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 Uنلوو ر  رضوي هللا   وه وأرضواه يف   ووة نل ويب  -ويقوال: نبوا  واار   -هذن ن  ي  حو ي   قووة بوا  مورو  
: هوم -رمح و  هللا  -يام ُكسفه نلشم ، وق  نشتمم هذن ن  ي   لى للة  اا نفوان  ، ون تلو  نلعلمواء 

صال  نلكساف تشرع هلا   وةن، أو ال تشرع هلا   وةن؟ فنم ار نلعلماء اا ن  فية ونفالكية ون  ابلة وئائفة  
ووة، إال إذن ُوءو  سووبن حيتواج نل واا فيوه اا أهم ن  ي   لى أن صال  نلكساف ونخلساف ال تشرع هلوا نخل 

إىل  -رمحووه هللا  -، فهنووه يشوورع لهاووام أن يووذكر نل وواا. وذهووب نإلاووام نلشووافعي  8إىل نفا ظووة ونلتووذكا بوواهلل 
 ليوه  -  ب وو   نل اا، ونحتل سوذن ن و ي ، وقو  قوال  Uاشرو ية نخل وة ل ال  نلكساف؛ ألن نل يب 

موا رأيتمواي أصولي  . وقو  أءواب ن م وار: بورن هوذه نخل ووة وهوذه نفا ظوة اوا : ) صولان ك-نل ال  ونلسالم 
: وها أن نل اا حي ما كسفه نلشم ، حت  ان مبا كوان  ليوه أهوم ن اهليوة فقوالان:  Uرسال هللا  وقعه بسوب 

: إن إن نلشوم  قوو  كسووفه فووات إبورنهي ، وكووانان يف ن اهليووة: إذن اووات  ظوي ن أو هلووم  ظووي ن، فووههن  يقالووان
نلشم  ت كس  فاته يف ذلم نلعام، وكذلم إذن ننكسفه نلشم  تشاءاان بانكساف ا، وقالان: إن هذن نلعام 

أن نلشم  ونلقمر آيتان اا آيوات هللا،  Uالب  وأن ميات فيه  ظي ن، وكم ذلم اا أاار ن اهلية. فوني نل يب 
نحتووواج إىل نفا ظوووة ونحتووواج أن يوووذكر  Uنل ووويب ال ي كسوووفان وال ي خسوووفان فوووات أحووو   وال  ياتوووه. فقوووالان: إن 

، وإمنا هي   وةن     -مبعى: أن تكان   وةد  ابتةد يف كم صال  كساف   -نل اا، فال ت و    وةد اس انةد 
ن اءوووة، وهوووذن هوووا نل وووحي : أنوووه يشووورع لهاوووام أن يوووذكر نل ووواا إذن  لووو  اووو    نخل ووور أو نلغفلوووة، فاحتووواج أن 

 أصحابه. U يعظ   كما و   رسال هللا

 - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -للووةن نسووتفتح ا  ] ) لن الشاامس والقماار ( [: - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -يقووال 
، ونألاوار نلعظيموة نلو  حيتواج نفوتكل   بالتاكي ، وكان اا  ا   نلعرب: أن نألاار نلعظيمة نل  ق  ي  ل ا شومي

] ) لن الشامس : U ويغة  وخب واب  يو ل  لوى نلتاكيو . فقوال إىل إ وا ا وتقريرها يف نل فاا: ي وغوي أن توريت ب
ءعوم هوذن نلكوان جبميو  اوا فيوه: اوا  >ون يوة: هوي نلعالاوة ونلو ليم، وهللا  والقمر آيتان مان آياات هللا ( [

لن  : )U: قاهللا رس هللا هللا قاهللا Wعقبة بن عمرو ارنصاري البدري  عن أيب مسع د   - 211] 
من  ولهنما   ينكسفان مل ت أحد   ،الشمس والقمر آيتان من آيات هللا خي ف هللا هبما عباده

 ا وادع ا حىت ينكشف ما بكم ( [.قصل   :قإذا رأيتم منها شيئاب  ،الناس
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مسائه وأرضه، وءاا ه واائعه، ورئوه ويابسه، وليلوه وهنواره، و شويه وإبكواره، وصووحه واسوائه، ءعوم كوم ذلوم 
ته نل نلة  لى وح ننيته، نلشاه    لى  ظمته وألاهيته وق رته وتو باه، وأن نلكوم حتوه ق وره والكوه آيةد اا آيا

. ف وذه نلشوم  آيوةن اوا آيوات هللا: آيوةن اوا آيوات هللا يف  ظوي   لق وا، وآيوةن -وتق سوه أمسواهه  > -وأاره 
قه فشو  شوعا  ا فورحر  اوا وقو  اا آيات هللا فيموا ءعوم في وا اوا ليوم صوفا ا، وآيوةن اوا آيوات هللا إذن أشور 

 ،  ليه، أو ننكسر ذلم نلشعاع يف آ ور نل  وار، فرصووحه محورنء كوالارا ا كسور د بورار هللا. ت وو   لوى حوال 

، وكووووم ذلووووم بتوووو با ذ  نلعووووز  ون ووووالل  ، واضووووي إىل نفغيووووب  لووووى حووووال  چ وت ت ووووب يف نل  ووووار  لووووى حووووال 
بوووذلم تقووو يرند، وهوووي  -سووووحانه  -قووو رها  چې  ى   ى          ائ       ېۉ  ۉ  ې       ې

بووذلم نلضوواء نلاهوواج ونلسوورنج نف ووا تُقضووى سووا ا ووا  نلعوووا ، في تفوو  سووا ن اضوور ونلوووا ، فيوو  م شووعا  ا إىل 
. وءعل ا هللا آيةد مبا في ا اوا ,نلويات فتستضيء، وي  م حن إىل نلك اف فتستضيء، وكم ذلم برار هللا 

ءعل وا آيوةد  -تعواىل  -  نإلنسان: فاإلنسان اتاجن إلي ا، اتواجن إىل شوعا  ا. وهللا نألسرنر ون مك  حن يف  ل
، وهوذن كلوه  ,يف ن ساب وتقو ير نلزاوان واعرفوة نألوقوات، كموا أ ون   وا ذلوم يف كتابوه يف أكثور اوا ااضو  

لووان: إن ممووا يزيوو  يقا  -رمح وو  هللا  -. ولووذلم كووان نلعلموواء ,يووذكر بوواهلل، وي وو   إىل  ظمووة هللا وءووالل هللا 
: نل ظووور يف ن يوووات، ونلووو  اوووا أ ظم وووا: آيوووات نلكوووان نلعظيموووة: كالشوووم ، ونلقمووور، ,نإلميوووان ونلتاحيووو  هلل 

أن هللا اووا  لوو  نلشووم  سوو ىد وال أوءوو ها  وثوواد، وإمنووا أوءوو ها؛  Uونل نووام، ونلكانكووب وحنووا ذلووم. فوور ن 
 .,لكي يش   نف اا باح ننية هللا، ويقر بعظمة هللا 

. هوذن -سووحانه  -فنعم نلقمر كالشم  يف كان كم ا  ما آيوةد اوا آيوات هللا  ) لن الشمس والقمر ( [ ]

ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   چ نلقمر نلذ  ق ره هللا ا ازل فعا  كالعرءان نلق س، وكالمها اوا لمو   وقمور  

يف  الاوووه، فووهذن أر ووى نلليوووم سوو وله وأصوووو  نل وواا  چجئ  حئ  مئ  ىئ    یىئ     ىئ  ی     ی  ی
ءوواء ضووياء نلقموور فووانتفعان وأب وورون، ونظوورون إىل  ظمووة هللا فشوو  ون ووحوو ون و ظمووان، ف وو  ي ظوورون إليووه: كيوو  

تلوووم نف وووازل  نلوووةد  لوووى نلسوووا ات ونألوقوووات ونللحظوووات؟ حووون إن نلليوووم نفسوووه  8قُووو رت ا ازلوووه، وءعوووم هللا 
تست ي  أن ت ري أوله أو أوس ه وآ وره مب زلوة نلقمور،  لوى حسوب ذلوم نليوام اوا نلشو ر، وكوم ذلوم بورار هللا 

ال مبوا ءعوم هللا في موا اوا هوذه نلو الئم نلعظيموة،  8. فافق ا : أن نلشم  ونلقمر آيتان اوا آيوات هللا ,
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إذن أشووورقه نلشوووم  أن حينوووب ضووواءها، إال هللا وحووو ه ال شوووريم لوووه، وال  -كائ ووواد اوووا كوووان   -يسوووت ي  أحووو ن 
أن ياقوو  نلشووم  إذن ءورت، إال هللا وحوو ه ال شووريم لوه، حوسوو ا ل وويب   اووا  -كائ وواد اوا كووان   -يسوت ي  أحوو ن 

أن ي فووئ  -كائ وواد اووا كووان   -أحوو ن أنويائووه، فاحنوسووه ووقفووه  ووا ءري ووا واسوواها بوورار هللا رسووا. وال يسووت ي  
لا أذهب هللا ضياء نلليم أو ضوياء نل  وار، فنلو  نل واا يف  -كائ اد اا كان   -ضاء نلقمر، وال يست ي  أح ن 

سوورا  ، اووا يسووت ي  نلرءووم أن يوورى أو يُو وور يوو ه إذن أ رء ووا، فووال يسووت ي  أن يسووتوني اووا أاااووه واووا ورنءه إال 

  ٿٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ چ  >برار هللا 

 ، وح ه ال شريم له، نلقا ر  لى ت با هذه ن يات وت ريف ا وتق يرها. >فاهلل  چٿ  ٿ  

فكووذ ب أهووم ن اهليووة. ويف هووذن  ليوومن  لووى أنووه ي وغووي  ] )   ينخساافان ملاا ت أحااد  و  حلياتااه ( [: Uقووال 
، فموا تاحيو  نلربابيوة: ن تقوا ي أن نخللو   لو   ,يف تاحيو ه ونإلميوان بوه  ,للمسل  أن يغار  لوى حو  هللا 

هللا، وأن نلتوو با توو با هللا، وال يُ سووب هووذن نلتوو با لألاووار نل ويعيووة وال لألاووار ن وليووة، وإمنووا هووا هلل وحوو ه ال 

فيُ سووب نألاوور إىل هللا، ولووذلم  چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻچ : ,ريم لووه، كمووا قووال شوو

چ      چ       چ أن نألاار كل ا إليوه  ,فر ن  چ گ  گ  ڳ    ڳ                ڳ  ڳ  ڱچ قال تعاىل: 

فووال جيوواز للمسوول  أن يوور  نألاووار للحا  ووات أو لل ويعووة، وال جيوواز للمسوول  أن يعتقوو  أن  .چچ  چ  ڇ          
نل ويعة ا  ر ن، و ليه أن ياقا وأن ي اا إمياناد كااالد: أهنا ال ت  ر إال بورار هللا، وأنوه ال يكوان ا  وا اوا  وا  وال 

هل : "إن نلشوووم  قووو  ننكسوووفه فوووات هوووذه نلظ وووان. وقوووا  Uشووور   إال إذن أرن  هللا. و لوووى ذلوووم: كوووذ ب نل ووويب 
إبرنهي " فيه تشاهمن، وكان أهم ن اهليوة يتشواءاان، فوهذن رأون أاورند ال حُيمو  نسوواه إىل اثلوه وء سوه، ولوذلم قوام 
نإلسالم  لوى ر  نل وا  ونلتشواهم، وت ويوه نل واا  لوى ترك وا وزءوره   وا نلعموم سوا، وأن نلانءوب  لوى نفسول : 

قوالان: ميوات  ظوي ن،  ] )   ينخسافان ملا ت أحاد  و  حلياتاه ( [ وح ه ال شريم له. أن ُيس   نألاار إىل هللا
 ويال   ظي ن يف نلس ة نل  ت كس  في ا نلشم .

يف هوذه ن ملوة  ليومن  لوى أن  سواف نلقمور وكسواف نلشوم  فيوه  ] ) خي ف هللا هبماا عبااده ( [:  Uقال 
أنوووه ولوووا نسوووت اع  لمووواء نلفلوووم ونلوووواحثان يف نلفلوووم أن حيسووووان لعووووا ه، و  ,  يووو ن وسايووو ن وو يووو ن اوووا هللا 
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زاوووان نلكسووواف وزاوووان نخلسووواف: فوووهن نلانءوووب: أن يوقوووى نل ووواا  لوووى  - 8بقووو ر  هللا  -ويقووو رون ويعلموووان 
: "خيووواف هللا سموووا  ووووا ه" فووو ل  لوووى أن نلكسووواف U ووواف  ورهووووة  اوووا هوووذه ن يوووة نلعظيموووة، ولوووذلم قوووال 

نل وواا وزءووره ، وتووذكاه  وت وووي    اووا  فلووت  ، فووال جيوواز أن يُ وووه نل وواا  لووى  ونخلسوواف يُق وو  ا ووه سايوو 
 نلكساف ونخلساف برسلاب  يُذهب هذن نفق ا  نلشر ي.

فيوه  ليومن  لوى أنوه ي وغوي للمسول   ] ) خيا ف هللا هبماا عبااده ( [: - ليه نل ال  ونلسوالم  -وكذلم يف قاله 
إذن رأى أاار هذن نلكان ق  ن تله، أو نألاار نفعتوا   قو  تواي وه و رءوه  وا نفعتوا :  ليوه أن يفور إىل هللا، 

إذن هووووه نلوووري  ُ ووورف  Uويكثووور اوووا ذكووور هللا، وأن ي يوووب إىل هللا. ولوووذلم كوووان إاوووام نخلوووائفني وسوووي  نفتقوووني 
: ) كوان إذن هووه نلوري : أقووم وأ بور، و  وم -رضوي هللا    وا وأرضواها  - ا ني نخلاف يف وء ه، قاله أم نف

چ  چ    ڇ    ڇ  چ كثوا نخلواف اوا هللا   Uو رج، وقال: ال أ ر ، لعل وا أن تكوان كوري   وا    . فكوان 

. واووا  وورف هللا هابووه، واووا  وورف هللا  افووه واووه  شوويته لربووه، فووذل هلل، و لوو  أنووه چڇ    ڇ  ڍ  
، ف ا إذن رأى نلكان ق  ن تم، أو زنل   ه شيءن اا نألاار نل  ن تا هوا:  8  هللا وحته ق ر هللا حته س ا 

فهنه خيشى أن تكان نقمةد اا هللا، فيتذكر ذنابه واا أصاب اوا نلعيواب، فيخشوى أن يكوان اكورند اوا هللا بوه، 
قوووني: إذن رأون نلورسووواء تضووور ان إىل هللا رب في يوووب إىل هللا ويتووواب إىل هللا، وذلوووم شووورن نخلوووائفني وأوليووواء هللا نفت

أ : ف ال إذن رأون بورا هللا تضور ان إىل  چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ نلعافني، قال هللا يف كتابه نفوني: 
. ويف هوذن  ليومن  لوى كموال حلموه و ظوي  رمحتوه، وأنوه إذن ن تلوه -سوحانه  -هللا، ورفعان أك  نلضرن ة إليه 

نلعووذنب، ونسووتكان للوورب وأنوواب: فووهن هللا ال خييوووه، فلعووم  اعووةد احووا نلووذناب، ولعووم  نألاووار ورأى نلعووو  بووان ر
 ننكسارند هلل يزيم هللا به أ رنن نخل ايا ونلعياب.

أ : إذن أب رت أ ي ك  تلم نل الئم  لى  ظمة هللا ون تالل نلكوان  ] ) قإذا رأيتم منها شيئاب ( [: Uقال 
ويف رونيوووة : ) وت وو قان  . ويف هوووذن  ليوومن  لوووى أن  ينكشاااف مااا بكااام ( [] ) قصااال ا وادعاا ا حاااىت بوورار هللا 

. فوهذن نزلوه بوم نلضورنء أو  ظو   ليوم نلووالء، فالسو ة ,نل ال  اا أ ظ  نلقربات وأفضول ا وأحو وا إىل هللا 
عوو  وربوه، ونألفضم ونألكمم: أن تفر إىل هللا، وأن ت  م  لوى هللا ا يوواد إىل هللا بال وال  نلو  هوي نل ولة بوني نل

إذن حزبووه أاوورن فووزع إىل نل ووال   .  U: ) كووان -رضووي هللا    ووا وأرضوواها  -ولووذلم قالووه أم نفوو ا ني  ائشووة 
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فرفضم اا يتقرب به نلعو  إىل هللا، إذن  واف اوا  ذنبوه وشو ي  نقمتوه وألوي   قابوه: أن يفوزع إىل نل وال ، وأن 
] ) قصل ا وادع ا حىت ينكشف ما بكام ( : Uال بالركاع ونلسنا . وكذلم ق -سوحانه  -يتضرع إىل هللا 

ويف رونيووة : ) حوون ي نلووَي اووا بكوو   . نسوورل هللا نلعظووي  رب نلعوورف نلكوورس برمسائووه ن سووى أن يرمح ووا برمحتووه  [
 .-وهللا تعاىل أ ل   -وها أرح  نلرنمحني، وأن يتاالنا بعفاه وحلمه وها  ا نلغافريا، 


