساحر كاهن
يصد الملك عن آرائه فلما كبر الشيخ قال للملك أيها الملك قد كبر سني ورق عظمي
 629وردت الجملة التي بين «اللهم» و«فقلت اللهم» في الهامش.
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وأريد أن ترى لي غالم ًا أديب ًا أعلمه هذا العلم عوض ًا مني وخلفا مني .فأرسل له الملك غالم ًا
كان عنده فصار الغالم يختلف إلى الكاهن فمر ذات يوم بموضع فسمع فيه بكاء من تحت
األرض فنظر وإذا هو سرب فدخل فوجد رج ً
ال عليه ثوب ًا من شعر فقال له الراهب من أدخلك
علي فأخبره برغبته في الخير فأقام معه يومه ذالك إلى اليل.
فلما أراد االنصراف قال له الراهب أعطني موثق ًا ال تخبر أحدا بي وال تدل علي أحداً ولو
قتلت أو حرقت بالنار فأعطاه موثق ًا ثم انصرف الغالم إلى الملك فسأله عن حاله وعن غيبته
فكره أن يخبر بصاحبه وكره أن يكذب فضربوه حتى أوجعوه ثم وجهه إلى الكاهن فدخل
على الراهب وأخبره بخبره وساله عن ما لقي .فقال له الراهب إذا سرت إلى الساحر فقل له
كنت عند أهلي وإذا سرت إلى أهلك فقل لهم كنت عند الساحر .فمكث كذالك زمان ًا
حتى أستوفى من [ص ]193الراهب وفاق عليه فمر الغالم يوم ًا ببعض وزراء الملك وكان
قد عمى فقال له الغالم إن رد اهلل عليك بصرك تؤمن بي قال نعم فمر يده على عينيه فعادت
كما كانت فآمن الوزير باهلل ثم دخل على الملك فقال له الملك من أباك قال له موالي قال له
من موالك قال موالي الغالم قال انا مواله قال له الوزير اهلل مواله فاغتاظ الجبار لذالك وعرض
عليه أن يرجع لدينه فأبى فقال من أدلك على هذا قال له الغالم يقول له الحق اهلل تعلى الذي
أبرأه وهو على كل شيء قدير فأمر بصلبه فطعنوه بالرماح فلم تعد عليه وأم به أن يحرق على
خشبة فلم يحترق فأمر الرمات يرمونه بالسهام فلم تصل إليه.
فمكث كذالك سبعة أيام فقال له الغالم أيها الملك إنك ال تقدر أن تقتلني حتى تأخذ
سهم ًا من كنانتك ثم تقول اللهم رب هذا الغالم اقتله ثم أخذ الملك والناس ينظرون إليه ثم
قال اللهم رب هذا الغالم اقتله ثم قرب بالسهم نحره فنحره وسال دمه ومات .فقال الناس آمنا
برب هذا الغالم فتكبر الجبار الطاغي وخد في األرض أخدوداً وأضرم النار فيها فدعى بالناس
فكل من آمن باهلل أحرقه في تلك األخدود ومن رجع عن دينه تركه .فجيء بامرأة ومعها صبي
صغير رضيع فعرض عليها الكفر فأبت فأمر بها إلى األخدود فلما نظرت إلى النار أشفقت
على الصبي وهمت أن ترجع فأنطق اهلل الصبي وقال ألمه يا أماه ال تكفري بعد إيمانك فإن
اهلل تعلى يجعلها عليك برداً وسالم ًا فرمت بنفسها مع ولدها في النار .الخامس صبي ماشطة
ابنة فرعون قال ابن عباس رضي اهلل عنهما كان لفرعون خازن ًا من بني إسرائيل يسمى حزقيل
وكان مؤمن ًا باهلل عز وجل يكتم إيمانه سنة وكان لقي ما لقي من أصحاب يوسف وكانت
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امرأة ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط رأسها إذا سقطت من يدها فقالت تعسر
من كفر باهلل والويل ثم الويل لمن يعبد شيئ ًا من ُد َوني فنزعت بنت فرعون يدها من رأسها.
وقالت لها تشتمين أبي وتزعمين أن معه إالها غيره وتكفرين به فأخذت المشطة من
يدها وضربت بها وجهها وركضت فيها برجلها فسال الدم على وجهها فقام بعض خدام
ابنت فعون فقالوا لها ما أجراك على ما قلت قالت نسيت وذهب عقلي وذهبت الفكرة من
قلبي فقال لها الخديم أنكري أمرك وال تنطقي به عند الملك فقالت لهم لست أفعل ذالك
قط إنما كنت نكتم إيماني حين لم يعلم أحد واليوم الذي ظهر علي ذالك ال نكتمه أبداً
قطلبوها أن تنكر لهم ذالك .فقالت لهم ال تفعلي فعند ذالك مضت بنت فرعون إلى أبيها
وقد انصلع نصف رأسها والنصف اآلخر باقي ًا ودخلت على أبيها وقد امتألت بالغضب وقد
بلغ الغضب منها مبلغ ًا [ص ]194عظيماً .فقال لها فرعون ما بالك قالت له امرأة حزقيل
خليفة أمرك شتمتك وزعمت أن معك إاله ًا دونك وقالت الويل لفرعون وجنوده ثم الويل
ولم تدع شيئ ًا إال قالته وإني ال أدري ما أصنع بها إال أني ضربت وجهها بالمشطة حتى تشبك
أسنان المشطة في وجهها وقد أفسدت وجهها ورفعتها الخدام حتى تفعل فيها بأمرك.
فغضب فرعون وقال أسرعوا بها علي فأحضرت بين يديه فقال لها من ربك قالت له
رب العالمين إله موسى وهارون وإله إسحاق ويعقوب .فقال فرعون خذوها إليكم وخذوها
بأمشاط الحديد وجعلوا يقطعون في جسدها باألمشاط حتى صارت مخضبة في الدماء من
قدمها إلى فرقها فقال لها يا حمقاء هل وجدت لعذابنا من ينقذك منه فقالت له يا ملعون
أما عذابي فقد جعل اهلل سببه على يدك واألمر أمره ولو شاء ألنقذني من يدك وانه سيلعنك
غداً .فلما سمع فرعون لعنه اهلل بذالك قال لهم ايتوني بأربعة أوتاد من حديد فأتوا إليه بما
أمرهم به وأمر بها فأخرجت إلى الناس لينظروا عذابها وما يفعل بها فأخذوها وضربوا رجليها
ويديها بأربعة أوتاد من الحديد وأقبلوا على وجهها .وأمر بلوح من رخام كان يسد به باب ًا لم
ال وأمر بها فجعلت تحت الرخامة ولم تحسس بها ولم ترجع من دينها.
يرفعه إال أربعين رج ً
دعا بولد كان لها صغيراً يرضع فقال لها فرعون لعنه اهلل وإن لم ترجعي عن دينك وتعبديني
لذبحت ولدك ونقتلك فلما نظرت إلى الصبي الصغير الذي كان في المهد أدركتها الرحمة
والرأفة فبكت تحت الرخامة بكاء شديداً.
فخاف الصبي أن تدركها فتنة في دينها فناداها الصبي بقدرة اهلل تعلى وكان لم ِ
يوف
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سبعة أيام يا أمي ال ترجعي عن دينك وال تحملك الرأفة والرحمة علي ألنك تركت دين
الباطل ورجعت إلى دين الحق فال تخافي وال تحزني وارفعي رأسك وانظري ما قسم اهلل
لك .فالحت بصرها إلى السماء من تحت العذاب وإذا أبواب السماء مفتوحة وإذا الجنة
قد زخرفت والمالئكة قد هبطت بالهدايا من الجنة مألت المالئكة ما بين السماء واألرض
وهم ينتظرون قبض روحها ثم إن فرعون لعنه اهلل ذبح الولد وأمه رحمة اهلل عليهما .والسادس
مبارك اليمامة قال أنس ابن مالك رضي اهلل عنه كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا دخلت
عليه امرأة بيدها صبي رضيع وكانت من أهل اليمامة فجعل الصبي ينظر إلى النبي صلى اهلل
عليه وسلم فاقبل عليه النبي وقال له يا غالم من أنا فقال الصبي بلسان فصيح أنت رسول
اهلل خاتم النبيين فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم أحسنت يا صبي بارك اهلل فيك وأمسك
لسانك إلى وقت كالمك قال أنس فكان الصبي بعد ذالك ال يدخل بيت ًا إال وظهرت بركته
على ذالك الموضع حتى سمي مبارك اليمامة.
والسابع شاهد يوسف عليه السالم حين شهد العزيز ودله على تمزيق القميص قد من
دبر قال ﴿إنه من كيدكن ّإن كيدكن عظيم﴾ 632ثم أقبل على يوسف وقال له يوسف أعرض
عن هذا أي اكتمه [ص ]195وأقبل على زليخة وقال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من
الخاطئين فقالت له زليخة يوسف أفضحتني ألسلمنك للمعذبين يعذبونك حتى ينسل
جسمك كما أسللت جسمي .فقال لها يوسف إن كنت احترقتيني ل ُعزبتي فاهلل حسبي ونعم
الوكيل فاشتغلت عن ذالك بكلفتها به وشاع الخبر بمصران امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
قد شغفها حب ًا ﴿إنّا لنراها في ضالل مبين﴾ .633وكان الحسن يقول لو شغفها لماتت ألن
الشغاف الحجاب وهو سداد القلب فلو وصل الحب شغافها لماتت ألن الشغاف الجلدة
الالصقة بالكبد .وقال بعض أهل العلم قد شغفها حب ًا والشغاف الجلدة التي على القلب
يقال لها شغاف القلب ومعناه هلكت عليه حباً.
ويقال إن المحبة على ضربين محبة تزيد القلوب وتنقص بالبين وصاحبها يملك أمره
ويكتم سره ومحبة ترقت حجاب الشغاف واستوت على عرش القلب وسارت في هدرة
سوياء في العين تدمع والقلب يخشع واليد تمزق والقدم يسطح واللسان يفرح .فقتل
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بسيف العبرة فاجتمعن نساء مصر في مجلس فتذاكرن أمرها وأشعن خبرها وقلن ما أخبر اهلل
به عنهن ﴿إنا لنراها في ضلل مبين﴾ 634أي في تيه وحيرة فبلغ ذالك زليخة فعظم عليها
وأرادت أن تبين عذرها إليهن فصنعت صنيع ًا وأرسلت إليهن رسو ًال يدعوهن إلى ضيافتها
وهيأت لهن مجلس ًا قيل إنهن عشر نسوة ذات أزواج على هيئة الملوك وعشر عذارا من
بنات الملوك وجعلت بين يدي كل واحدة منهن صفحة من عسل أو براجت وسكين ًا حاداً
وقيل دعت أربعين امرأة من بنات الملوك وهو قوله تعلى ﴿فلما سمعت بمكرهن أرسلت
إليهن وأعتدت لهن متكئ ًا وآتت كل واحدة منهن سكين ًا وقالت أخرج عليهن﴾ .635قال
ابن عباس متكئ ًا هو األترج وقال بعض العلماء أي طعام وشراب وقال بعضهم متكئ ًا أي أي
اتكأ عليه وقال بعضهم متكئ ًا أي التمارق وقال بعضهم المتكأ كل شيء يقطع بالسكين
مثل الموز وغيره.
ال
وقال بعض أهل العلم أتت كل واحدة منهن سكين ًا وأترجة وجعلت بين أيديهن عس ً
فكن يقطعن االترج بأيديهن ويأكلن العسل بأيديهن فقالت لهن زليخة ما حقي عليكن قلن
لها أنت يا سيدتنا ومليكتنا وكبيرتنا والطاعة تسمع لك وتطبع .قالت لهن بحقي عليكن
إذا خرج إليكن فتاي يوسف أال قطعتن لهما في أيديكن وأعطيتموه يأكل فقلن حب ًا وكرامة
فأقبلت على يوسف وقالت له أطعني اليوم واعصيني أبداً .فقال لها أطيعك في جميع ما
ال يكون فيه سخط اهلل ربي قالت دعني حتى أزينك وإن كنت مزين ًا قال لها اصنعي ما بدا
فرصعت رأسه بالياقوت وكللته حينئذ بالد ّر وألبسته قباء خضراً ومنطقته بمنطقة من
لك ّ
ال من حرير وكأس من ذهب في يده .وقالت اخرج
ذهب أحمر ووضعت على عاتقه مندي ً
عليهن فلو رأين [ص ]196منك ما رأيت لذهبن عن أنفسهن ولتركن الطعام والشراب
ولمن أنفسهن كما لمنني.
فخرج عليهن وهن قعود يقطعن األترج فلما رأينه ظنن أنه صنم زليخة التي تعبده وكن
يسمعن به ويتمنين النظر إليه فلما بدا لهن يوسف أكبرنه أي جللنه وصرن شبه السكارى
لكثرة التعجب منه واإلمعان في النظر وهممن أن يقطعن له األترج وقطعن أيديهن وجعلت
الدماء تسيل في أحجارهن وهن ال يجدن ألم القطع وال حدة السكاكين وال وقوع الدم
على األجساد ويوسف يقول ويحكن ماذا تصنعن بأنفسكن .فلما غاب عن أعينهن رجعن
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إلى عقولهن فقالت لهن زليخة ويحكن أنتن من لحظة واحدة فعلتن بأنفسكن هذا كله
وأنا لي سبع سنين أقاسي منه ما أقاسي وأخدمه على أطراف البنان وهو ال يريني طرفه وال
يلتفت نحوي .فقلن لها حاشى اهلل ما هذا بشراً إن هذا إال ملك كريم من المالئكة المقربن
م ّر بنا فقالت ما هذا الذي فعلتن بأنفسكن فلما رأين ما نزل بهن أدركهن الحياء والخدل
ُ
فذالك ّن الذي لُمت ّنني فيه ولقد راودته عن نفسه
وذكرت ما لُمنها فيه وهو قوله تعلى ﴿قالت
ليسجنن وليكونا من الصاغرين﴾.636
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره
ّ
قيل أقرت بأمها حين رأت ما رأت من عذالها وقلن لها إنك معذورة فأمرينا حتى نكلمه
في أمرك ونوبخه في إعراضه عنك .فأذنت لهن الخلوة طمع ًا في أن يلمنه إلها فجعلت كل
واحدة منهن إذا دخلت عليه دعته إلى نفسها وشكت إليه بوجدها فقال يا رب كانت واحدة
وقد صرن جماعة السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإال تصرف عني كيدهن أحب إليهن
وأكن من الجاهلين ربي السجن نعمة واهلل عليه إذ هو سبب البعد منهن .فاختار السجن
على صحبتهن واستغاث به في ضرهن عنه وبعدهن منه .قال اهلل تعلى ﴿فاستجاب له ربه
فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم﴾ 637فابتلى بالسجن على امرأة العزيز بعدها عليه
حتى ما تركت من كيدها شيئ ًا فعصمه اهلل من الفاحشة .وقد ورد في حديث الكيد أغرب
من كل حديث حديث عيسى عليه السالم والملك والقاضي والجارية وابن عمها وكيف
أحياها عيسى عليه السالم بعد موتها بأربعين سنة وكيف خدعت ابن عمها فعليها لعنة اهلل
والمالئكة والناس أجمعين.
وذالك أن عيسى عليه السالم دعى إلى ربه ذات يوم فقال يا رب أرني من عجائب
قدرتك يا أرحم الراحمين فاوحى اهلل تعلى إليه يا عيسى أن اهبط إلى الجنانة قال فأهبط
عيسى إلى الجنانة فإذا هو برجل قائم يصلي فقال له عيسى عليه السالم عليك يا غالم فقال
له الغالم وعليك السالم يا عيسى ابن مريم فقال له عيسى عليه السالم من أين تعرف اسمي
يا غالم فقال له الغالم يا عيسى جللت [ص ]197روحي وروحك في الملكوت وعلمني
باسمك الحي الذي ال يموت .فقال له عيسى عليه السالم مالي أراك في هذا الموضع فقال له
ال وآلينا على أنفسنا لمن مات
الغالم يا نبي اهلل كانت لي ابنة عمي عبدت أنا وإياها دهراً طوي ً
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قبل صاحبه ال يفارقه الثاني حتى يموت فاليوم لي في هذا المكان أعبد اهلل تعلى أربعين
سنة .قال له عيسى عليه السالم إذا نزلت الريح واألمطار أين تأوي قال له الغالم نأوي تحت
رحمة عز وجل فال ريح يهب علي وال مطر ينزل فقال عيسى فمن أين رزقك وما تأكل في
هذا الموضع قال له الغالم إذا كان بالعشى تهبط إلى منازل بني 638فالتقط الحب وفتات
الخبز والثمر المعفون ونأكله يا روح اهلل ثم أريد من اهلل ثم منك أن تحيي لي ابنت عمي
حتى نعلم أين صارت.
فسار عيسى عليه السالم إلى ناحية من الغالم فدعى اهلل تبارك وتعلى وقال في دعائه
إالهي وسيدي وموالي يا ذا الجالل واإلكرام دلني على ما نصنع مع هذا الغالم وجاريته.
فأوحى اهلل إليه يا عيسى قل للغالم إن الجارية قد تم رزقها وأجلها فإن أردت أن نحييها
لك فتقاسم معها فيما بقي من رزقك وأجلك فإن كان الموت يكون لكما جميع ًا في ساعة
واحدة .ثم قال عيسى عليه ذالك للغالم قال له رضيت بذلك يا روح اهلل قال فسار عيسى
عليه السالم إلى قبر الجارية فضربه برجله وعاوده ضربة ثانية وقال يا صاحبة القبر قومي
بقدرة من يحيي العظام وهي رميم وإذا بالقبر قد انفتح والجارية قائمة على قدميها قد لبست
شعرها وهي تنفض التراب عن وجهها وتنادي لبيك لبيك وسعديك يا روح اهلل .قال فانطلق
الغالم إلى الجارية وقد خنقته العبرة ثم بكى بكاء شديداً ثم قال لها يا حسنة صفي لي
سكرات الموت وغصتها.
فقالت له الجارية هيهات يا بن عمي إن للموت سكرات وإن لها تسعة وتسعون غصة
كل غصة منها ما بين السماء واألرض قال ولم تزل الجارية تصف للغالم سكرات الموت
وغصتها وإذا بالغالم قد جازت عليه سنة نوم ورأسه على فخذها فسبحان من ال تأخذه سنة
وال نوم .فبينما هو كذالك إذا بملك عسقالن قد أقبل من بعض حوائجه ومعه بعض عبيده
فلما نظر إلى الجارية ونظر إلى حسنها وجمالها أقبل نحوها فقالت له الجارية لم اطلعت علي
فقال لها يا جارية لم اطلع عليك إال أني شبهتك في حسنك وجمالك لحسنى بنت برقيل
من ِس ْبط أوالد يعقوب عليه السالم .فقالت الجارية أنا حسنى بنت برقيل وهذا ابن عمي
وهو بعلي قد قاسمني في نصف رزقه وأجله وحياتي عيسى عليه السالم بقدرة اهلل تعلى .ثم
قال لها يا جارية أله دار يأويك إليها قالت له الجارية ليست له دار يحملني إليها والكن قد
انفردنا لعبادة ربنا ثم قال لها الملك يا جارية أردت أن تسيري معي إلى قصري وتتركي هذا
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الحقير الذي رأسه على فخذيك .فقالت له الجارية أيها الملك إني أخشى عليك الوقوف
بين يدي رب العالمين إذا أنت بارزت بالمعاصي فبينما كذالك أقبل إبليس اللعين أجارنا
اهلل من كل فتنة على صفة عابد وعليه ثياب من صوف وعلى رأسه عمامة من صوف.
[ص ]198ثم قال اللعين للجارية إن أنت سرت مع الملك تخدمك الخدّ ام وتأكلي
الطيب من الطعام وتلبس الحلى الذي قطعن من بيت المقدس فإذا كنت تفعلي هذا كله
تفعلين الخير وتأمرين بالمعروف ويغفر اهلل لك ذنوبك كلها .فلم يزل اللعين يقويها حتى
قالت الجارية إن أنا سرت معك فما تصنع مع هذا الذي رأسه على فخذي قال لها الملك
يا جارية اصبري حتى أحتال له بحيلة ونتركه هاهنا .قال فنزل الملك عن حصانه وأخذ من
األرض حجراً ووضعه تحت خده وحملها معه إلى قصره وأغلق عليها أبواب المعاصي فانتبه
الغالم من نومه وقال يا حسنى لقد غفلنا ففتح عيناه فنظر يمين ًا وشما ًال فلم يجد لها خبراً
فقال يا ليت شعري أين ذهبت حسنى فجعل الغالم يفتش عنها حتى جاز على صبي صغير
فقال له الصبي يا هذا رأيت ابنة عمك مع الملك صاحب مدينة عسقالن قد حملها مع ناسه
إلى قصره .قال فهبط الغالم إلى الحاكم حاكم المدينة وقال له السالم عليك أيها الحاكم
العادل أنصفني إني مظلوم من ظالم ظلمني فلما سمع الحاكم كالمه رد عليه السالم وقال
له لو كنت أنا الظالم ألنصفتك من نفسي فما شأنك يا غالم .فقال له الغالم كانت لي ابنة
عم قاسمتها في نصف رزقي ونصف أجلي أحياها لي عيسى عليه السالم بقدرة من يحيي
العظام وهي رميم ثم أخذها لي ملك مدينة عسقالن وحملها معه إلى قصره فلما سمع
الحاكم كالم الغالم قال لبعض رجاله ايتوني بالملك طوع ًا أو كرهاً.
قال فانطلق غلمان الحاكم إلى قصر الملك فقال له الحاكم يدعوك أيها الملك فلما
سمع الملك ذالك دخل على الجارية وقال لها هذا مسيري إلى الحاكم العادل فكيف يكون
الخالص منه فقالت له الجارية ال تهتم من ذالك فلو نشرت بالمناشير وقرضت بالمقاريض
ما زدت فيك إال حباً .قال فانطلق الملك مع الغلمان حتى دخلوا على الحاكم فناداه الملك
السالم عليك أيها الحاكم العادل قال وعليك السالم أيها الملك اردد على هذا الغالم زوجته
قال فرفع الملك عينه إلى السماء وحلف أيمان ًا ال يحلف بها أحد غيره ما رأيت له زوجة
فلما سمع الحاكم كالم الملك أطرق برأسه ساعة ثم قال الملك للحاكم اسئله ما كانت
زوجته فقال له الحاكم يا غالم من كانت زوجتك لعلكم تعرفونها باسمها وهي حسنة بنت
برقيل وهي ابنت عمي .قال فضرب الملك كف ًا على الثاني وقال للحاكم هذه زوجتي ولها
259

في صحبتي أربعين سنة فلما سمع الحاكم الملك أمر على الغالم فطرد وأخرجوه إلى باب
المدينة وهو يبكي بكاء شديداً ويقول في بكائه إمنن علي يا عيسى.
فما أتم كالمه وال فرغ من بكائه إال وعيسى عليه السالم قد أقبل إليه فقال له مما بكاؤك
يا غالم فقال له يا روح اهلل إن الجارية التي أحييتها لي وقد قاسمتها في نصف أجلي ورزقي
أخذها لي الملك وحملها إلى قصره ثم إني مشيت الى الحاكم العادل لينصفني فطردني عن
نفسه وأمر عبيده فأخرجوني من المدينة[ .ص ]199فقال له عيسى عليه السالم سر معي
إلى الحاكم ويحكم اهلل بينك وبينه بحكم يكون فيه عبرة لألولين واآلخرين ثم أقبل عيسى
عليه السالم على الحاكم وقال له السالم عليك يا حاكم غير عادل فرد عليه الحاكم السالم
وقال له عيسى عليه السالم ايتوني بالملك طوع ًا أو كرهاً .فانطلق الغلمان حتى دخلوا على
الملك فقالوا له أجب عيسى عليه السالم فلما سمع الملك كالم الغلمان دخل على الجارية
فقال لها هذا قدومي على عيسى عليه السالم فما يكون الخالص منه.
فقالت له الجارية نأخذه باإليمان والمواثق لعله يصدقنا فانطلق الملك مع الغلمان حتى
دخل على عيسى عليه السالم فناداه الملك السالم عليك يا نبي اهلل فقال له عيسى عليه
السالم وعليك السالم أيها الملك الفاسق اصرف على هذا الغالم زوجته قال فرفع الملك
عينه إلى السماء وحلف األيمان فقال له عيسى عليه السالم عليك يمينك فاردد عليه وإال
دعوت اهلل عز وجل أن يسلط عليك بالء يتعجب منه أهل البالء .فلما سمع الملك ذالك
قال يا نبي اهلل إن لي في قصري تسعة وتسعين جارية أحضرهن كلهن بين يديك قال فأمر
عيسى عليه السالم بإحضار الجواري بين يديه وجعل الغالم ينظر واحدة بعد واحدة حتى
آخرهن فلم يجد الغالم ابنة عمه فقال له عيسى عليه السالم فهل بقي في قصرك أحد قال في
قصري زوجتي وهي ابنة عمي فقال له عيسى عليه السالم أحضرها بين يدي فاحضرت من
ساعتها فلما نظر الغالم إليها عرفها وقال يا عيسى عليه السالم هذه ابنة عمي فضرب الملك
كف ًا على الثاني وقال يا نبي اهلل هذه ابنت عمي ولها في صحبتي أربعون سنة.
فقال لها عيسى عليه السالم ألست الجارية التي أحييت لهذا الغالم وقاسمك في نصف
رزقه وأجله فقالت له يا روح اهلل واهلل ما أحييتني قط وال مت قط وال أعرف هذا الغالم وال
رأيته قط إال في هذه الساعة .فقال لها عيسى عليه السالم يا جارية سيري معي إلى القبر الذي
أحييتك منه وتدخلين في القبر وادعوا ربي فإن كنت صادقة جعل اهلل عليك القبر روضة من
260

رياض الجنة وإن كنت كاذبة جعل اهلل عليك القبر حفرة من حفر النار .قال فانطلقوا جميع ًا
مع عيسى عليه السالم والقاضي والملك والجارية وابن عمها حتى وصلوا إلى القبر فقال لها
عيسى عليه السالم ادخلي القبر فلما دخلت الجارية في القبر قال لها عيسى عليه السالم
أيتها الجارية إن كنت صادقة جعل اهلل عليك القبر روضة من رياض الجنة وإن كنت كاذبة
جعل اهلل عليك القبر حفرة من حفر النار فما أتم عيسى كالمه حتى التهب القبر بالنار وابتلع
الجارية فعليها لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين.
وقد ورد [ص ]200في الخبر أن فتى من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ابتليت
بحبه جارية يقال لها هندة تعذبت بحبه وأرسلت إليه مراراً وهو يزداد يقين ًا ويزجر رسولها
ويطرده عن نفسه حتى أكثرت عليه حلف أن ال يقرأ كتاب ًا لها وال يرد عليها جواب ًا فلما
بلغها ذالك عظم األمر عليها فكتبت إليه كتاب ًا ودفعته إلى خادم لها قارئة تقرأ عليه الكتاب.
فقال عجبت من هذه الجارية تكاتبني دون معرفة سبقت والخادم واقفة بين يديه ترغبه في
الجواب فقال لها ليس لهذا 639الكتاب جواب فلم تزل الخادم ترغبه وتترغى بين يديه حتى
قال لوال يمين سبق مني لجاوبتها عن ذالك فلتكف عني خير لها فلست أجيبها إلى ما تريده
أبداً .فلم تزل هندة ترسل إليه رسوال بعد رسول حتى عظم عليه األمر وخاف على نفسه من
الفتنة لم يتمالك ان رحل عنها من مدينة يثرب إلى بطيح مكة زادها اهلل شرفاً.
فلما بلغها رحيله مرضت مرض ًا شديداً وألقت بنفسها على الفراش فدخل عليها زوجها
ووجدها مغيرة اللون ووجهها اصفر فقال لها ما الذي نزل بك وما الذي تشكيه يا هندة فواهلل
لقد يسوءني ما أنت فيه من المرض الشديد أتريدين أن آتيك بالطبيب .فقالت له وما يصنع
الطبيب وأنا أعلم بدوائي منه فقال لها زوجها وما دواؤك فواهلل لو كان شفاؤك في تلف نفسي
وذهاب مالي لما أفنيته إال عليك فشكرت له ذالك .فقالت له سبب دائي أنني تطهرت
البارحة في صحن داري فتعرضت لي جنية الدار تارة فوق الماء وتارة تحت الماء وقالت لي
ال خير في جوارنا فارحلي عنا وإن لم ترحلي عنا أسقمنا جسمك وغيرنا لونك وأسكناك
َر ْمسك وكنت أرى البارحة في النوم قائال يقول لو أنك يا هندة أسكنت بطيح مكة ألفقت
من علتك وبرئت من ألمك.
فقال لها زوجها وما أهون ذالك في مرضات نفسك يا هندة فتوجه من ساعته إلى بطيح
 639جاءت «لهذا» بالهامش.
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مكة مسيرة عشرة أيام واشترى لها داراً في الموضع الذي رسمت له وفي ذالك الدار منزه
عظيم عالي على قارعة الطريق الذي يمر عليه بشر إلى المسجد فاشتراها بهذه الصفة ورجع
إليها فأعلمها .فقامت من مرضها ووجدت الراحة في نفسها واشتاقت إلى الرحيل إليها
لنزاهتها فصنع لها زوجها هودج ًا وركبها على بعير وجعل يقود بها العبد وركب الزوج
جواده وساروا يقطعون األرض بالطول والعرض إلى بطيح مكة فأنزلها في تلك الدار المتقدم
ذكرها فطلعت من ساعتها إلى العلية وجعلت تنظر في كل يوم مساء وصباح ًا حتى برءت
من علتها واستراحت من مرضها .فلما كان في بعض األيام دخلت عليها عجوزاً بيدها عكازاً
وركوة وفي عنقها تسبيح كأنها من الصالحات وجعلت العجوز تحدثها وهي تكثر االلتفات
إلى طريق بشر وإذا به قد حضر فاشتغلت [ص ]201بالنظر إليه حتى غاب عن بصرها ففطنت
العجوز بها وقالت لها يا بنيتي أنا أحدثك وأنت ساهية عن حديثي وما أظنك إال عاشقة.
فعند ذالك التفتت هندة إلى قولها وقد ركبها شحوب من الحياء والخجل فقالت لها
يا عمتي اكتمي قصتي وأنا أصف لك أمري فعسى أن يكون الفرج على يديك فقالت لها
العجوز صفي خبرك فواهلل ال أطلعت عليه أحد حتى ألقى اهلل عز وجل فوصفت لها خبرها
وقصت قصتها مع بشر وكيف هرب منها وكيف اتبعته وكيف ابتلت بحبه وكيف صد
عنها .فقالت لها العجوز حب ًا وكرامة هذا أهون أشغالي أنا أجمع بينكما إن شاء اهلل تعلى
والكن عرفيني متى يكون بعلك عنك غائب فقالت لها في يوم الخميس األقرب فقالت لها
العجوز إذا كان يوم الخميس تعطري وتزيني وأنا أجمع بينكما .قالت هندة نعم ففرحت
بقولها وأعطتها جملة دراهم فخرجت العجوز من فور إلى المسجد الذي يصلي فيه بشر
وجعلت تدخل لدخوله وتخرج لخروجه وتكبر وتهلل وتكثر الصدقة بين يديه حتى قال
في نفسه هذه عجوز من الصالحات وتنزع الحجارة عن الطريق فلما كان يوم الخميس وقد
غاب زوج هندة فتعرضت العجوز لبشر في الطريق فقالت له يا بني لي عندك حاجة هلل فيها
رضاء ولك فيها ثواب.
فقال لها وما ذالك أيتها العجوز فقالت له يا بني إن لي ابن ًا في العراق غاب عني مدة
ولم نسمع له خيراً ثم ذكروا لي أنه في الشام فنريد من اهلل ثم منك تسير معي إلى منزلي
تكتب إليه كتاب ًا يؤاجرك اهلل عليه فقال لها نعم حب ًا وكرامة تقدمي إلى دارك فتقدمت به
العجوز إلى دار هندة وهو يظن أنها دار العجوز .فأدخلته الدار وقالت له يا بني ادخل إلى
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المجلس حتى اخرج وآتيك بدوات وقرطاس فدخل إلى المجلس 640وأغلقت عليه الباب
وقالت اخرجي إليه يا هندة فقد امكن اهلل منه فخرجت إليه هندة من وراء ستر كان بينهما
وترامت عليه وقبلت ما بين عينيه .فقال لها ويحك يا جارية ما هذا األمر ومن أنت فقالت
له أنا هندة المعذبة بحبك في دار الدنيا فلما عاين حسنها وجمالها وحليها وحللها جعل
يتضرع لها أال تأخري عني واتقي اهلل يا هندة فقالت له ما يكفيك من هذا الدهر الطويل
الفرار مني يا بشر واهلل ال برحت من يدي حتى أشفي علتي وال أبالي ما يكون من أمري بعد
ذالك وإن امتنعت مني نصيح صيحة واحدة فيجتمع أهل بطيح مكة علينا وتشتهر ونشتهر
معك وتسقط من أعين الناس من منزلتك التي أنت فيها عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي اهلل عنه.
فلما سمع ذالك منها خاف من الفضيحة والعار فقال لها يا هندة اتركيني حتى نتوضأ
ونصلي ركعتين ثم افعلي بي ما شئت فتركته فقام وتوضأ ثم وقف في صالته وجعل يطول
فيها وقد بدا من أول البقرة إلى ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ 641فلما فرغ من صالته دعى بدعوة
فعصمه اهلل تعلى من الفاحشة .وإذا ببعلها لألمر المقدر بينهما قد رجع من غيبته فلما
دخل إلى داره وجد العجوز [ص ]202في االصطبل تريد الخروج فأنكر أمرها ووكزها بيده
إلى داخل الدار وأغلق عليها الباب ودخل بها إلى المجلس فوجد بشراً مع زوجته هندة
وهو يتضرع إليها وهي مزينة معطرة فصاح بأعلى صوته هكذا يا بشر طالما خدعت الناس
بصالتك حتى كشفت ستري وهتكت حرمتي واهلل ال يحكم بيني وبينك اليوم إال أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه.
ثم أخذهم الثالثة وسار بهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه فلما
مثلهم بين يديه قال يا أمير المؤمنين سل هذا الرجل من أدخله داري بغير إذني يتكشف عن
أهلي .فقال له عمر رضي اهلل عنه وما هذا األمر يا بشر فقال يا أمير المؤمنين واهلل ما كذبت
منذ آمنت وال كفرت منذ أسلمت والكن قصتي مع زوجته عظيمة ووصف له األمر كما
كان وكيف هرب منها من يثرب وكيف تبعته وكيف احتالت عليه العجوز حتى حصل في
دار هندة .فعند ذالك قالت له هندة صدق بشر يا أمير المؤمنين أنا راودته عن نفسه وأنا
اتبعته إلى هذه المدينة فكبر عمر رضي اهلل عنه وقال الحمد هلل الذي جعل في أمة محمد
 640وردت الجملة التي ما بين «حتى اخرج» و«فدخل إلى» بالهامش.
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صلى اهلل عليه وسلم نظيراً ليوسف الصديق ثم قال لها عمر رضي اهلل عنه يا هندة استغفري
لذنبك ولوال بهجة اإلسالم لغرصتك على الجد ثم قال لزوجها سر بأهلك إلى منزلك فقال
هي على حرام يا أمير المؤمنين فطلقها زوجها ورجع إلى أهله وبالده فوجد الذنب على
العجوز فضربت مائة فهذا يجزي من أخبار كيد النساء فلنرجع إلى ما كنا فيه.
وقسم العقل عشرة فجعل في الرجال تسعة وفي النساء واحد قال بعض اهل العلم بالعقل
يعرف األدب وباألدب يفهم العلم يصلح العمل تنال الحكمة وبالحكمة ينال الزهد وبالزهد
تترك الدنيا وبترك الدنيا يرغب في اآلخرة وبالرغبة في اآلخرة تنال الرتبة عند اهلل .فإذا تفكر
اإلنسان العاقل في الدنيا عرف أنها بحر عميق والناس فيها على طبقات فقوم على غرق وهم
العوام وقوم في السفن وهم العلماء وقوم على شاطئ وهم الزهاد .نفسك في الحقيقة سفينة
وهي بما كسبت رهينة احضر قلبك لديك القصر كالم أهل العقل إليك يا رأس السياسة إذا
وليت فلك أمر الرياسة وإذا استويت على سرير سير التدبير في فرشة الضمير .فاقتد قرائر اإلقرار
وطوارح األوطار وصواري االغترار وخد االختيار ومرسى األسرار وانكيلة األفكار التي هي مجمع
مياه بحار األقذار من سوس الوهن و َق ْلففط بخروق الفتن في كتاب الكتمان وقان الوقان ومسمار
المسامرة وقادوم تقديم المشاورة وقدم عشاري االنتعاش بين يدي سفينة تدبيرك إذا أعاد البحر
كالفراش وخط بابراط االرتباط وخيوط االختياط ما انفتق من أوصال عقلك وأبرم حبال ترك
احتبالك بيد الخروج من أحوالك ولتسق مسمار مسامرتك من ذكير اكام إرادتك.
فإذا تقوى نسيم األنين نفس السين وإذا هبت [ص ]203رياح الشبون نفس القرون
وإذا كثر رياح اإلشارة حل عن اإلجارة وإذا دامت رياح االستدالل ثبت الجبال وإذا اختلفت
عليك المجاري احمل العشاري وإذا غابت عنك الدراري خط بالصواري وإذا هالت عليك
البحار شدد االزرار وإذا انفتحت أوصال الفلك أبشر بالملك .وإذا حملت ثقيل السيئات
فقل ما تقال في الصدمات فأنت الرئيس إن حفظت ما أوصيتك به على الحقيقة وفي مركب
تدبيرك يجب الحج على أهل الطريق فإذا أبان لك منازل األنوار ومرسى األسرار ومعالم
المجاهدات واسكندرية المكاشفات وكعبة المشاهدات وبر المبرات ومسر المسرات وقصر
القصور الشرفات وركب قلزم لزوم الواجبات ونزلت تحدث الوجد عشية بالعهد فشد األوزار
واصحب الزوار بقلة األوزار ولبس إحرام قطع الحرام وحط الذنوب العظام بتلك المشاهد
الكرام واخل يا إخوان الصفا عند الصفا واصدق في النجاة عند المروة وشد مقام الغرام
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بوصايا اإلقدام وطف بيت االلطاف وقف بعرفات واالعتراف واغرف من المشاهد في تلك
المشاهد ومن المعاهد في تلك المعاهد.
فإذا رجعت قابال وأصبحت في أثواب القبول رافال وجئت من مشرف اقترابك إلى
مغرب اقترابك فاحمل إلى إخوانك من كتمان كتمانك ومورد ايمانك ومسك توكلك
وصندل تدللك وعشير عبارتك وسكر إشاراتك وليم إماراتك وكافور كفاراتك وعود
سعاداتك وشكر عبادتك وسنبل لطائفك وقرفة وظائفك وفلفل صدق فألك ومصطكى
اصطكاك أوصالك وكبار كبريائك وسكر سواد رأيك .فهذه سلع مشرف األشراف الالئقة
بمغرب االسواق فما أحوجك إلى هذا الحج وما أغفلك عن هذا المنهج وما أعماك عن
هذا الدفائق وما أجهلك بهذه السفائن وما أقل مالك في هذه الخزائن سفينتك اعتقادك
ورياستك عقلك ومرساها فعلك وانكيليتها صدرك ومسينها إمساكك ودقونها إدراكك
وريحانها نشطك وعشارها إشارتك وفرونها شهاداتك والعمل فيها خطواتك والمقدمون
عليها نظراتك وسمينها دينك وقوتها يقينك وقطقوتها قلقك ومشراعها إشراقك.
فإذا أسلم االعتقاد من الشك والمالح من اإلفك والرئيس من الفتور والمرسى من
642
الصخور والصاري من االضطراب واالنكيلة من الحقد والمسين من اليأس والوقون
من البعد والرياح من الحبال والحبال من االحتالل والطريق من العدو والكشار من اآلفات
واألغيار والفرون من الغفلة واالبارة من نفس العبارة واالعمال من العجز والمقدمون من النوم
والسمار من غم الشهوات والسيمة من خبث الطوية من سوء السريرة والقطقونة 643من
الكيد والشراع من شك القصد فابشر بنيل الوطى وتمام األمر .فهناك تيس المعاهد وتلوح
المنازل للمنازل وتظهر المشاهد للمشاهد ويطيب الورد ويدوم السعد وينفذ السلع ويرتفع
[ص ]204الهلع ويعظم قدر المقصود بمنة القصود فإذا كانت الشروط مختلة والعقود
منحل فأقرب ما لهذه السفينة أن تكسر برياح ال يكلهم في بحار ال يزكيهم في أمواج ال
ينظر إليهم ولهم عذاب أليم فاستيقظ من نوم قرارك باغتارك إن أردت الفوز بأوطارك ظهور
آثارك فال تغفل عن إيثارك وإذا رمت الحلول بدارك في دار قرارك وإذا شئت في هذه السفائن
فاسترزق اهلل بما في الخزائن.
 642كذا ولعلها «وقور».
 643كذا .لعلها «قيطونة» بمعنى «خيمة».
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وقسم الحياء عشرة فجعل في الرجال تسعة وفي النساء واحدة وفي الخبر الصحيح
أوصى اهلل إلى داوود عليه السالم يا داوود من عظمني واستحيا مني عظمته يوم القيامة
وجعلت الحكمة تدور في صدره يا داوود اسمع مني ما أقول والحق أقول من نظر في
عيوب الناس ونسي عيوب نفسه وكان همه أن يبوح بمخبئات الناس فضحه اهلل تعلى على
رؤوس الخالئق يوم القيامة .يا داوود من دعاني أجبته ومن سألني أعطيته ومن قرب مني
وجد ألطافي غزيرة عليه يا بن آدم ألست أنا أتكفل برزقك وأكفيك وأعطيك وأنت متماد
على خطاياك يا بن آدم ما أجراك علي وأشد تمردك لدي إذا وقعت في البلوى دعوتني وإذا
كشفت عنك نسيتني كأنك لم تعرفني قط .طوبى للمتفردين عن الناس الصامتين عن
عيوب الناس الذين صار لهم في نفوسهم أعظم النظر .طوبى للذين قاموا طول اليل فسهروه
سيعلم الذين يطلبون الزنا أدنى ما صنع بهم أن ذهب بهجة النظارة من وجوههم وامحوا
أرزاقهم مع أعمارهم.
طوبى لقوم عظموني وعظموا أن ينظروا إلى فروج الحياء حياء مني يا بن آدم ال تستخف
بحق فاستخف بحقك في النار إن أكلة الربا أقطع أمعاءهم وأكبادهم يا داوود إذا ناولت الصدقة
للمساكين اغسلها بماء اليقين فإني أبسط يميني للسائل فإن كان حرام ًا لطمت بها وجه
المتصدق وإن كانت حالال قلت له لك بها عندي قصر في الجنة ليست الرياسة رياسة المال
إنما الرياسة رياسة اآلخرة .يا داوود ليس الفسق كله فسق وإن صاحبه عندي ملعونا والكن
الفسق فسق الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة انه ليهتز لذالك عرشي وتضطرب لذالك السماوات
والجبال فأقول لها اسكني أنا الحليم الذي ال يعجل يا داوود اتل على بني إسرائيل نبأ رجل خال
بمعصية فلما أرادها قال لو أمر رب السماوات أن تنطبق علي وأمر األرض أن تبتلعني ألم تكن
تفعل فهرب العبد وترك ما فيه خوف ًا مني ألخذته بعفوي ورحبت به وأعظمت.
فلو رأيت غرفته مظللة بعرشي مكتوب عليها هذا جزاء من ربه يا بن آدم جعلت لك
اللسان وأطلقت لك األوصال ورزقتك المال فجعلت أنت ذالك عون ًا على معصيتي كأنك
لم تعرفني كأنكم بي يا بني آدم مغترون أم بمعاصي تتالعبون وتضحكون وال تعلمون
[ص ]205أن الموت في طلبكم .يا داوود أولياء هينون لينون إذا حضروا لم يعرفوا وإذا
مرضوا لم يزاروا تعرفهم بقالع والمالئكة دعوهم اللهم اغفر لنا وللمذنبين يا داوود ارزق
العبد وأوسع عليه فينفق مما رزقته في طاعتي ثم يشكوني إلى خلقي .قال سعيد لمولى
طلحة سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان الكفل من بني إسرائيل وكان ال يرجع عن
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ذنب فأتته يوم ًا أمرأة فأعطاها دنانير ليقضي منها وطره فلما قعد منها معقد الرجل من المرأة
ارتعدت فرائصها وبكت .فقال لها ما يبكيك وقد أخذت الدنانير من غير إكراه منك فقالت
له يا سيدي ال أعلم إنه عمل لم أعلمه قط وما جرى لي بهذا رسم قال لها فما الذي حملك
على هذا قالت له الحاجة فزال عنها وقال لها اذهبي فإن الدنانير لك ثم قال واهلل ال يعصى اهلل
الكفل أبداً ومات تلك اليلة فأصبح وما به قد غفر اهلل للكفل.
وذكر بعض العلماء أن اهلل أنزل كتاب ًا من صحف إبراهيم عليه السالم فيه مكتوب من
العزيز الحميد إلى من أبقى من العبيد .سالم عليكم هذه رسالتي إليكم بما أخصصتكم
من نور العلم وذكاء الفهم فأول ذالك إني اخترعت لكم الحدود وأخرجتكم من العدم إلى
الوجود وأنشأت لكم األبصار فأبصرتم واألسماع فاسمعتم واأللسن فنطقتم والقلوب فعلمتم
والعقول ففهمتم وخاطبتم باأللسن العبرة وأشهدتم على أنفسكم باإلقرار لي بالوحدانية
وشهدتم وبعد اإلقبال أدبرتم وبعد اإلقرار أنكرتم ونقضتم عهدنا وغررتم فال يوحشكم منا
فإنكم إن عدتم عدنا وزدنا في الكرم .فمن عثر حملنا ومن انقطع وصلنا ومن تاب قبلنا
ال شكرنا نعطي ونمنع ونعفوا ونصفح كرمنا
ومن نسي ذكرنا ومن عصى سترنا ومن عمل قلي ً
مبذول وسترنا مسبول.
عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والنجوم وأنوارها والبدور وأسرارها
والريح وهبوبها واألمطار وسكوبها واألضداد واختالفها والسحاب وائتالفها والرعد وصولته
والبرق ولمحته والفلك والملك والنور والحلك واليل والنهار واإلمساء واإلبكار والوحوش
واألطيار واألرض وأقطارها واألمواج وبحورها واألودية وقلعها والعيون ووضعها والحيتان
وسبحها واألزهار ونفحها والفصول وأزمانها واألوقات وإتيانها واألشهر وأيامها واألشجار
وثمرتها واألغصان ونضرتها واألنعام ولحومها والوحوش وهجوها والفواكه ومذاقها والكمائم
واتّساقها وما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن ورطب ويابس وواقف وجالس وجامد
ومستيقظ وراقد وراكع وساجد وما قرب وما بعد وما هو كائن وما كان وما غاب وما حضر
وما خفي وما ظهر.
الكل يشهد لي بجاللي ومقر بكمالي ويسبح بحمدي وإحساني ويتعلق بذكري وال
يغفل عن شكري عبدي أرأيت حين بارزتني بهواك واختفيت من أخالقك ألم تكن عيني
تراك عبدي اذكرك وتنساني وأسترك وال ترعاني[ .ص ]206لو أمرت السماء لوقعت عليك
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ولو أمرت األرض لتزلزلت بك وابتلعتك من حينها ولو أمرت البحار ألغرقتك في َمعينها
الكني أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأؤخرك إلى أجل أجلته ووقت وقته وال بد لك من
الورود علي والوقوف بين يدي وأعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك .فإذا أيقنت بالبوار
وقلت ال محالة ال بد من النار أوليتك غفراني وأمنحتك رضواني وأحللتك دار جنتي وأماني
وغفرت لك الذنوب واالوزار وقلت لك ال تحزن فألجلك سميت نفسي الغفار .قال وهب
بن منبه كان في بني إسرائيل شاب يصيب الذنوب وكانت بجنبه جارية فولع بحبها فراودها
عن نفسها فأبت عليه وقالت واهلل إني ال أحبك غير أني يمنعني منك خشية اهلل عز وجل
وحياء منه فتركها الشاب وأقبل تائب ًا إلى اهلل تعلى.
فلقيه نبي من أنبياء بني إسرائيل فقال له ألست فالن العاصي فما هذه المنزلة فأخبره
بقصته فقال له النبي إن التائب عند اهلل بمنزلة ليس به أحد من الناس .وقسم الفواحش عشرة
فجعل في اليمن تسعة وفي الدنيا واحدة وأعظم الفواحش قوم يسجدون للشمس من دون
اهلل تعلى وهم أهل اليمن وملكتهم امرأة وهي بلقيس بنت سبأ وال زالوا يسجدون للشمس
من اهلل عليهم بسليمان بن داوود .كان نبي ًا مخلص ًا عابداً زاهداً في
من دون اهلل تعلى حتى ّ
الدنيا غازي ًا في سبيل اهلل تعلى قد سخر له وأعطاه ملك ًا عزيزاً وآتته الحكمة وسخر له الجن
واإلنس والشياطين والريح والطير والوحش والبهائم والهوام وكانت الريح تحمله هو وجنوده.
وإذا أراد السفر أو الغزو إلى بلد من جبابرة أهل زمانه دخلت عساكره في المجلس الذي تقدم
ذكره في باب صفة مجلس سليمان وكانت الريح تحمله واسمه الرخاء الذي ذكره اهلل في كتابه
العزيز حيث يقول ﴿فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث﴾ 644وكان سليمان يفتخر به
على سائر الملوك والجبابرة لما أعطاه اهلل من الملك والسلطان وطاع له كل شيء.
ثم إن سليمان خرج في بعض أسفاره وغزواته فسار في البراري والصحاري والفلوات
فحمت عليه الشمس ووهج الحر فجاءته الطير تظله بأجنحتها وتقيه من حر الشمس وكان
عريف الطير النسر ومقدمه العقاب وكان الهدهد هو الدليل على الماء بقدرته تعلى كرامة
لنبيه سليمان عليه السالم .فكان الهدهد ينظر إلى الماء تحت األرض كما ينظر أحدكم
إلى الشراب األحمر في الزجاجة البيضاء وكان ال يفارق سليمان طرفة عين ألنه إذا كان وقت
الصالة نزل به على الماء للوضوء وجعل ينظر يمينا وشما ًال وهو ال يدري بالد اليمن وهو
 644جاءت «وسخر» خطاء في األصل .سورة ص .36
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أرض صنعاء وعدن 645فنظر إلى هدهد من تلك البالد .فقال هدهد سليمان عليه السالم واهلل
ألنزلن على هذا الهدهد وانظر ما في قصته ولمن هذه البالد ومن ملكها فنزل هدهد سليمان
عليه السالم على هدهد اليمن فقال له السالم عليك يا أخي فقال له وعليك السالم ورحمة
اهلل وبركاته فمن أنت يرحمك اهلل فقال له أنا هدهد سليمان فما اسم هذه البالد ولمن هي.
فقال له هدهد اليمن هذه مدينة سبأ ومالكتها بلقيس تحت يديها اثنى عشر ألف أمير
تحت كل أمير اثنى عشر ألف قائد تحت كل قائد اثنى عشر ألف جند تحت كل جند
اثنى عش ألف رجل[ .ص ]207فتعجب هدهد سليمان عليه السالم من قوله فقال له لقد
حدثتني بأمر عجيب من أمر صاحبتك بلقيس فهل لك أن تنطلق معي إلى صاحبي سليمان
عليه السالم قال امض فانطلقا جميع ًا حتى وقفا على عسكر سليمان عليه السالم .فلما
نظر هدهد اليمن إلى مجلس سليمان عليه السالم تحمله الريح بقدرة اهلل تعلى ونظر إلى
العساكر في جوف المجلس كلهم والطير تظلهم من فوقهم من وهج الشمس والشياطين
من تحت المجلس والجن حافين بالمجلس من كل ناحية وكان لهم دوي عظيم .فلما نظر
هدهد اليمن إلى ذالك كله قال له يا أخي إن لصاحبك ملك ًا عظيم ًا فهل لك أن تسير معي
إلى بالد اليمن حتى تنظر إلى بلقيس فقال له هدهد سليمان يا أخي جاء وقت الصالة وإن
صاحبي سليمان يريد أن ينزل على الماء يتوضأ فقال له هدهد اليمن يا أخي إن الصالة قد
بقي لها وقت وإن صاحبك سليمان يسره أن تأتيه بخبر هذه المرأة وإن أتيته بخبرها يسره
ذالك وينزلك منزلة رفيعة وتعظم درجتك عنده.
قال فطاروا جميع ًا حتى وصلوا إلى مدينة سبأ فنظر هدهد سليمان إلى ملك بلقيس
فأعجبه ما رأى من ملكها فلما كان وقت صالة الظهر وأراد سليمان أن ينزل طلب الهدهد
فلم يجده فذالك قوله تعلى ﴿وتفقد الطير فقال مالي ال أرى الهدهد أم كان من الغائبين
ألعذب ّنه عذابا شديداً أو ألذبح ّنه أو ليأت َي ّني بسلطان مبين﴾ .646ثم قال للنسر عجل علي
بالهدهد في هذه الساعة فطار النسر في الهوى ما شاء اهلل تعلى ونظر يمينا وشماال فلم يجد
شيئ ًا ورجع إلى سليمان عليه السالم وأخبره بذالك فغضب نبي اهلل سليمان عليه السالم
غضب ًا شديداً .ثم دعى سليمان عليه السالم العقاب وهو سيد الطير كلهم فقال له عدل
« 645وعدنان» في المخطوط.
 646النمل .21-20
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علي بالهدهد اآلن وإال عذبتك عذاب ًا شديداً فطار العقاب في الهوى حتى التسق ظهره
بالسحاب وجعل ينظر يمين ًا وشما ًال حتى رآه مقب ً
ال من نحو اليمن فانقض عليه يضربه غضب ًا
لغضب سليمان عليه السالم .فلما رآه الهدهد منقض ًا ولم يجد له مخلص ًا ناداه بأعلى صوته
ياسيدي سألتك باهلل العظيم وبحق نبيه الكريم سليمان عليه السالم وبحق من قواك علي
وضعفني إال ما رحمتني وال توجعني ضرباً.
فلما سمع العقاب ذالك منه ولى عنه وتركه وقال له قد تركتك يا هدهد إن نبي اهلل
سليمان عليه السالم حلف أن يعذبك عذاب ًا شديداً اال أن تأتيه بحجة وبرهان مبين .فقال
الهدهد الحمد هلل الذي ألهمه إذا قال بسلطان مبين فقد أتيته بحجة وبرهان صحيح فمضى
العقاب يقدمه حتى أوقفه بين يدي سليمان جالس ًا على بساطه وفاتته صالة الظهر والعصر
وقد مأل على الهدهد غيظ ًا وغضباً .فلما وقف الهدهد بين يدي سليمان عليه السالم ورفع
رأسه إيه أرخى جناحيه على األرض وجعل يجرهما تواضع ًا هلل سبحانه ولسليمان عليه
السالم .فلما نظر إليه سليمان عليه السالم مد يده إليه وجذبه مع األرض ثم قال له أين كنت
ألعذبنك اليوم عذاب ًا شديداً لم أعذب به أحداً من الطير.
قال كعب األحبار وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما كان عذابه للطير أن يأمر عليه
[ص ]208ويسقط ريشه وهو حي ويدهنه بالزيت ويوقف للشمس فجر الهدهد ساجداً بين
يديه .وقال له يا نبي اهلل اذكر مقامك بين الجنة والنار ومحاسبتك الملك الجبار فلما سمع
مقاله خلى سبيله وقال حسبي اهلل أن يحمني بعفوي عنك ثم قال سليمان عليه السالم اللهم
اكسه ريش ًا ما لبسه أحد من سائر الطير أحسن منه ثم قال له من ذالك الذي أبطأك عني حتى
فاتتني الصالة .فقال له الهدهد يا نبي اهلل احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين
وهو الخبر الصحيح فقال له سليمان عليه السالم أخبرني يا هدهد فقال له يا نبي اهلل إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فقال له سليمان عليه السالم
ما تعبد هي وقومها فقال له الهدهد يا نبي اهلل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون
اهلل .فقال له سليمان عليه السالم ما ملكت بسلطانها فقال له يا نبي اهلل ملكت قبائل اليمن
كلها وصناديدها وتحت يدها اثنى عشر ألفا أمير تحت كل أمير اثنى عشر ألف قائد تحت
كل قائد اثنى عشر ألف جند تحت كل جند اثنى عشر ألف رجل يخدمونها.
فقال سليمان عليه السالم صف لي صفتها وأخبرني عنها خبراً صحيح ًا فقال له الهدهد
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يا نبي اهلل رأيت من حسنها وجمالها وأدبها وفصاحتها ما ال يحوزه الواصفون وبين يديها
شيء يكل عليه اللسان وضعف عنه الجنان وإني أوصف لك من حسنها جزءاً واحداً رأيت
لها وجه ًا كالقمر الطالع وحاجباها كأنهم نونان خطا بالقلم وعينان كحيلتان وفم معتدل
مدور كتدوير الخاتم وشفتان حمرا كأنهم شقائق النعمان إذا هي تكلمت خرج شعاع بين
شفتيها كاللؤلؤ وبان له ثغر كاللؤلؤ المنظوم بين مسالك العقيقان ولها سرير طوله سبعة
فراسخ في سبعة لم ير الراؤون مثله وال أحسن منه له قوائم من الد ّر والجوهر مصفح بصفائح
من الذهب األحمر مكلل بزبرجد أخضر مزخرف بالعنبر األشهب موشح بالمسك والكافور.
وفوق السرير عجلة منصوبة ارتفاعها مائة ذراع وفي وسعها مائة وفوق القبة رحى تدور بها
الريح تطحن بالمسك والكافور والعنبر فتدور عن يمين عرشها وعن شماله.
وقد نصبت عليه كرسي ًا من ذهب أحمر قوائم الكرسي من الزبرجد األخضر يقعد عليه
أرباب دولتها وخاصة مملكتها وبين يديها وزيرها وهو رئيس الزنادقة ومن حوله من الوزراء
والعماليق والمشاورة واألكابرة .قال فلما سمع سليمان عليه السالم كالم الهدهد تعجب
وقال له قد علمت أنه ليس شيء أحب إلي من الصدق فإن صدقت كانت لك عندي يد
مبسوطة وإن كذبت فسترى ما أصنع بك فقال له الهدهد يا نبي اهلل إن وجدتني كاذب ًا فيما
أحدثك به أحرقني بالنار فقال له سليمان عليه السالم 647ها أنا أكتب لك كتاب ًا حتى توصله
648
إليها .ثم إن سليمان عليه السالم صاح بآصف بن برخيا فأمره أن يكتب لبلقيس كتاب ًا في
صحيفة من فضة بماء الذهب وكان آصف بن برخيا ابن خالة سليمان عليه السالم وكان
عابداً صالح ًا [ص ]209وكان أمينه على عياله وعلى جميع أحواله وقد أعطاه اهلل االسم
األعظم المكنون المخزون في علم غيبه.
ثم إن آصف رضي اهلل عنه كتب كما أخبر اهلل عنه أنه من سليمان وأنه بسم اهلل الرحمن
الرحيم أن ال تعلوا علي وأتوني مسلمين ثم ختم الكتاب بالمسك وختمه سليمان عليه
السالم بخاتمه ثم أقبل على الهدهد وقال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم
فانظر ماذا يرجعون وما يقولون فقال له الهدهد يا نبي اهلل ال أطيق على الكتاب وحدي والكن
أرسل معي جزءاً من الطير يكون لي عون ًا على إيصال الكتاب .فقال له سليمان عليه السلم
« 647سليمان عليه السالم» وردت بالهامش.
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وكيف ذالك فقال له الهدهد يا نبي اهلل انها في قصرها ال تخرج إال في وقت الزوال فتخرج
فتسجد للشمس من دون اهلل ثم ان سليمان ألقى الكتاب إلى الهدهد وقال له نعم الرأي ما
رأيت ثم بعث مع الهدهد جميع الطيور وأمرهم بالسمع والطاعة له فقبض الهدهد كتاب
649
سليمان عليه السالم وسار أمام الطيور فقالوا له طوبى لك يا هدهد لقد أصبحت رسول
نبي اهلل سليمان اليوم سيدنا وسائقنا وقائدنا قال نعم بحمد اهلل وحسن عونه.
ثم إن الهدهد سار أمام الطيور حتى وصل مدينة سبأ ونزل على قصر بلقيس وأمر الطيور
بالوقوف وقال لهم اصبروا وكانت بلقيس إذا نامت تنام سبعة أيام بلياليها ال تقوم من نومها
وكانت قد اتخذت على بابها ألف قائد يحرسونها وكان لها تسعون منجم ًا يبصرون لها.
فنظر الهدهد فلم يجد حيلة وكان في القبة التي فيها بلقيس أربعة طيقان تدخل الشمس
منها إلى مجلسها فدخل الهدهد من الطاق الواحد فنظر الى بلقيس وحولها المنجم فلم
يجد من أين ينفذ الكتاب فرجع إلى الطيور فأخبرهم فقالوا له األمر منك يا هدهد مرنا
بما تريد .فقال لهم تعالوا بأجمعكم وصفوا صف ًا واحداً واظللوا عين الشمس عن المدينة
حتى ال يرى فيها شمس ًا وضجوا بأجمعكم ضجة واحدة حتى يشتغل الناس بكم وبالنظر
عندكم فادخل أنا في بعض الطيقان قالوا نعم الرأي ما رأيت ثم فعلوا ذالك وصاحوا صيحة
واحدة ففزع الناس وجعلوا ينظرون إلى شيء لم ينظروا مثله ويتعجبون ويقولون ما بقي طيراً
بالمشرق وال بالمغرب إال وقد أتى إلينا.
فدخل الهدهد من الطاق إلى المجلس فوجد بلقيس نائمة مستلقية على ظهرها وقد
وقع خاتم ملكها إلى جنبها فنظر الهدهد كيف يصنع وكيف يحتال لعله ينبهها ووضع
الكتاب على نحرها ومسح بجناحيه على وجهها فوجدت حسه ففزعت وانتبهت وقامت
جالسة على نفسها فوضع الكتاب بين يدها فلما نظرت بلقيس إلى الكتاب ونظرت إلى
إلي
زوايا البيت فلم تجد أحداً فقالت في نفسها لقد وهن ملكي وضعف سلطاني إذ يلقى ّ
كتاب وأنا نائمة .ثم أخذت الكتاب فإذا هو من سليمان ابن داوود ملك الجن واإلنس إلى
بلقيس مليكة مدينة سبأ [ص ]210فتعجبت وقالت يا ليت شعري من وصل إلى كتابه ثم
رفعت رأسها ونظرت إلى الطاق فإذا هو الهدهد جالس ًا فعلمت أنه رسول سليمان بن داوود
عليهما السالم.
 649هذه الكلمة وردت بالهامش.
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فقالت ينبغي لهذا الملك أن يكون له شأن عظيم وسلطان مبين إذ يكون رسوله طائراً
مع أنه حكم الجن واإلنس ثم قامت غضبانة وصاحت صيحة عظيمة ففزع إليها جميع من
والح َشم ثم قالت لهم انصبوا لي سرير ملكي
كان بأبوابها من الجواري والغلمان والعبيد َ
وانصبوا الكراسي للوزراء وايتوا بتاج ملكي ففعلوا ما أمرتهم به .ثم دعت بصاحب النفير
وكان لها برج مرتفع صاعد في الهوى وكانت إذا دهاها أمرا وداهية أو نائبة أو سمعت بخبر
عدوها أمرت بضرب النفير فإذا سمع ذالك أهل مملكتها ركبوا بأجمعهم ثم يأتونها فأمرت
بضرب النفير حتى اجتمع الناس على باب القصر أمرتهم بالدخول فلما دخلوا عليها خروا
لها سجداً من دون اهلل تعلى .ثم قالوا أيتها الملكة أمرنا بأمرك تجدينا سارعين لطاعتك فقالوا
إلي كتاب كريم إنه من سليمان
بجميعهم نحن عبيدك وخدامك فقالت يا يها المأل إنّه ألقى ّ
وإنه بسم اهلل الرحمن الرحيم وان حامل الكتاب طائر في عنوان الكتاب من سليمان بن داوود
عليهما السالم ملك الجن واإلنس والطيور والوحوش والهوام إلى بلقيس مليكة سبأ.
ثم ّ
فكت الكتاب فإذا أوله مكتوب فيه أنه من سليمان وأنه بسم اهلل الرحمن الرحيم
علي وأتوا مسلمين ثم أقبلت على األمراء والقياد وقالت هل فيكم من يعرف هذا
أال تعلوا ّ
الرجل أو سمع به فقالوا كال بأجمعهم ما سمعنا بخبره قط قالت لهم تعرفون الرحمن الرحيم
قالوا لها ال فقالت لرئيس الزنادقة وأنت أيض ًا الحبر النبيل هل تعرف الرحمن الرحيم هل
عندك معرفة بهذين االسمين .فقالوا لها أيتها الملكة الرحمن الرحيم هما اليل والنهار قالت
بلقيس يا هذا بئس القول ما قلت أخطأت ولم تصب الرحمن الرحيم هو رب اليل والرحيم
هو رب النهار ثم قالت يا يها الملؤا افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا
نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
وقالت يا قوم انظروا وإن كان هذا الرجل نبي ًا فما لكم به طاقة إنه إن وصل إلى بلدنا
ثم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا
ليفسدنها وليجعلن أعزة أهلها أذلة ّ
أعزة أهلها أذلة وكذالك يفعلون ثم قالت لهم ايض ًا وإني مرسلة إليهم بهدية 650بما يرجع
المرسلون وإني أسئله عن أشياء فإن أقبل هدايانا وأنفذ إلينا جواب المسائل فهو نبي مخلص
وإن أخذ الهدية ولم يجبنا في المسائل فهو ملك مثل 651بعض الملوك ونحن له قاهرون.
 650كلمة غير مقروءة.
 651هذه الكلمة جاءت في الهامش.
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فقال لها رأس الزنادقة نعم الرأي ما رأيت ونعم الصواب ما قلت قال فعمدت بلقيس إلى
خمس مائة جارية وألبست الحلى والحلل وعمدت إلى خمس مائة غالم جردا مردا ما لهم
شعور فألبست الجواري [ص ]211ثياب الغلمان وألبست الغلمان ثياب الجواري وعمدت
إلى خمس مائة آنية من الفضة البيضاء وخمس مائة آنية من الذهب األحمر وعمدت إلى
الخيل السوابق وجعلت عليهم سروج ًا مختلفة األلوان وزينت الخيل بأج ّلة الحرير والديباج
وعمدت إلى ُحك من الذهب األحمر مرصع بالدر والياقوت والجوهر فرصعت فيه خرزة من
الحك.
الجزع اليماني معوجة الثقب ثم أخذت أيضا خرزة غير مثقوبة فجعلها في ُ
ثم دعت بوزيرها مقدم الزنادقة وجعلته رسو ًال إلى النبي سليمان عليه السالم وبعثت
معه رجا ًال ذوي فهم وأذهانا وقالت لهم خذوا هذه الهدية وامضوا بها إلى هذا الرجل ثم
كتبت معهم كتابا تقول فيه إنه من بلقيس مليكة سبأ إلى سليمان بن داوود عليهما السالم
أما بعد فإني أرسلت إليك بهدايا فاقبلها وإني نسألك عن رب اليل والنهار فاخبرني به وأخبر
الحك قبل أن تفتحه ثم تميز بين الغلمان والجواري قبل أن تسئلهم
رسولي بما في هذا ُ
واثقب لي هذه الدرة وادخل فيها الخيط مستويا وهي الخرزة فاجعل فيها ثقبها مستويا وال
تستعن على ذالك بأحد من الجن وال من اإلنس وال من الشياطين .ثم قالت لرسولها انظر إلى
الرجل إذا وقفتم بين يديه فإن نظر نظر مغضب فاعلموا أنه ملك فال يهولنكم وال يشغلنكم
أمره وإن رأيتموه سميح الوجه مستقيم ًا فاعلموا أنه نبي من المرسلين فاحذروا مقامه وكونوا
بين يديه متذللين بقول وفهم وادروا جوابه فقالوا لها السمع والطاعة لك.
ثم انطلق رسول بلقيس وأخبر سليمان نبي اهلل بما أرسلت به بلقيس ثم إن سليمان
عليه السالم أمر دمرياط رئيس الجن أن يضربوا له لبانا 652من الذهب والفضة ففعلوا ذالك ثم
أمرهم أن يفرشوا سبعة فراسخ ببساط الديباج األحمر واألخضر ففعلوا ذالك .ثم قال للجن
اجمعوا لي أوالدكم الذكور واإلناث فاجتمع إليه خلق كثير فزينوهم بالحلى والحلل فألقاهم
عن يمينه وعن شماله ثم قال للجن والشياطين إن رأيتم أحسن الدواب وأجلها قالت الجن
ال حسنى مختلفة األلوان شقراء وحمراء وصفراء
يا نبي اهلل رأينا في جزائر البحار السابع خي ً
حسان قدودها مربعة كفالها مدورة حوافرها تسر عقول الناظرين إليها .فقال لهم علي بها
الساعة فانطلقوا إليها وساقوا لها سالسال وكانت تلك الخيل لها أجنحة تطير بها في الهواء
 652كذا مفردها «لبنة».
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فانطلقت العفاريت إلى العين التي كانت في الجزيرة وكان ماؤها عذبا وماء البحر ملح أجاج
وكانت تلك الخيل تشرب من تلك العين فنزعوا ماءها وسدوا عيونها وسكبوا فيها الخمر
وانتحوا عنها فجاءت تلك الخيل تريد الماء لتشرب فشمت رائحة الخمر فولت ولم تشرب
شيئاً.
فلما كان من الغد عادت إلى مشربها فشمت أيضا رائحة الخمر فولت ولم تشرب شيئ ًا
فلما كان من اليوم الثالث جاءت وقد أصابها العطش فشربت وسكرت فذهبت لتنهض
فلم تقدر[ .ص ]212فجاءتها العفاريت فأوثقتها في السالسل وجعلت الخمر في أفواهها
فقامت من السكر طائرة في الهوى والشياطين على ظهورها فلم يزالوا يقودونها حتى أتوا بها
إلى نبي اهلل سليمان عليه السالم وكانت ثمانون ألف فرس .فلما أتوا بها سليمان بن داوود
عليهما السالم قال لهم ابنوا لها مذاود 653من الذهب والفضة ففعلوا ذالك ثم انه أخذ الخاتم
فجعل عليها سروج ًا من الذهب األحمر مرصعة بالد ّر والجوهر وعلى أكفالها أح ّلة الديباج
األحمر األخضر واألصفر ومال مذاودها 654بسبائك الفضة البيضاء وبسط ميدانه بالفرش
المجرعة ذات ألوان متفرقة ووقف الخيل عن يمين الميدان وعن شماله.
وكان للميدان سبعة أبواب مصفحة بصفائح الذهب والفضة مرصعة بأنواع الجوهر وأمر
ببساطه األعظم ففرش وكان طوله خمسة وعشرون فرسخ ًا ووسعه مثل ذالك وكان عسكر
سليمان مائة فرسخ عن يمينه ومائة فرسخ عن شماله فأما الجن فاسكنهم خمسة وعشرين
فرسخ ًا وخمسة وعشرين فرسخ ًا للشياطين وخمسة وعشرين للطير والهوام وخمسة وعشرين
إلنس .ثم قال سليمان عليه السالم لدمرياظ رئيس الجن انظر كيف تكون إذا قدم عليك
الرسول ثم دعا بآصف بن برخيا وأمره أن يجمع بين اإلنس فيتجهزون في لباسهم ففعل ذالك
ثم دعى سليمان عليه السالم الطير والوحوش والهوام فوقفوا عن يمينه وعن شماله واصطف
كل جنس منهم صفاً .ثم جمع الشياطين وخلق مشوهة وهيكل عظيم ثم قال للهدهد أين
وصلوا فطار الهدهد ثم رجع وقال يا نبي اهلل هم بالقرب منا فلما وصل القوم الى الميدان
نظروا إلى الميدان مبنى بلبن الذهب والفضة مملوة شعير من الفضة البيضاء.
فلما رأى ذالك رسل بلقيس تحيرت أعينهم وصغرت عندهم أنفسهم ورموا بما كان
« 653مداويد» في المخطوط.
« 654مداودها» في األصل.
275

عندهم من الهدية خارج ًا من الميدان ما خال الحك والجواري والغلمان والكتاب الذي
كتبت بلقيس إلى سليمان فلما قرب الرسل من الشياطين نظروا إلى منكرات أشخاص واعرة
قد طلعت رؤوسهم في الهواء وأعينهم مشقوقة على طول وجوههم ونظروا إلى خلق كثير
مختلفة االلوان ففزعوا من ذالك ووجلت قلوبهم وأدخلهم الرعب والفشل واصطكت ركبهم
وأمسكوا عن السير وبقوا متحيرين قد طارت عقولهم .فصاحت عليهم الشياطين أقبلوا ال
خوف عليكم فساروا حتى جاوزوهم ثم أقبلوا إلى 655الثاني فجاوزهم فخافوا أيض ًا خوف ًا
شديداً ولم يزالوا يقدمون على صف بعد صف حتى قدموا على صف السباع فعند ذالك
صاحت السباع بأصواتها وضربت األرض بأذيالها.
فخافوا منها خوف ًا شديداً ولم يزالوا كذالك حتى انتهوا إلى سليمان عليه السالم فوقفوا
بين يديه ونظرهم سليمان عليه السالم بوجه طليق سميح وسلموا عليه فرد عليهم السالم
وقال لهم ما وراءكم فقال له المقدم عليهم وهو رئيس الزنادقة أيها الملك [ص ]213معنا
مليكتنا بلقيس وهدية وكتاب ًا إليك .فقال لهم سليمان عليه السالم هلم إلى كتابكم فناولوا
له الكتاب وفكه سليمان وقرأه فتعجب منه ثم قال لهم هاتوا الحك فناولوه الحك فأخذه
وهزه وقال لهم أعلمكم بما فيه قالوا له نعم أيها الملك فقال لهم في هذا الحك خرزتان
الواحد من الجزع اليماني شقوا فيه ثقبا معوجا واألخرى مدورة لم تثقب وان مليكتكم
بلقيس تقول لي في كتابها اجعل السلك فيها وال تستعن عليها بأحد من الجن والشياطين
وتقول أيضا ميز بين الغلمان والجواري وال تتفكر فيهم فتعجب رئيس الزنادقة من قوله.
ثم إن سليمان عليه السالم أقبل على دمرياظ رئيس الجن وقال له من يثقب هذه الخرزة
فقالت له الجن نحن لها يا نبي اهلل قال لهم غيركم أردت ألنها قالت في كتابه ال تستعن
عليها بأحد من الجن وال من اإلنس فعند ذالك تكلم من الهوام دودة بيضاء وقالت يا نبي اهلل
أنا لها فقال لها افعلي أعانك اهلل وأقواك فقالت له الدودة بسم اهلل وباهلل وعلى بركة سليمان
نبي اهلل ثم ثقبتها حتى خرجت إلى الجانب اآلخر .فقال لها سليمان عليه السالم ما حاجتك
أيتها الدودة فسئلينها تقضى إن شاء اهلل تعلى فقالت له يا نبي اهلل اسئل اهلل تعلى أن يجعل
رزقي في الشجر األخضر فقال لها لك ذالك .ثم قال سليمان عليه السالم من هو منكم
بأخذ هذا السلك فيدخله في الجزع المعوج الثقب ويخرجه من الجانب اآلخر فتكلمت
 655كلمة غير مفهومة هنا ولعلها «الكبير رئيس».
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دودة أخرى وقالت له يا نبي اهلل أنا لها فقال لها افعلي أعانك اهلل وأقواك فأخذت الدودة رأس
الخيط بفيها وأدخلته في الثقبة المعوجة ثم أخرجت من الجانب اآلخر فقال لها سليمان
عليه السالم ما حاجتك أيتها الدودة فقالت له يا نبي اهلل اسئل اهلل لي أن يجعل رزقي في
الفاكهة فدعى سليمان عليه السالم فأجاب اهلل دعوته.
علي فقدموا ثم قال لهم ارجعوا
ثم قال سليمان عليه السالم للغلمان والجوراي أقدموا ّ
فرجعوا وهو ينظرهم وكان الرجل منهم إذا قدم يقدم رجله اليمنى على اليسرى وإذا تقدمت
الجارية تقدم اليسرى على اليمنى فعزل الجواري ناحية والغلمان ناحية وميزهم بعضهم من
بعض فتعجب رئيس الزنادقة ودخله الرعب مما رأى من ملك سليمان عليه السالم .فقال
لهم سليمان عليه السالم أين الذهب والفضة الذي وجهته معكم بلقيس فقالوا له يا نبي
اهلل طرحناه خارج الميدان فقال لهم لم لم تظهروها مع هديتكم فقالوا خشينا أن يقول أحد
من أهل ميدانك انها من الميدان ألنا تناظرنا الميدان فرأيناه مبني ًا بالذهب والفضة .ثم إن
سليمان عليه السالم أمر بإحضار الهدايا بين يديه فأحضرت فتبسم من فعلهم عليه السالم
وقال الحمد هلل الذي يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال لهم ارجعوا إلى بلقيس وردوا عليها
هديتها ثم قال لهم كما أخبر اهلل تعلى عنه في كتابه العزيز ﴿بل أنتم [ص ]214بهديتكم
تفرحون﴾ 656اآلية.
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما قال سليمان نبي اهلل عليه 657السالم لجنود اإلنس والجن
658
والشياطين ورئيسهم دمرياظ من العفاريت أن يصنعوا لي ﴿صرح ًا ممرد من قوارير﴾
فدعا دمرياظ بعفريت من عفاريته وكان من مردة الشياطين وأمره بإنشا ذالك الصرح فعند
ذالك تقدم العفريت وسجد بين يدي سليمان عليه السالم وقال يا نبي اهلل أنا أفرغ لك من
الصرح قال متى يكون هذا قال في يوم وليلة .فعند ذالك جمع المردة وبني له صرح مسيرة
سبع فراسخ وألقى فيها ِحمى من البحر األصفر واألخضر واألحمر واألبيض واألسود فلما فرغ
من ذالك وأحكم الصرح أقبل إلى سليمان عليه السالم أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني
مسلمين قال له ذالك العفريت الذي بنى له الصرح أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
 656النمل .36
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وكان سليمان عليه السالم إذا جلس لم يقم من مجلسه حتى تستوى الشمس فقال له
علي هذا أريد أقرب من هذا فقال له آصف بن برخيا رضوان اهلل عليه وكرامته
سليمان يبعد ّ
وهو الذي علمه اهلل االسم األعظم العظيم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك .قال ابن
عباس رضي اهلل عنهما قال آصف بن برخيا يا نبي اهلل ال يرتد اليك طرفك حتى يريه بين
يديك قال فتعجب سليمان ابن داوود عليهما السالم من صدقه لم يكن له من العجائب مثل
ذالك .ثم قال سليمان عليه السالم افعل يا آصف قال فعند ذالك وثب آصف بن برخيا فأسبغ
الوضوء وصلى ركعتين ثم دعى باسم اهلل األعظم وقال في دعائه اللهم إني أسئلك فأنت اهلل ال
إله إال أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السموات واألرض عالم الغيب والشهادة فات به.659
ثم قال يا نبي اهلل مد عينيك فمد سليمان عليه السالم عينه نحو اليمن فبعث اهلل
المالئكة فحملوا السرير من تحت األرض يخرقون به خرق ًا حتى وضعوه بين يدي سليمان
عليه السالم في وقت التفاته نحو اليمن .قال ابن عباس رضي اهلل عنهما فكان سليمان عليه
السالم أن يفتتن فقال يا رب سألتك أن تعطيني ملك ًا ال ينبغي ألحد من بعدي فهذا آصف
بن برخيا يقدر على ما ال أقدر عليه إن هذا لنقصان من ملكي فأوحى اهلل إليه لكرامتك
عندي ودعوتك المستجابة أعطيت آلصف ذالك .قال فرجع سليمان عن ذالك فإذا عرش
بلقيس بين يديه وذالك أن سليمان علم أن بلقيس قد أقبلت عليه وقومها فأمر سليمان عليه
السالم خاصة من الجن واإلنس .فوقفوا إلى تلك الخيل والمذاويد 660تعجبت من حسنها
واختالف أجناسه ونظرت إلى الشياطين وصورهم واختالف أشخاصهم فنظرت خلق ًا عجيب ًا
ففزعت ودخلها الرعب وأمسكت عن السير فصاح بها بعض الشياطين جوزوا ال خوف
عليكم وجازوهم وهم تحت خوف وجزع عظيم.
ثم مضت بلقيس إلى صف السباع والهوام وأنواع الوحوش فجاوزوهم بخوف [ص]215
ورعب فصاح عليهم من الوحوش صائح ال بأس عليكم جوزوا فسارت بلقيس ومن معها
حتى انتهت إلى قبة معلقة بين األرض والهواء ليس لها عمود يحملها وال دعامة من تحتها
وال عالمة من فوقها ولها أربعة أبواب في تلك القبة رجل قائم يصلي وهو يقرأ بصوت حسن
وعيناه تذرفان دموعاً .فلما نظرت إليه بلقيس قالت ينبغي أن يكون هذا الشخص سليمان
 659كذا.
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بن داوود عليه السالم وأرادت أن تنزل عليه عن دا ّبتها فقال لها قائل تقومي أمامك فإن هذا
وزير من بعض وزراء نبي اهلل سليمان بن داوود عليه السالم واستوت بلقيس في مركبها ثم
صارت تمشي أمامها حتى انتهت إلى قبة من النور يكاد نورها يذهب باألبصار وهي بيضاء
معلقة في الهوى فال شيء يمسكها وفي تلك القبة رجل عليه جبة من صوف ومدرعة من
شعر وهو قائم يصلي يقرأ الزبور بصوت حسن وعيناه تذرفان دموعا.
فلما نظرت إليه بلقيس قالت ينبغي أن يكون هذا الرجل سليمان بن داوود عليهما
السالم وأرادت أن تنزل إليه فقال لها قائل تقدمي أمامك يا بلقيس فتقدمت أمامها حتى
انتهت إلى الصرح الممرد من قوارير 661فلما نظرت إليه هالها أمره وقالت لقومها ووزرائها
أال تنظرون إلى ما فعل بنا هذا الرجل إن الملوك ليس لهم أمان فقد بنا هذا المسلك ودعانا
إليه ليغرقنا في هذا البحر ولو علمنا بذالك لم ندخلوا بأنفسنا ولو كنا نموت كراهية تحت
سيوفنا .فقال لها قومها انها لميتة واحدة فما تبالي في البحر غرقنا أم بالسيوف قتلنا فقالت
ال لعمري بل نموت كرام ًا أحب إلينا ثم إن بلقيس جردت وأظهرت صرامها وصرخت في
قومها فأشهروا سيوفهم وجردوها للحرب فلما نظرهم الجن واإلنس والشياطين والسباع
والهوام صاح عليهم شيطان صيحة واحدة فسقطت القوم بأجمعهم وتوقعوا على خيولهم.
فقالت بلقيس لقومها ما ترون من الرأي فقالوا لها بأسلحتنا ونمضوا إلى هذا البحر
ونصير إلى هذا األمر الذي نزل بنا وليس عندنا غير ذالك قالت نعم ثم إنها دنت من الصرح
وقالت في نفسها ال بد من الهالك والغرق ثم رفعت ثيابها لتدخل الصرح فجعل سليمان
عليه السالم ينظر إليها وينظر ساقيها فإذا هي زبا 662ال ينظر شيئ ًا من ساقيها لكثرة الشعر
الذي عليها فلما نظر إليها سليمان عليه السالم ر ّد 663بصره عنها وقال اللهم إنك تعلم أنه
لم يكن ذالك تعمداً مني وأنا أستغفرك وأتوب إليك .ثم قال لبلقيس ادخلي فإنه صرح
ممرد من قوارير فردت بلقيس ثيابها على ساقيها وصاحت بأعلى صوتها ال إله إال اهلل وحده
ال شريك له فقال من قومها ال إله إال اهلل وحده ال شريك له .ثم اتصلت الصيحة فصاحوا
بأجمعهم ال إله إال اهلل واجتمع جميع ميدان سليمان عليه السالم بال إله إال اهلل وحده ال
 661إشارة إلى سورة النمل .44
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شريك له ثم اتصلت الصيحة بأرض الهند وميدان صنعاء وعدن 664فقالوا بأجمعهم ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له.
ثم إن بلقيس أقبلت خارجة من الصرح الزجاجي ووقفت بين يدي سليمان عليه السالم
وسلمت سالم ًا ضعيف ًا وقالت واسوءتها منك يا نبي اهلل واهلل ما نظرني أحد قط من الجن
وال من اإلنس وال كشف أحد عن جسمي في الكفر وفي غير طاعة اهلل تعلى فقالت له يا
نبي اهلل هكذا وجدت آبائي وأجدادي في هذا الدين .ثم إنها نظرت إلى خاتم سليمان عليه
السالم فإذا فيه مكتوب [ص ]216ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل فقالت يا نبي اهلل ما هذا
االسم المكتوب على خاتمك فهل في السماء إالهين فقال لها سليمان عليه السالم إنما هو
إله واحد األول قبل كل شيء واآلخر بعد كل شيء ال إله إال هو ربي وربك ورب كل شيء
وهو الواحد القهار والفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة وال ولدا وأما االسم الثاني فإنه عبده
محمد ورسوله خاتم النبيين والرسل .فقالت بلقيس وهذا النبي أكرم منك عند اهلل تعلى
قال لها نعم قالت هل يعطى له من الملك ما أعطي لك قال سليمان عليه السالم ان اهلل سخر
لي اإلنس والجن وكل ما دب ودرج على وجه األرض والريح غدوها شهر ورواحها شهر في
ساعة واحدة وهذا النبي يرفع من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ويبلغ مشارق األرض
ومغاربها وتحمله المالئكة على أجنحتها وتدور به سبع سموات فيخرق الحجب حجاب ًا
حجاب ًا حتى ينتهي إلى شجرة طوبى والى سدرة المنتهى وينظر إلى قدرة ربه األعلى ويكون
من ربه قاب قوسين أو أدنى فقالت له بلقيس يا نبي اهلل إن هذا النبي كريم عند اهلل قال لها
نعم وهو حبيب رب العالمين.
قال كعب األحبار رضي اهلل عنه ثم آمنت بلقيس بمحمد صلى اهلل عليه وسلم ولم تره
ثم قال لها سليمان عليه السالم يا بلقيس أتريدي أن ترجعي إلى ملكك فقالت له يا نبي اهلل
ما خرجت منه وأنا أريد الرجوع إليه أبداً وأنا أزوج نفسي منك ألني لم أخلف هنالك إال
عرشي .قال لها سليمان وإن رأيت عرشك أتعرفيه أم ال قالت وكيف ال أعرفه يا نبي اهلل فقال
لها انظري يا بلقيس فنظرت إلى عرشها فقال لها هذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من
قبلها وكنا مسلمين .قال كعب األحبار رضي اهلل عنه فنفر عنها قلب سليمان عليه السالم
« 664وعدنان» في المخطوط.
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لما رأى من الشعر في ساقيها فقالت له يا نبي اهلل إني امرأة مسرولة 665الساقين فقال لها
سليمان الساعة اتخذي شيئ ًا تداوي به فيرجع ساقيك كالفضة البيضاء.
قال ثم أمر سليمان أن يصنع لها حمام ًا وأمر الشيطان أن يصنع لها النورة ثم دخلت
الحمام وطليت ساقيها بالنورة فلم تلبث فيها إال قلي ً
ال فخرجت منه وساقيها كالفضة البيضاء
قال فعند ذالك تزوجها سليمان عليه السالم وحبها حب ًا شديداً حتى كانت تسمى في
قصره المؤمنة األمينة وكان ال يأمن على خاتمه إال بلقيس فهذا ما جاء في فواحش اإليمان
واألخبار كثيرة والكن المجلس ال يحتمل التطويل .وقسم اإليمان عشراً فجعل في اليمن
تسع ًا وفي الدنيا واحدة وقسم األنفاق عشراً فجعل في العرب تسع ًا وفي الدنيا واحدة وهم
أهل العمود الكرام عند نزول ضيفهم .وقسم البخل عشراً فجعل في الهند تسع ًا وفي الدنيا
واحدة و ُق ّسمت الرحمة عشراً فجعل في مكة تسع ًا وفي الدنيا واحدة.
وقد جاء في اآلثار عن آدم وغيره من األنبياء أن اهلل تبارك قد بنا على مكة وفتحها في
667
مواضع كثيرة في التنزيل قال اهلل العظيم ﴿جعل اهلل الكعبة البيت الحرام قيام ًا 666للناس﴾
وقال للخليفة إبراهيم عليه السالم ﴿وأ ّذن في الناس بالحج يأتوك رجا ًال وعلى كل ضامر يأتين
669
من كل فج عميق﴾ 668وقال تعلى ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذا البلدة الذي حرمها﴾
وقال تعلى ﴿رب هذا البيت﴾ 670وقال تعلى ﴿أ ّول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك ًا
وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً﴾.671
وقال تعلى مخبراً عن نبيه إبراهيم ﴿رب اجعل هذا البلد آمناً﴾ 672وقال تعلى ﴿وإذ
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾ 673وقال تعلى لنبيه [ص ]217محمد صلى
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667
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األرجح أن تكون «مشلولة».
«قيام» في األصل خطاء.
المائدة .97
الحج .27
النمل .91
قريش .3
آل عمران .97-96
إبراهيم .35
البقرة .127
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اهلل عليه وسلم ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولي ّنك قبلة ترضاها ِّ
فول وجهك شطر
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره﴾ .674وقال تعلى ﴿أ َو لم يروا أنا
جعلنا حرم ًا آمناً﴾ 675وقال تعلى ﴿سبحان الذي أسرى بعبده لي ً
ال من المسجد الحرام إلى
المسجد األقصى الذي باركنا حوله﴾ 676وكذالك ما أشبهها من اآليات التي يطول ذكرها.
وأما األحاديث المشهورة واألخبار المأثورة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم كما أخرجه
إلي من بالد اهلل عز وجل كلها ولو أن
كفار قريش من مكة قال واهلل إني أعلم أنك أحب ّ
المشركين أخرجوني ما خرجت .وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دحيت األرض من
مكة وأول من طاف بالبيت المالئكة وما نبي هرب من قومه إال هرب من مكة يعبد اهلل تعلى
فيها حتى يموت .وقال صلى اهلل عليه وسلم إن قبر نوح هود وشعيب بير زمزم والمقام وقال
صلى اهلل عليه وسلم إن حول الكعبة قبر ثالث مائة نبي وإن ما بين الركن اليماني والركن إال
القبور سبعة أنبياء مدفونين .وقال صلى اهلل عليه وسلم من مات في حج أو عمرة لم يعرض
ولم يحاسب ويقال له ادخل الجنة.
وروى أن عثمان ابن عفان رضي اهلل عنه أقبل إليهم وقال لهم اسئلوني من أين جئت
قالوا له من أين جئت يا أمير المؤمنين قال لهم من عند باب الجنة وكان قائم ًا تحت الميزان
يدعوا اهلل تعلى عنده .وقال صلى اهلل عليه وسلم الركن اليماني باب من أبواب الجنة والركن
األسود باب من أبواب الجنة وما من أحد يدعوا عند الركن األسود إال استجيب له وكذالك
عند الركن اليماني وكذالك عند الميزان .وقال صلى اهلل عليه وسلم من مات في مكة كأنما
مات في سماء الدنيا ومن مات في أحد الحرمين حاج ًا معتمراً بعثه اهلل تعلى يوم القيامة وال
حساب عليه وال عقاب .وقال صلى اهلل عليه وسلم من نظر البيت ايمان ًا واحتساب ًا غفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر ويحشر يوم القيامة في اآلمنين وقال صلى اهلل عليه وسلم من أدرك
شهر رمضان في مكة وصامه وقام منه بما تيسر كتب اهلل له مائة ألف شهر.
وقال صلى اهلل عليه وسلم الحاج الراكب له بكل خطوة يخطوها سبعة آالف مائة حسنة
من حسنات الحرم قالوا يا رسول اهلل وما حسنات الحرم مائة ألف حسنة .وروي أن موسى
 674البقرة .144
 675العنكبوت .67
 676اإلسراء .1
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عليه السالم حج على ثور وقال صلى اهلل عليه وسلم من مرض يوم ًا بمكة كتب اهلل له من
العمل الصالح الذي يعمل في صحته عبادة سبعين سنة .وقال صلى اهلل عليه وسلم ال أعلم
بلداً على وجه األرض يتصدق فيها بدرهم واحد فيكون بمائة ألف إال بمكة وقال صلى اهلل
عليه وسلم ال أعلم بلداً على وجه األرض فيها شراب األبرار ومصلى األخيار إال بمكة .قال
بن عباس رضي اهلل عنهما ما شراب األبرار قال زمزم قيل له وما مصلى األخيار قال تحت
الميزان وقال صلى اهلل عليه وسلم ال أعلم بلداً على وجه األرض إذا دعى فيها أحد قالت
له المالئكة الكرام آمين إال مكة .وقال صلى اهلل عليه وسلم وكل اهلل تعلى بالركن اليماني
سبعين ألف ملك يستغفرون لمن استلمه يوم القيامة.
وقال صلى اهلل عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد اهلل إن سألوا أعطاهم وإن دعوا استجيب
لهم وإن أنفقوا أخلفوا بكل درهم ألف والذي نفس محمد بيده ما هلل مهلل وال كبر مكبر
إال هلل بتهليله وكبر بتكبيره مالئكة السموات حتى ينقطع التهليل .فقال رجل يا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم متى تكون هذه المضاعفة فقال اما نفقاتهم يخلفها اهلل لهم في دار
الدنيا ...
[ص ]218النهاية
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Du point de vue de la langue, on remarque des particularités graphiques
notamment concernant l’écriture de la hamza,  ﺭﺃﻯs’écrivant systématiquement  ﺭﺀﺍou
de la maddâ  ﻗﺮٱﻥtranscrit  ﻗﺮﺀﺍﻥet  ﺁﻳﺎﺕqui donne  ﺀﺍﻳﺎﺕ. Naturellement, le qâf est noté ﻑ
et le fâ’  ﻕcomme cela est la règle dans l’écriture maghribî. On notera également la
graphie particulière du yâ’ ou de l’alif maqṣûra finaux ou encore  ﺑﺎﻟﻠﻴﻞque le copiste
écrit systématiquement  ﺑﺎﻟﻴﻞDu point de vue de la syntaxe, les accords sont traités
de manière aléatoire par rapport à la norme qui prévaut actuellement, mais cela
atteste simplement d’un état de la langue sans qu’il y ait là la moindre anomalie.
Aussi n’avons-nous pas pratiqué d’hypercorrection et conservé ces particularités,
sauf lorsqu’elles pouvaient gêner une lecture naturelle. Au plan de la terminologie on
relève ici où là l’emploi de termes locaux empruntés aux langues africaines.
La ponctuation et les alinéas sont de nous et ont pour but d’aérer le texte et d’en
faciliter la lecture. Les parties en gras se trouvent dans le manuscrit original.
Damas-Lyon, février 2012.
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parvient même à vaincre le seul savant du texte désigné par son nom, à savoir le
célèbre mu’tazilite Ibrâhîm al-Naẓẓâm, et à le tourner quasiment en ridicule. Il faut
dire que le conteur, qui apparaît comme un musulman orthodoxe, ne semble pas
l’apprécier non plus, les logiciens et philosophes étant, chacun le sait, la bête noire
des traditionnalistes. Toutefois, le manuscrit étant tronqué, les sciences profanes que
sont la musique et le jeu d’échec ne sont pas abordées. D’autre part, il apparaît que
cette présente version est beaucoup plus développée que la version imprimée.3
En effet, dans la présente version, qui compte 220 folios alors que la version
imprimée n’en compte qu’une vingtaine, le copiste a ajouté un grand nombre de
développements. Il s’agit notamment de considérations ayant trait aux questions
juridiques, d’anecdotes sur les Compagnons du Prophète, de hadiths, de citations
coraniques et de questions relevant de la casuistique : droits de l’épouse (haqq alzawja ‘alâ al-zawj), piété filiale (birr al-wâlidayn), droits de l’esclave (haqq almamlûk). On y trouve aussi nombre de courts poèmes venant à l’appui de telle ou
telle démonstration. En outre, il est évident que de tels développements liés à la
tradition musulmane s’inscrivent dans une tentative « d’islamisation » d’un récit
qui était profane à l’origine. Nous avions déjà constaté cette tendance dans l’édition
du précédent manuscrit, à savoir le Shifâ’ al-asqâm du Shaykh Sayyid Ahmad alRaqqâdî.
Le manuscrit incomplet qui a servi de base à notre édition est enregistré dans
le catalogue de la Bibliothèque Mama Haidara de Tombouctou sous le numéro 717.
Il compte 220 folios de 20 x 15 cm, et est parfaitement lisible, avec une écriture de
type maghribî. Cependant, les trente premiers folios ont subi les outrages de l’eau, ce
qui fait que la partie supérieure de chaque folio est difficilement lisible. Il comprend,
sur quelques folios, des corrections ou des ajouts en marge, sûrement le fait de
disciples ou de copistes. Le texte est rédigé d’un seul tenant et ne comprend donc pas
le découpage habituel en chapitres et parties. Toutefois, de l’encre rouge permet de
marquer le début des paragraphes. Le nom du copiste n’est pas mentionné non plus
que la date de la copie, mais nous pensons que l’exemplaire dont nous disposions
remonte au XIXe siècle puisque les mois cités le sont d’après le calendrier grégorien,
comme c’est encore le cas au Maghreb de nos jours, et non pas selon le calendrier
hégirien. Le copiste ne semble pas avoir été un grand connaisseur du Coran car nous
avons constaté qu’à plusieurs reprises il commettait des erreurs de transcription de
certaines sourates, ce qui, dans le monde musulman, est particulièrement malvenu.
3 André Miquel a analysé le conte de Tawaddud en détails. Cf. A. Miquel, Sept contes des Mille et Une
Nuits ou il n’y a pas de contes innocents, La bibliothèque arabe, Sindbad, Paris, 1981, p. 15-49.
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INTRODUCTION
Dans le cadre du programme Les Belles histoires de Tombouctou - intégré au
programme VECMAS1 financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) -,
nous avons pensé qu’il serait du plus grand intérêt d’éditer, dans un premier temps, le
conte bien connu de Tawaddud al-jâriya, conte appartenant au cycle des Mille et Une
Nuits, puis de le traduire ultérieurement. Bien que ce manuscrit soit tronqué (il lui
manque la fin), il n’en contient pas moins le récit dans sa quasi intégralité. En effet,
quiconque a lu les Mille et Une Nuits, connaît la trame de ce conte : une esclavechanteuse (jâriya) d’une grande beauté et d’une grande intelligence est présentée au
calife Hârûn al-Rachîd par son maître qui vante ses mérites et l’universalité de sa
science et en demande cent mille dinars. Ce à quoi Hârûn al-Rachîd rétorque que si
la science de la mignonne est avérée, il paiera la somme demandée, mais que si elle
affabule, le négociant n’aura rien. Le calife la soumet alors, devant un aréopage de
savants et de membres de sa cour, à une série d’épreuves visant à tester l’ampleur
de sa culture et à tenter de la mettre en échec. Elle affrontera donc un juriste, un
grammairien, un philosophe, un astronome, un médecin qui la soumettront tous à un
feu roulant de questions plus pernicieuses les unes que les autres, certaines d’ailleurs
prenant la forme de devinettes. Toutefois, elle sortira avec les honneurs de cet
affrontement et gagnera l’estime de tous après avoir dominé les divers savants. En
outre, on peut estimer que, grâce à la science, elle pourra se libérer de sa condition
servile ; il y a donc là une forme d’hymne à la connaissance. 2
La particularité du conte de Tawaddud al-jâriya est de donner le rôle central à
une jeune femme nommée Tawaddud, mot signifiant « affection », qui non seulement
se signale par sa grâce, mais aussi par son intelligence et sa maîtrise de l’exercice
ardu de la munâẓara, la disputatio, la « dispute » au sens médiéval du terme. Elle
1 Valorisation et Edition Critique des Manuscrits Arabes Sub-sahariens, directeur G. Bohas, ENS de Lyon.
2 Voir The Arabian Nights Encyclopedia, Ulrich Marzolph & Richard Van Leuven (dir.), ABC-CLIO, 2
vol., Santa Barbara, 2004 ; Jamel Eddine Bencheikh & André Miquel (trad.), Les Mille et Une Nuits, 3
vol., Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 2005-2006. Dans la traduction de Mardrus, ce conte
s’intitule Histoire de la docte Sympathie. Cf. Joseph-Charles Mardrus (trad.), Les Mille et Une Nuits, 2
vol., Robert Laffont, Paris, 1993, t. 1, p. 666-687. Un équivalent occidental de ce récit fut l’histoire de la
Docte Théodore ; voir à ce sujet Margaret R. Parker, The Story of a Story across Cultures. The case of the
« Doncella Teodor »,Tamaris, Londres, 1996.
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