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 ليه نل ال   -يف يام نلعي ، واا نشتمله  ليه   وته  Uنشتمم هذن ن  ي  نلشري   لى بيان ه   نل يب 

 ،واا ظتووه لل سوواء  اصووةد يف هووذن نليووام، ف ظوورند الشووتمال هووذن ن وو ي  نلشووري   لووى هووذه نلسوو ا -ونلسووالم 
 بهيرن ه يف هذن نلواب. -رمحه هللا  -ناسب أن يعتي نف    

يقوووال: شووو   نلشووويء إذن حضوووره، قوووالان: ومسوووي نلشووو ي  شووو ي ند؛ ألن  [ U] شاااهدت ماااع النااايب : Wوقالوووه 
نفالئكوووة حتضوووره، فوووهذن قُوضوووه روحوووه رفعتوووه نفالئكوووة  رءوووه بروحوووه إىل نلسوووماء، ويشووو   لوووذلم اوووا  ووووه يف 

يكشو  نلثواب  وا  Wيام أح   ءعم نب ه ءوابرن  W: أنه فا نستش    و هللا با حرنم Uنل حي   ا نل يب 
: ) نبكيووه أو ال توكيوووه، اازنلووه نفالئكوووة تظلووه حوون رفعتوووه إىل نلسووماء  . فسووومي Uفقووال  وءووه أبيووه ويوكوووي،

نلش ي  شو ي ند؛ لشو ا  نفالئكوة، أ : حضواره ، واوا ه وا قوالان: تسوتعمم نلشو ا   مبعوى ن ضوار، وا وه قالوه 

ضووي أنووه حضوور " يقتUأ : اووا ن اضووريا. وقالووه: "شوو  ت اوو  نل وويب  چڀ  ڀ                 ڀ  ڀ  چ : ,
 -، فتكان رونية نل وحا  هلوذن ن و ي  ليسوه في وا ونسو ةن؛ ألن نل وحابة  Uصال  نلعي  و  وة رسال هللا 

اواشوور د، وتوووار د يرووهنووا بانسوو ة  فووواو  بعضوو    وووا  Uتوووار د يووروون نألحا يوو   وووا نل وويب  -رضووانن هللا  لووي   
، وق  ي رح بالانس ة وق  يسق  ا، وكل     ولن سانءد   ِ  ذُكر نلانس ة أو ل يُذكر. بع

بووني  يوو  نألضووحى  Wصوولى بال وواا نلعيوو يا ول يفوور   Uأ : أن نل وويب  ] بااال أذان  و  لقامااة  [: Wوقالووه 
 -صووولى اوووا يقووورب اوووا تسوووعة أ يوووا   باف ي وووة، صووولى  يووو  نلف ووور و يووو  نألضوووحى  Uو يووو  نلف ووور؛ ألن نل ووويب 

، وقالوووه : "بوووال أذنن  وال إقااوووة " فيوووه  ليووومن  لوووى أن صوووال  نلعيووو يا ال يشووورع هلموووا -صووولانت هللا وسوووالاه  ليوووه 

ي م العيد، قبدأ بالصالة  U: شهدت مع النيب قاهللا - رضب هللا عنهما - عن جابر   - 211] 
، قأمر بتق ى هللا  وحث علع  -تعاىل–قب  اخلطبة بال أذان  و  لقامة ، مث قام مت كئاب علع بالهللا 

طاعته، ووع  الناس وذكَّرهم، مث مضع حىت أتع النسا  ق عظهن وذكرهن، وقاهللا: ) يا معشر 
نسا  سفعا  اخلدين، النسا ، تصدقن قإنكن أكثر حط  جهنم (. ققامت امرأة  من سطة ال

ققالت: مل يا رس هللا هللا؟ ققاهللا: ) رنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشري (. قاهللا: قجعلن يتصدقن 
 من حليهن، يلقي يف ث ب بالهللا  من أقراطهن وخ اتيمهن [.
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لعلووو  اووا نلسووول  ونخللوو ، وقووال بعوووِ أهووم ن -رمح ووو  هللا  -نألذنن وال نإلقااووة، وهووذن قوووال لوواها نلعلموواء 
، -رضوي هللا   وه و وا أبيوه–بال  نء هلا، وق  قيم: إن أول اا أح ا نل و نء ونلتورذيا ل وال  نلعيو يا: اعاويوة 

أوىل  Uوقيم: إن أول اا فعم ذلم: زيا ن با أبيه بالكافة، وقيم:  وو هللا بوا نلوزبا. وأيواد اوا كوان، فسو ة نل ويب 
 .Uنل يب  باالتواع وأوىل باالقت نء، وال قال ألح   ا  قال

نفين لال  ني: لألذنن ونإلقااة، وهم يشرع نلتثايب، وها نل و نء بقواهل : نل وال   ] بال أذان  و  لقامة  [وقاله: 
 نل ال ؟ وقال بعض  : ي ا ى "نل ال  ءااعة"  لى نإل رنء؟ وء ان للعلماء: 

ف ووولى حووون إذن رأون نإلاوووام قوووااان ل وووار نلعلمووواء  لوووى أنوووه ال يشووورع أن ي وووا ى للعيووو يا، وأنوووه يُووو ي نل ووواا يف ن
، فكانان يش  ون نلعي ، فوهذن حضور  Uا  نل يب  -رضانن هللا  لي    -وصلان ا  نإلاام، كما كان نل حابة 

 .- ليه نل ال  ونلسالم  -ُق   نلتكوا وآذهن  لل ال ، ف لى  Uرسال هللا 

 هووذه ن الووة رمبووا كووانان يف  فلووة   ووا   ووال وقووال بعووِ نلعلموواء: جيوواز أن ي ووا ى: "نل ووال  نل ووال "؛ ألهنوو  يف
نإلاام فتفا   تكوا  نإلحرنم وال ي ركان نإلاام في ا، وكذلم لكي يتمكا نل اا اا تساية نل فاف،  اصوةد 
وأن صوووال  نلعيووو يا تُفعوووم يف نل وووحرنء، فلوووذلم قوووالان: حيتووواج نل ووواا إىل تسووواية نل وووفاف، وأن ي ذنوووان لل وووال  

: أن نلسوو ة: أن ال ي ووا ى للعيوو يا ا لقوواد، وأن يُوو ي نل وواا ف وو  قوو  -ونلعلوو    وو  هللا  -بوو نرند. ونلووذ  يظ وور 
 لموووان سوووذن نلعيووو  خيرءوووان لوووه، وكوووذلم أيضووواد: ال يووو ذن هلووو  بال وووال  ويقااوووان اواشووور د، ويووورار نإلاوووام بتسووواية 

 نل فاف ويكن وي لي س .

] قااأمر بتقاا ى هللا وحااث علااع : -ف وو   كمووا يف رونيووة ن  -. قالووه ] ووعاا  الناااس وذكاارهم [: Wوقالووه 
هوا هو   نلكتواب ونلسو ة، ف والح نل واا وصوالح نلعووا  ونلووال  ااقوافن  لوى  8نألار بتقواى هللا  طاعته [

 چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : 8، قوووووال هللا  8تقووووواى هللا 

يوو ار سوا؛ ألهنووا   ومةن يف نلوو يا  8فواخلانت ونلنكوات ونلوو ع  تُرسوم  لووى  ووا  هللا اوون نتقوان هللا. وتقواى هللا 
ءعوم هللا لوه نوارند يف قلووه يفور  بوه بوني ن و  ونلوائوم، ال تلتوو   ليوه  8ونل نيا، فما كان  لى تقاى اا هللا 

، ايسوورند  تكشو  لووه   8لل ا وات، اافقواد للمرضوا ؛ ألن تقواى هللا نألاوار وال ت غلو  يف وء وه اوا نخلوا أبوانبن

ف وووذن  وووا نلووو يا، وأاوووا  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ كوووم  وووا  وحتثوووه  ليوووه 
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ۇئ  ۆئ    ۆئ  چ أ وون أن تقووانه   وومةن اووا نهلمووام ونلغمووام، كمووا قووال سوووحانه:  ,بركت ووا يف نلوو نيا: فووهن هللا 

 سان، بم تتيسر أاواره وتسو م  ليوه، فت وو  كرهنوا يف ات واول  فال ي و   ليه أارن   چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
اا ه يه يف نفان   ونخل ب: أنه كان ي ب نفان    لى هذه نلكلموة ن ااعوة  U. وكان 8ي ه بتقاى هللا 

خلا نل يا ونلو نيا ون  ور ، فموا نسوتفت    ووةد وال اا ظوةد إال نشوتمله  لوى نلاصوية بتقواى هللا ونألاور بتقواى 
، واا ه ا قال ئائفةن اا نلعلماء: اا شروس صحة نخل وة: نألار بتقواى هللا هللا  8، إاا صرنحةد وإاا ضم َا د

 ، إاا ت رحياد أو تكان   وته اشتملةد  لى ذلم.8، فينب  لى نخل يب أن يرار يف   وته بتقاى هللا 

، اوا هوي حقيقوة نلتقواى؟  8ن تلفه  وارنت نلسول  يف تقواى هللا  ] قأمر بتق ى هللا [وأاا بال سوة لقاله: 
تقام  لى أاريا  ظيمني اا حقق موا أصواب أصوم نلتقواى، فوهن  8وقال نحملققني اا نلعلماء: أن تقاى هللا 

 نز ن  اا نخلا نرتفعه  رءته وكان اا  يار نفتقني:

ونلانءووووات، وأ نء نألاانوووات ونفسووو وليات  لوووى أ  ، ونلقيوووام بوووا قا   8أاوووا نألاووور نألول: فووور نء فووورنئِ هللا 
 نلاءاه وأكمل ا .

وكووذلم نألاوور نلثوواي: نلوعوو   ووا حوو و  هللا، ونلعفووة  ووا اووارم هللا. فووهذن أقووام نفسوول  هووذيا نألصوولني كووان ذلووم 
وأ ى  ، قوالان: فسوميه نلتقواى تقواى؛ ألهنوا وقايوةن، فموا قوام بوالفرنئِ ونلانءووات 8وقايةد له اا  وذنب هللا 

ن قا  ونألاانات، وكوان  فيفواد  وا نحملراوات، ئواهر نلثواب  وا ن و و  ونلشو انت نلو  حرا وا هللا  ليوه، فهنوه 
يكان اا نفتقني. وقال بعِ نلسل  يف هذن نفعى: تقاى هللا: أن تعو  هللا  لى نوار  اوا هللا، ترءوا رمحوة هللا، 

لووى نووار  اووا هللا، فووال يقووال شوويئاد وال يفعووم شوويئاد يعتقوو  أنووه وسشووى  ووذنب هللا. فووافتقي: هووا نلووذ  يعووو  هللا  
، وال يفعوم أ  أاور  يتعوو  ويتقورب بوه  Uإال و   ه حنةن اا كتواب هللا أو سو ة رسوال هللا  , وا  ن وقربةن هلل 

ها نوار  سانه أو مبحوته أو بش اته، ولكا جيعم أااره كل ا  لى نار  اا هللا، وهذن نل ار: -سوحانه  -إىل هللا 
. و لوى هوذن: فقالوه: -رمح و  هللا ألعوني  -نلكتاب ونلس ة، ونتواع نلذ  كان  ليه نلسل  نل ا  هلذه نألاة 

، وهوووي وصوووية هللا لألولوووني ون  وووريا، ووصووويته لأل يوووار  8"فووورار بتقووواى هللا" أ : وصوووى نل ووواا أن يتقوووان هللا 
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ڻ چ يف كتابوه نفووني:  -سووحانه  -ونل ا ني، كموا قوال 

 . چہ  ہ  ھ
، ونألاوور  ,نألاوور بال ا وة، نل ا ووة ضوو  نفع وية، أ : أاوور مبووا فيوه ئا ووة هللا  ] وحااث علااع طاعتااه [وقالوه: 

 يشتمم  لى أاريا: -سوحانه  -ب ا ة هللا 

 يرضي هللا.نألول : ونءبن الزمن: كاألار بال لانت، ونألار با قا  ونلانءوات أن ت  ى  لى نلاءه نلذ  

،  8وأاا نألار نلثواي اوا ئا وة هللا: فواألار بواخلا ونألاور بالزيوا   اوا نلون: ككثور  نل و قات، وكثور  ذكور هللا 
ونإلحسووان إىل نل وواا، و ووا ذلووم اووا نلقربووات نفسووتحوة. فووهذن قيووم: "أاوور ب ا ووة هللا" لعووه هووذيا نألصوولني، 

، وإن كوان ا و وباد اسوتحواد فم و وبن  ,أ : أار بكم شيء  يتقرب به نلعو  إىل هللا  ، فهن كان ونءواد فانءبن
.  استحبي

قالوه: "حو " ن و  يقتضوي اوا نخل يوب  ] قاأمر بتقا ى هللا وحاث علاع طاعتاه [ففي هذه ن ملة يف قاله: 
واووا نفووتكل : أن ُيشووعر نل فوواا  ووب هووذن نلشوويء ونلر وووة فيووه ونل وو   يف ئلوووه، فووهذن صووار نلعووو  إىل نلشوويء 

ثوواد فقوو  أسوورع إليووه، فووال ياصوو  بكانووه حثيثوواد إال إذن أسوورع، وال ميكووا أن يسوورع إىل ذلووم نألاوور إال برحوو  حثي
أصولني: إاووا نلر وووة، وإاووا نلرهوووة، ولووذلم فووا ذكور هللا أوليوواءه وأنويوواءه وصووف   أهنوو  كووانان يسووار ان يف نخلووانت، 

وئ  ۇئ    وئې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئچ : ,فقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال 

وة فيما     هللا ونلرهوة مما     هللا ونخلاف اا ذلم ها نلذ  حُي ا     نإلنسان نلر وة فالر  چۇئ  
نل ا قة ونلسا ن ثي  يف ئا ة هللا وارضا  هللا، فهذن ح  نخل يب وحوِ نل واا  لوى نخلوا حيتواج إىل هوذيا 

، وكووان حيموو  بووني Uهللا  نألصوولني، فرمبووا حووث   بال  يووب ورمبووا حووث   بال هيووب، وكوومي ا  مووا اووا هوو   رسووال
: فووهن هللا اووا ذكوور نل ووار إال ذكوور اع ووا ن  ووة، وال ذكوور ن  ووة 8نل  يووب ونل هيووب، وهووذن هووا هوو   كتوواب هللا 

ونعيم وووا وسووورورها إال قووورن بوووذلم نل وووار وو يووو ها وسالسووول ا وأ الهلوووا؛ حووون يكوووان نفووو اا ءااعووواد بوووني هوووذيا 
 ليووومن  لوووى اشووورو ية نخل ووووة يوووام نلعيووو ، ونل وووحي : أهنوووا   وتوووان  نألصووولني: نلر ووووة ونلرهووووة. ويف هوووذه ن ملوووة 

، ولووذلم تر ووذ   وووة نلعيوو  حكوو   كخ ووو  ن معووة:   وووةن أوىل مث تلي ووا نخل وووة نلثانيووة يف ووم بي  مووا جبلوواا 
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 U  وووة ن معووة إال اووا وءوواه   ل نلشوورع  لووى نسووتث ائ ا، وا  ووا: نالن وورنف فووا أرن  أن ي  وورف؛ ألن نل وويب 
 ذلم.وس  يف 

نل سواء او   U: "فلما فر " كما يف رونية نل وحي . ن تلو  نلعلمواء يف هوذن ن و ي : هوم و و  نل ويب Wقال 
  ب نخل وتني للرءال، مث نن ل  لل سواء فوا ظ ا  Uو   نلرءال وكانه   وته نلثانية لل ساء؟ أم أن نل يب 

: -اوا حيو   واهر رونيوة اسول    -اا ظةد  اصةد؟ وكال نلاء ني حيتمل موا ن و ي ، إال أن نألقواى ونألصو  
كمووا   -أ    وووة نلعيو  مث ذهووب إىل نل سواء وو ظ ووا اا ظووةد  اصوةد، وهووذن يو ل  ليووه قوال ءووابر   Uأن نل ويب 

أتى نل ساء". فقاله: "فلما فر "  ل  لى أنه ق  قضى نخل وة وقضى اا كان اعروفاد  : "فلما فر -يف نل حي  
فيووه  ليوومن  لووى اشوورو ية اا ظووة نل سوواء، وأنووه جيوواز للعووال وللرءووم نل ووا  أن  ] قااأتع النسااا  [وارلافوواد ا ووه. 

، ولوذلم قالووه يُوذكر نل سواء ويعو  نل سوواء  لوى حو  ، وأن نل سواء حيووتنا إىل أاوار  قو  تكوان اووا   ائ و ا
يااواد  - ليوه نل وال  ونلسوالم  -نفرأ : "يا رسال هللا،  لب نلرءال  لى ح يثم فاءعم ل ا ياااد"، فنعم هلا 

نل سووواء  ووو ي   خي ووو ا، أو  -واوووا يف حكموووه  -حووو   ا فيوووه، فووو ل هوووذن  لوووى اشووورو ية أن حيووو ا نلعوووال 
 يعظ ا اا ظةد س  ا.

 8 لى توذكا نل سواء وسوايف ا اوا  هللا  - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف هذن ن  ي  أيضاد  ليمن  لى حرصه 
وترهيو ا اا ن  ر ، واا أحاء ا إىل ذلم، فهن هللا ءعم فت ة نلرءوال يف نل سواء، كموا يف ن و ي  نل وحي  

أنووه قووال: ) اووا تركووه بعوو   فت ووةد أضوور  لووى نلرءووال اووا نل سوواء  . وإذن نسووتقام نل سوواء وحفظووا  U ووا نل وويب 
سووولمه أحوووانل نل ووواا، فوووهن نلرءوووم ال يسوووت ي  أن  8وكوووا  لوووى  شوووية  اوووا هللا  ,هللا، ونتقوووني هللا  حووو و 

يف اوووا ظت ا  Uيتعووور  للفت وووة اووون اوووا كانوووه نفووورأ  حافظوووةد ل فسووو ا  وووا ذلوووم، واوووا ه وووا: شووو   رسوووال هللا 
 .8وتذكاها باهلل 

: أنوه إذن - ليوه نل وال  ونلسوالم  -اا ه يوه  قاله: "اتاكئاد" أ : است  ند. وكان ] مث قام مت كئاب علع بالهللا  [
وها ءذع نل خلة نلذ  كان يست    -  ب خي ب اتاكئاد، ففي ن  ي  نل حي : أنه كان يتاكر  لى ن ذع 

، وكووذلم - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -، مث فووا أاوور بوواف ن حووا  ن ووذع، كمووا يف نلرونيووة   ووه - Uإليووه يف اسوون ه 
، واووا ه ووا: نوو  نلعلموواء  لووى نسووتحواب نلتاكوو  حووال أيضوواد  وووه يف هووذن ن وو  ي  أنووه قووام اتاكئوواد  لووى بووالل 
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نخل وة، فيتاكر  لى نلع ا أو  لوى ئورف نف ون، كورن يسو    ليوه بيو ه أو حنوا ذلوم، كوم ذلوم مموا ال بورا بوه، 
، كووان خي ووب اتاكئوواد  لووى نلع ووا ففيووه ضوو  Uوال يشوو س ذلووم وال جيووب  لووى نخل يووب، واووا ور  أن نل وويب  ع ن

وهووا حوو ي  نبووا ااءووة، ولكووا نلعمووم   وو  نلعلموواء  لووى اشوورو ية ذلووم؛ هلووذن ن وو ي  نل ووحي  وحنوواه اووا 
نألحا ي : كحو ي  ن وذع، فهنوه يو ل  لوى اشورو ية نلتاكو  أ  واء نخل ووة، ونلسووب يف ذلوم: أن نخل يوب إذن 

ن نسوووت ا ه اعي ووواد لوووه  لوووى تاكووور فهنوووه يسوووتنم  قوووا  نفسوووه، وتكوووان نفسوووه حي ئوووذ  ات يئوووةد للخ ووووة أكثووور، ويكوووا 
 نستنماع قانه نلفكرية، و لى ذلم: قالان باستحواب أن يتاكر أ  اء نخل وة.

يتاكوور  لووى بووالل  ويف هووذن  ليوومن  لووى اشوورو ية   اووة أهووم نلفضووم، وأن اووا  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -وكووان 
 اصوةد: فعليوه أن ير وى حقواق   صحب نلعلماء وكوار نلسا واا هل  ح ي وهلو  فضومن  لوى نفسولمني  ااوةد أو 

. فخ اوووة أهوووم نلفضوووم 8وأن يكووان يف  ووو ات   بوووافعروف، وذلوووم  لوووى نلاءوووه نلووذ  يعوووني  لوووى ئا وووة هللا 
فضوومن، وال يعوورف فضووم أهووم نلفضووم إال أهووم نلفضووم، فووال يعوورف نلفضووم إال أهلووه، واووا  وو ا   وهووا يق وو  

، واوا  8ةد هلل وحسوةد؛ ألهنوا اوا تعظوي  شوعائر هللا كانه   اته قربةد، وئا   8وءه هللا ونبتغاء اا     هللا 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ ، كما قال سوحانه: -سوحانه  - ظ  شعائر هللا كان تعظيمه اا تقاى هللا 

قووال بعوووِ نلعلموواء: "نلشوووعائر" لوو  شوووعا  : وهووي كوووم اووا أشوووعر هللا بتعظيموووه.  چڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
، فورقره   لوى ذلوم ومحو ه او   ،  Uاو   نل ويب  Uفخ اة أهم نلفضوم سو ةن؛ ألن ذلوم فعلوه أصوحاب نل ويب 

: ) سووولي Uوضووواءه، قوووال لوووه نل ووويب  Wحي موووا وضووو  لوووه  مووورو بوووا  وسوووة  -كموووا يف نل وووحي    -حووون إنوووه 
حيمو  ذلوم  Uسرلم ارنفقتم يف ن  ة، قال: ) أ ي  لى نفسوم بكثور  نلسونا   . فكوان حاءتم   قال: أ

، وكوووان يضووو  فخوووذه  لوووى فخوووذ نل وووحا ، ويسوووت   إلوووي   االئفوووةد وتوووا  ند  Uاوووا أصوووحابه، فيتاكووور  لوووي   
ضوالء ، وكوم ذلوم ل يكوا سوويالد للفت وة. فراوا اوا صوحب نلعلمواء ونلف- ليه نل ال  ونلسالم  -وتانضعاد ا ه 

، ولووذلم حووذر نلعلموواء   -ون وو  ب ووحوت  ، و وواىل يف هووذه نل ووحوة و وورج  ووا ن وو  نلشوور ي، فهنووه  لووى وبووال 
اا نال و نر ب وحوة أهوم نلعلو ، فموا صوحب نلعلمواء فعليوه أن ي ظور إىل هو ي   ومسوت   و هلو ،  -رمح   هللا 

لوووم، وأن تكوووان صوووحوته وتعظيموووه ، وقيووواا   بوووا قا  ونلانءووووات، ويترسوووى سووو  يف ذ Uوحوووو   هلل ورسووواله 
 .,وإءالله هل  اا  الل نلشرع، ال براار  في ا  لاي أو في ا  روجن  ا ن   نلشر ي نلذ  ال يرضي هللا 
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] أتع النسا  ق عظهن وذكرهن، وقاهللا: ) يا معشر النسا ، تصدقن قإين : -رضي هللا   ه وأرضاه  -وقاله 
: "ت  قا" نل  قة - ليه نل ال  ونلسالم  -نل حيحني. قاله  كما يف رونية  أريتكن أكثر حط  جهنم ( [

اوور اذ ن اووا نل ووو  ، ونل وو   ضووو  نلكووذب، قوووالان: ومسيووه نل وو قة صووو قةد اووا نل ووو  ؛ ألن صوواحو ا قووو  
، ف ووا إذن أنفوو  نفووال نلووذ  ءولووه نل فوواا  لووى حوووه، وهووا نلشوو ا  نلوو  اووا أءل ووا  8صوو   يف إميانووه بوواهلل 

، فيو ل -سووحانه  -رحوام، او  ذلوم يووذل هوذن نفوال صو قةد اتسوواد  انبوه   و  هللا سفكه نلو ااء وُق عوه نأل
، ويظ وور إميانووه يف ءاننووب   يوو    ا  ووا:  8هووذن  لووى  وو   أاووار ، أوهلووا وأ ظم ووا: أنووه يوو ل  لووى إميانووه بوواهلل 

: ) اوا اوا يوام  ي وو  فيوه نلعووا ، إال Uإميانه باليام ن  ر، وإميانه باهلل أنه ير   ليه أفضم مموا أنفو ، فقو  قوال 
والكان ي زالن يقال أح مها: نلل   ن   ا فقاد  لفاد   ف ا ق  مس  سذن ف و قه وآاوا بوه، وأ  وى االوه ا ا واد 

سوووينزيه برفضوووم ا وووه، ولوووذلم قوووال بعوووِ  ,بووواخلل ، مث هوووا يع وووي هوووذن نفوووال ا ا ووواد بووورن هللا  ,با ووو  هللا 
نسووتخلفه يف هوووذن نفوووال وأاوووره  -تعووواىل  - أو وو  مموووا يف يووو  . فووهذن نظووور أن هللا نلسوول : وهللا إي فوووا يف يووو  هللا

بهنفاقه، وو  ه حسا ن زنء يف ن  ر  وحسا نلثانب يف ن  ر : مسحه نفسه بوذلوه وءوا ت نفسوه به  ائوه، 

ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ   چ فرصو  اا نل ا قني، وأص   ربه إميانه بوا  ر  حي موا بوذل ذلوم، كموا قوال تعواىل: 

ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  

قالان: إهن  أنفقان أاانهل  ون تق ون يف قلاس  أهنا ار و  ن  لي   يف ن  ر ، وأهنا تكان  لي   وتكان هل  يف  چ
صو   صواحو ا وإميانوه بوا  ر  اوا هوذن نلاءوه.   ن  ر   لى أحسا نألحانل وأا وا. فكانوه صو قةد تو ل  لوى

كذلم نل  قة مسيه ص قةد؛ فا في ا اا اعاي نل   ، ف ي ص  ن يف نأل ا ، فهن نف اا إذن ار  لى أ يوه 
، ونظور كرنوه اكانوه يسوتع   إ اننوه ويسو ح   نف كاب نفكروب، نف مام نفغمام، وأح  أنه يف كرب  وضي  

أن يع ووى، فرحووب أل يووه اووا حيووب ل فسووه، فر  وواه لاءووه هللا  - ووار كرنووه اكانووه حي مووا يت -إ اننووه، أحووب 
، فكانه ص قةد ت ل  لى ص قه يف إميانه باهلل، وو   هللا وو ي  هللا، واا     -سوحانه  -ونبتغى اا     هللا 

 .8هللا اا حسا نلثانب، وص قةد ت ل  لى ص   أ اته وكمال إميانه باهلل 

. يف قاله: "يا اعشر نل ساء"  ليمن  لى اشرو ية س ي  نخل يوب لووعِ ، تصدقن ( [] ) يا معشر النسا 
نلقووام إذن كووانان لا ووةد اووا بوواب نلت ويووه، وذلووم كوورن يقووال: يووا اعشوور نلشووواب، ويووا اعشوور نل سوواء، ويووا اعشوور  
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يوه نل وال   ووه ذلوم اوا سو ته وه يوه، كموا قوال  ل Uنلكوار، ويا اعشر نل غار، وحنا ذلم، فهن رسوال هللا 
- ليه نل ال  ونلسوالم  -: ) يا اعشر نلشواب..  ن  ي . كذلم يف قاله -كما يف نل حيحني   -ونلسالم 

بال وو قة،  U: ) ت و قا ولوا اووا حلويكا، فووهي أريوتكا أكثور ح ووب ء و     قووال بعوِ نلعلمواء: أاوور نل ويب 
، -كموا يف نلرونيوة نأل ورى نل ورحية   -و لوم ذلوم: بكانوه نئلو   لوى أهوم نل وار فاءو  نل سواء أكثور أهوم نل وار 

قالان: ففي هذن  ليمن  لى أن نل  قة اا أ ظ  نألسواب نل  حتال بني نلعو  وبني نل ار، فهن نل  قة حنابن 
ذكور يف ن و ي  نل وحي : حو ي   و    Uبني نلعو  وبوني نل وار، وقو   لوه نل  واص  لوى هوذن: فوهن نل ويب 

قوووال: ) اوووا اوووا أحووو   اووو ك  إال وسووويكلمه هللا يوووام  Uأن نل ووويب  -ضووواه رضوووي هللا   وووه وأر  -بوووا حوووا  نل وووائي 
، وي ظور أشورم ا وه -أ : اا  ن سو ات  -نلقيااة، لي  بي ه وبي ه ترلانن، في ظر أميا ا ه فال يرى إال اا ق م 

بش  ار    . ، وي ظر تلقاء وء ه فال يرى إال نل ار، فاتقان نل ار ولا -أ : اا نلسيئات  -فال يرى إال اا ق م 
قالان: فقال: ) فاتقان نل ار ولا بش  ار     ف ل  لى أن اا ت    فهن ص قته تكان حناباد له اا نل ار، ويف 

، فر نتوه أن ناورأ    لوه -رضي هللا    ا–: أنه   م  لى أم نف ا ني  ائشة Uن  ي  نل حي   ا نل يب 
، فر  ووه كووم صوووية  اوور د، مث أ ووذت  لي ووا و  وو ها صووويتان، فاسووت عمه أم نفوو ا ني فرئع مت ووا  ووالا اوورنت 

رضوي هللا    وا  -نلتمر  نلثالثة تريو  أن تركل وا، فاسوت عمت ا إحو ى نلو توني فرئعمت وا نلتمور ، فعنووه  ائشوة 
: ) أتعنوني مما ص عه؟! إن هللا حرا ا  لى نل ار Uأ نته برارها، فقال  Uاا ص يع ا، فلما   م نل يب  -

، وءون  بتمر ا تلم   فال  قة حتنوب نلعوو   وا نل وار  اصوةد إذن كوان وقع وا  ظيمواد: فكفكو  سوا  اعوة يتوي  
سووا قلووب أرالووة ، وأحسووا سووا إىل اعسوور  فيسوور هللا سووا وفووم سووا  سوورته، وقضووى سووا  ي ووه، وفوورج سووا كربووه ومهووه 

ا قاد ا ا واد اوا كوم قلووه، فوهن هوذن قو  يكوان سووواد أن حُينوب  وا نل وار ب و قته. ولقو   ظو  و مه، وأ  ى ص
هللا أار نل  قة، حن إن ول هللا نف اا إذن ت    ا ا اد باهلل فور فى صو قته، فور  ى بيمي وه حون ال تعلو  اوا 

 Uهلا فضمن  ظي ن، فكوان نل ويب  أنفقه تلم نليمني لماله: فهن هللا يظله يف  له يام ال  م إال  له، فال  قة
يووورار بال ووو قة وحيووو  بال ووو قة، ويعلوووم ذلوووم برنوووه رأى نل سووواء أكثووور ح وووب  -يف يوووام نلعيووو   -يف هوووذن نليوووام 

 ء   ، ي ل  لى فضم نل  قة، وأهنا تكان سوواد يف حف  نلعو  اا نل ار.

 ليمن  لوى اعنوز   اوا اعنوزنت : ) فهي أريتكا أكثر ح ب ء      يف هذن - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
، فال ووار بال سوووة ل ووا يف هووذه نلوو نيا اووا نلغيووب ون  وة كووذلم، فمووا آاووا سمووا فقوو  آاووا بالغيووب، وهللا  Uنل ويب 
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ن  ة ورأى نل ار، فما رأى أنع  اا نعي  ن  ة، وال رأى أشوقى اوا شوقاء  Uأئل  نويه  لى هذن نلغيب، فرأى 
: ) Uحي : أنووه فووا أُر  ن  ووة وأر  نل ووار يف يووامم ُكسووفه نلشووم ، قووال نل ووار، ولووذلم  وووه يف ن وو ي  نل وو

 8رأيه ن  ة ونل ار يف اقااي، هذن فما رأيوه يف نخلوا ونلشور كيوااي هوذن  . فورار نل وار أاورن  يويبي أئلعوه هللا 
ل وار واوا في وا فرأى ن  ة ورأى اا في وا اوا نل عوي ، ورأى ن 8وكش  له هذن نلغيب، فائل   لى اا أئلعه هللا 
برنووه رأى نل ووار وأنووه رأى أكثوور أهل ووا  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -اووا ن حووي  ونلعووذنب نفقووي ، ولووذلم إ ووواره 

نل سواء، يوو ل  لووى أهنووا رهيووةن  ظيموةن، وأن هللا اك ووه وكشوو  لووه حوون نسووت اع أن مييوز اووا هوو  أكثوور أهووم نل ووار، 
 لم اا ه  أكثر نل ار اا نأل  ياء ونفتكنيا.اا ه  أكثر أهم ن  ة اا نفستضعفني، وكذ Uوبني 

: ) أريوتكا أكثور ح وب ء و     ويف قالوه : "ح وب ء و  " فيوه  ليومن  لوى - ليوه نل وال  ونلسوالم  -فقاله 
مبوا ياضو   -نسرل هللا نلسوالاة ونلعافيوة  -ش   أار نل ار واا في ا اا نلعذنب ونهلال نلش ي ، حن إهنا تاق  

ن ُوضوو   لي ووا نلشوويء ذََكووه ومحيووه ونشووت  سووعاها، مث ت  فووئ إذن نن فوور هليو ووا، ولكووا أن في ووا، فووهن نل ووار إذ
تكان نل ار تشتعم مبا ياض  في ا، فال حال وال قا  إال باهلل، ولذلم قال: ) أريتكا أكثر ح ب ء      ويف 

، وكومي - نسرل هللا نلسالاة ونلعافية -هذن  ليمن  لى أن اا   م نل ار فهنه يكان اا ح و ا  ، لك  ا  ركواتن

ۓ  ڭ   ڭ  چ                    له  لى ق ر  مله، فما كان أكثر إسواء د وأكثور  لمواد: كوان هليووه وحظوه اوا نل وار أشو  

قوووال: ) أريوووتكا أكثووور ح وووب  U. فافق وووا : أن نل ووويب  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 ليووه نل ووال   -لل وواا وكشوو  ألاتووه، ول يكووا  يف اا ظتووه، وأنووه بووني Uء وو     ويف هووذن  ليوومن  لووى صوو قه 

جيااووم نل وواا أو يكووت  ن وو ، ف ووا ونقوو ن أاووام نل سوواء ل جيوواال ا ول خيوووئ  وو  ا هووذن نألاوور نلووذ   -ونلسووالم 
ي وغي كشفه؛ لكي تكان كم أَاة  هلل  لى بي ة  اا أارها، ولكي تسعى نف ا ة يف فكاي رقوت ا اا نل ار، نسرل 

ه وكراووه، و زتووه وءاللوه، و ظووي  فضووله ورمحتووه أن يعتوو  رقاب وا ورقووابك  ا  ووا. فافق ووا : أن نل وويب هللا نلعظوي  مب وو
U .بني لل ساء ذلم 

" نلاسوو . قيووم: إن نفوورن  بووذلم: أهنووا اووا أوسوو  نل وواا حسووواد "نلسوو ة ] ققاماات اماارأة  ماان سااطة النسااا  [
، وقيووم: إهنووا اووا وسوو  نل سوواء، أ : كانووه ءالسووةد يف وسوو  نل سوواء، وهووذن هووا نألقوواى  ونسووواد، وهووذن ضووعي ن

-فقاله له هوذه نفقالوة نلو  سوتريت  -ونألشوه، "اا س ة نل ساء" أ : قااه له وكانه ءالسةد وس  نل ساء 
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 ة نل ساء" اا نلسفلة، كما يف ح ي  نل سائي: "اوا سوفلة نل سواء" يعوي: أهنوا كانوه سولي ة . وقيم: "اا س
نللسوان. وهووذن ئووو ن يف بعووِ نل سوواء كمووا هووا يف نلرءووال، فوهن نل وواا فووي   نخلَووا م وفووي   اووا  ون ذلووم، وفووي   

: -ونلعلو    و  هللا  -اا ها ءر ءن ويكان    ه ن رأ   لى نلكالم. فقال: "اوا سو ة نل سواء" فالوذ  يظ ور 
 أن نفرن  سا: أهنا كانه يف وس  نل ساء، فلي  ارن ه: اا سفلة نل ساء، وال اا كرنئ  أحساسا.

ويف هذن  ليمن  لى حرص نل حابيات  لى اعرفة نألسواب نلو  تاءوب سوخ   ] ققالت: مل يا رس هللا هللا؟ [
و ضووووه، وأن نلانءوووب  لوووى نلعاقوووم إذن رأى أاووورند  سووواند أو أاووورند ال حُيمووو : أن يسووورل وأن يسوووتوني  وووا  8هللا 

: ) إنكووا تكثوورن نلشووكاية   كمووا يف نلرونيووة Uأسوووابه و انقوووه نلا يمووة؛ حوون حيووذر ا  ووا ويسوول  ا  ووا. فقووال 
زوء ووا، وتشووتكي اووا زوء ووا  نأل وورى. و"نلشووكاية" اووا نلشووكاى، ونفوورن  بووذلم: أن نفوورأ  تكثوور نلشووكاى اووا

"وتكفورن" ءواء يف رونيوة  قوال: ) وتكفورن، قل وا: يوا رسوال  ] وتكفرن العشري [: Uفتكفر نفعروف، كما قوال 
هللا، أيكفرن باهلل؟ قوال: ال، وإمنوا يكفورن نلعشوا   و"تكفورن" اوا نلَكفور، وأصوم نلَكفور: نلسو  ونلتغ يوة، وا وه 

وووذر فيسوو ه يف أرضووه. وقالووه: "وتكفوورن نلشووعا" أ : أن نفوورأ  تكفوور إحسووان مسووي نفووزنرع كووافرند؛ ألنووه يكفوور نل
نلعشا، فزوء ا نلذ  يكرا ا وبعل ا نلذ  حيسا إلي ا ويقام  لى شرهنا إذن رأت ا وه أقوم نخل ور، أو رأت ا وه 

جتلوو   زلووةد أو هفووا د، قالووه لووه: اووا رأيووه ا ووم  وواند قوو ! ولووذلم ءوواء يف نلرونيووة نأل وورى اووا ي وورح بووذلم )
 إح نكا     بعل ا، حن إذن أساء إلي ا قاله: اا رأيه ا م  اند ق !   ويف هذن  ليمن  لى     اسائم:

 نفسرلة نألوىل: أنه جيب  لى نفرأ  أن حتف  ح  نلزوج وأن تتقي هللا يف زوء ا.

أ  إذن كفوورت فضووم ونفسوورلة نلثانيووة: أنووه كمووا جيووب  لووى نل سوواء ذلووم كووذلم جيووب  لووى نلرءووال، فكمووا أن نفوور 
، فكذلم نلرءم إذن كفور فضوم نفورأ ، وأصوو  ي ذي وا ويضو   ها -ونلعياذ باهلل  -نلعشا يكان هلا هذن نلقرنر 

ويظلم ووا، ويووذكر سوويئا ا ويغفووم  ووا حسوو ا ا: فهنووه ال يوعوو  أن يكووان كووذلم؛ ألن نفوورن : نلت ويووه  لووى نلظلوو ، 
 .- ونلعياذ باهلل -وأن نلظل  سويمن ل  ال نل ار 

ويف هذن  ليمن أيضاد  لى اسرلة   الثة : ور  ن  ي  يف   اص كفرنن نل ع  بال سوة للمرأ  وها اا ء ة نفعى 
 امي، فكم اا كفر نعموة هللا  ليوه، وت كور  ميوم نل واا وفضول    ليوه: فهنوه قو  أمث، وال يوعو  أن يكوان لوه اوا 

بعِ نلعلماء: اا أ ظ  نلكفر: كفورنن نعموة نلعلو ، وذلوم  ، قال-ونلعياذ باهلل  -يكان اا ساء هذه نلعاقوة 
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، فوينل  فُيَنورح   ويوذكر - اصةد أئمة نلسول  و ونويوا نلعلو   -برن يكفر ئالب نلعل  فضم نلعلماء  ليه 
اثووالو   وكووان بوواألا  اووا ن وواهلني، اووا تعلوو  إال بفضووم هللا مث بفضووم  لوواا   وكتووو   واووا  ونوواه اووا نلسوو ة 

ذن نشت   لى ساقيه أقام نل نيا وأقع ها بكش   ارن   وتتو  زال   وهفان  ، ف وذن اوا أ ظو  ونهل  ، حن إ
 -رمح و  هللا  -، واا هوذن: كوان نلسول  -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -نلكفر؛ ألنه كفرن اتعل ن ب عمة نل يا 

 -سوان، حون إن نإلاوام نلشوافعي يعظمان فضم نلعلمواء ونألئموة،  اصوةد اوا نل وحابة ونلتوابعني وتوابعي   بهح
كووان ذنت يووام ءالسوواد اوو  أصووحابه قوو  اوو  رءليووه، فوو  م رءوومن اووا  ااووة نل وواا، فقوووِ نإلاووام   -رمحووه هللا 

نلشوافعي رءليووه ونسووتاى يف ولسوه، فلمووا ءلوو  نلرءووم  نوب أصووحاب نلشووافعي اوا ذلووم، حوون إذن نن وورف 
   وحفظة لكتاب هللا وق  ءل  اع   هذن نجملل ، نلرءم نظر يف وءاه   وكرهن  يقالان: إهن  ه  ئالب  ل

: إن هوذن نلرءوم قو  ذكور ل -رمحوه هللا  -فلما   م هذن نلرءم اا نلعااة قوِ رءليه، فشعرون بشويء ، فقوال 
يشورح يف حو ي  نلشوغار فقوال: إن  -رمحوه هللا  -ال يشوغر رءلوه. كوان نلشوافعي  -أكراك  هللا  -أن نلكلب 

، فقووال هووذن نلرءووم -أكووراك  هللا  -رند؛ ألن نلكلووب يرفوو  رءلووه ويشووغرها   وو  نلوووال نلعوورب مسووه نلشووغار شووغا
نلعناز نلكوا يف نلسا قال لهاام نلشافعي: إن نلكلب ال يشغر رءله ليوال إال إذن كان بالغاد يف نلسا. ف ذه 

يشوغر رءلوه ليووال إال إذن  فائ  ن، فقال نإلاام نلشافعي كلمته نفش ار : إن هذن نلرءم قو  أ وني أن نلكلوب ال
رمحوة  -بلغ، وإن ن ر: اا حف  و ن   ظة  وتعلي  لفظة . فكفرنن نعمة نلعلو ، ونسويان فضوم نلسول  نل وا  

وأئمة نلعل  و ونويوا نلعلو  أاوره  ظوي ن و اقوتوه و يموةن. كوذلم كفورنن نعموة نلانلو يا، وحنواه  مموا  -هللا  لي   
 نيا ال يوع  أن يكان له اثوم اوا يكوان اوا هوذن نل واع اوا نلكفور، فمق وا  هل  فضمن  لى نإلنسان يف نعمة نل

: حتذير نل ساء اا كفر  نل عمة ون رأ   لى نألزونج. وإذن كان هذن ها نفق ا ، فهنه يشمم كم فضوم  Uنل يب 
إىل  - تعوواىل -اووا نلووزوج ي وغووي للزوءووة أن حتفظووه، وكووذلم ي وغووي للووزوج أن حيفوو  حوو  زوءتووه، كمووا أشووار هللا 

 . چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ ذلم نلع ل نلذ  تستقي  به ن يا  نلزوءية، فقال سوحانه: 
] قجعلااان يتصااادقن مااان حلااايهن، يلقاااي يف ثااا ب باااالهللا  مااان أقاااراطهن : -رضوووي هللا   وووه وأرضووواه  -وقالوووه 

، فنعلووا يلقووني اووا -كمووا يف نلرونيووة نأل وورى   -. "فوورلقى بوواللن  ابووه Wأ : يف حنوور بووالل   وخاا اتيمهن [
حلي ا وأقرنئ ا" يف هذن  ليمن  لى اسائم وفانئ ، أوهلا: فضم نل حابيات، واا كان  ليه نل وحابيات  لوى 

، فومنوور  أن و ظ ووا  8اووا ن ووب نل ووا   هلووذن نلوو يا وسوور ة نالسووتنابة، ونخلوواف اووا هللا  Uزاووان نل وويب 
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ا ظوووة ألقوووني  لوووي ا وأقووورنئ ا. فوووانظر إىل ذلوووم نليوووام: يوووام نلعيووو  ويوووام نلسووورور ونلو نوووة، ونفووورأ  حتوووب هوووذه نف
نفظواهر وحتوب نلزي وة وحتوب ن موال، وحتوب أن توو و برحسووا اوا يكوان، واو  ذلوم  رءوه إىل نل وال  واع ووا 

! رضوي هللا  و  ا وأرضواها، وءعوم  حلي ا وأقرنئ ا، فلما ذكرها بال ار نز ه ذلم ن لي وألقته يف حنر بالل 
هوا نإلميوان، وهوذن هوا نل واع نلوذ  نصو فاه هللا ونءتوواه اوا  -وهللا  -أ ال نلفر وا اسك  ا واثوانها. هوذن 

 چ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ نل سوواء فوور ى  ليووه اووا فووا  سووو  مسوواونت  
اووان   نلكتوواب واووان   نلسوو ة، فاف ا ووة رقيقووة نلقلووب، ال ميكووا أن تقوواى أاووام أوناوور نلكتوواب وأوناوور نلسوو ة، و 

كوور بوواهلل تووذكر، وإذن ُب وور تو وور، فكانووه سوور ة نسووتنابت ا كووذن نفوو اا ي وغووي أن يكووان إذن ُذ رقيقووةن سوو لةن، وه
لوووذلم: أن ألقوووني اوووا حلوووي ا وأقووورنئ ا. قوووال هلوووا: "ت ووو قا" ووهللا لوووا قوووال هلوووا اقالوووةد يووورارها في وووا بووووذل 

. فرلقني اوا -رضي هللا    ا وأرضاها  -التضحية بال فاا لضحني أرونح ا هلذن نل يا لوذلا، ولا أارها ب
 .Wحلي ا وأقرنئ ا يف حنر بالل  

وفيه  ليمن  لى اسرلة   انية : أن نفرأ  إذن ت رفه يف ااهلا أهنوا هلوا حو  نلت ورف بال و قة ونلووذل، وأن ذلوم ال 
كما ها قالن -ل ، وق  ذهب بعِ نلعلماء يتاق   لى إذن نلزوج، وأنه ال حينر  لى نفرأ  فيما زن   لى نلث

: أن نفوورأ  إذن ت وو قه مبووا زن   ووا  لوو  ااهلووا يُعوو    لي ووا، كمووا أشووار إىل ذلووم بعووِ -يف اووذهب نفالكيووة 
 : -رمحه هللا  -فق اء نفالكية بقاله 

ِن اات يف ذني نفر   وزوءةن يف  ا  ْل   تع             كذن اري

أن يت ووو قا يف  Uإذن كانوووه رشوووي  د  اقلوووةد فرنفقوووه وت ووو قه. ول يووورارها نل ووويب فال وووحي : أهنوووا ال تعووو   
اوا يو ل  لوى ن نور  لوى نفورأ  يف ااهلوا  Wح و  نلثل ، ول حي  هلا ذلم. وقو  ءواء  وا  مور بوا نخل واب 

 -و لي   ، وق  كان قاضياد لعمر و ثمان -رمحه هللا  -ا  د اعلااةد حن ترش ، كما ءاء يف أ ر شري   نلك    
 -. كووان قاضووياد اووا أئمووة نلسوول  وقضووا   نفشوو اريا: أبووا أايووة شووري ن نلك وو   - ال ووةن اووا نخللفوواء نلرنشوو يا 

، يقال:     إل  مر أن ال أءيز الارأ     يت ا، حن حتال حاالد أو تل  ول ند. وهذن خُمرجن  لى أن -رمحه هللا 
يفيووة نلويوو  ونلشوورنء، وتوتلووى بووذلم بعوو   روء ووا لويووه نلزوءيووة، نفوورأ  يف نلقوو س كانووه تلووزم بيت ووا وال تعوورف ك
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كموا نووه  لوى ذلوم   -للم ولحة، وال يعتون قا و  د  ااوةد  Wفنعل ا حته نلتنربة هذه نف  ، قضاءدن اوا  مور 
 .-رمح   هللا برمحته نلانسعة  -، وها اذهب ل ار نلعلماء -

، ونلقورس ياضو  يف نألذن،  مان أقاراطهن [ ] يلقاي يف ثا ب باالهللا  نفسرلة نلثالثة: يف قالوه:  نألقورنس: لو  قُورس 
وق  أ ذ بعِ نلعلماء اا هذن ن  ي   ليالد  لى ءانز  ر  نألذن لاض  ن لوي في وا، فوهن نلقورس ياضو  يف 
نألذن إذن  قوه، ف ل  لى اشرو ية  قب نألذن اا أءم ن لي، وتاضي  ذلم: أن نألصم نلشر ي يقتضوي: 

، فينووواز لوووه لووو رء افسووو    أو ءلوووب  ,از لوووه أن يت ووورف يف ءسووو ه إال بووورار  اوووا هللا أن نفسووول  ال جيووو وإذن 
ا لحة ، ون لي لي  فيه  رء افس     ا نلو ن وال ءلب ا لحة  لذنت نلو ن، لك ه اوا نف وا  نلتكميليوة، 

، ولذلم نألصوم يقتضوي:  و م ءوانز  ور  نألذن، ولكوا حي موا ءواء  هوذن ن و ي  ولي  بضرور    وال حاءي  
نل ووحي   ل  لووى اشوورو ية  قووب نألذن اووا أءووم ن لووي، ون تلوو  نلعلموواء يف اسوورلة  قووب نفوورأ  لألنوو  إن 
 -ءرت نلعا   باض  ن لي يف نألن ، أاا نلرءال: فال جياز، وقو  ءواء نل  وي  وا  قوب نألنو  ووضو  نخلوا  

وزءوره  وا ذلوم، ويعو   Uي نل ويب ب  و -وحسو ه بعوِ نلعلمواء  -يف نألنو ، ءواء ن و ي   -واا يف حكمه 
 اا نلتشوه بالكفار، فال جياز فعله. -يف قال بعِ نلعلماء  -هذن 

فيووه  ليوومن  لووى اشوورو ية لووو  نفوورأ  للحلووي، ولووي  ه وواي  ليوومن يفوور  بووني حلووي    ] ماان حلاايهن [: Wوقالووه 
  نلوذهب سوانءد كوان القواد أو وآ ر، وهذن ها قال لاها نلعلماء ونستقر  ليه إلاع أهم نلعلو : أنوه جيواز لوو

، وأاا ح ي  نلسانريا: فق  أءاب ل ن اا نلعلماء   ه اا وءاه ، وأقانها: أنه كان يف أول نألار مث   ا ال  
نسخ. أض  إىل أن ح ي  نلسانريا اا حي  نلس  ، وإن كان حسا نإلس ا ، لك ه ال يقاى  لوى اعارضوة 

يوو ل  لووى اشوورو ية لووو  نل سوواء للحلووي نحمللوو  و ووا نحمللوو : قووال هللا هووذه نأل لووة نل ووحيحة، فوورول نأل لووة ممووا 

فوذكر ن ليوة اوا شورن نل سواء وأنوه اوا حوال  چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  چ : ,

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  چ ممت وواد بووه رنج ن لووي اووا نلوحوور  ,نل سوواء، ول يفوور  بووني حليووة  وأ وورى، وأ وون 

وهووذن يوو ل  لووى اشوورو ية لووو  ن لووي ا لقوواد،  ون فوور   بووني نحمللوو   چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ
كانووه   -كمووا هووا اعلووام   -و ووا نحمللوو . وهووذن ن وو ي  يف ن لووي ونألقوورنس يوو ل  لووى اشوورو ية لوسوو ا؛ ألنووه 

رأى ناوورأ د ت وواف بالويووه و لي ووا اسووكتان  Uنألسووار  وهووي القووةن، وقوو   وووه يف ن وو ي  نل ووحي : أن نل وويب 
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 -: ) أت  يا زكا ما؟ قاله: ال، قوال: مهوا حسووم اوا نل وار  . و لوى هوذن: فالوذ  يظ ور Uفقال  ليظتان، 
: قال لاها نلسل : أنه يشرع لو  ن لوي، وأنوه ال بورا بلوسوه سوانءد كوان اوا نحمللو  أو  وا -ونلعل      هللا

 نحملل  ] ........... [.


