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 ليووه  -يف صوفة صووالته  -رضووي هللا    وا وأرضوواها  -حوو ي  أم نفو ا ني  ائشووة  -رمحوه هللا  -ذكور نف وو   
يووام ُكسووفه نلشووم ، وهووذن ن وو ي  يعتوون اووا أهوو  نألحا يوو  نلوو  نشووتمله  لووى بيووان  -نل ووال  ونلسووالم 
يف صوووال  نلكسووواف وفيوووه شووويءن اوووا نلتف ووويم، ولوووذلم ن توووى بوووه نألئموووة، فوووذكره  لمووواء  Uهووو   رسوووال هللا 

ن ووو ي  يف نل وووحيحني ويف نلسووو ا، ونظووورند الشوووتماله  لوووى للوووة  اوووا نألحكوووام ونفسوووائم نفتعلقوووة ب وووفة هوووذه 
 بذكره يف هذن نفاض . -رمحه هللا  -ناسب أن يعتي نف     ،نل ال 

] ُخساافت الشاامس علااع عهااد : -رضووي هللا    ووا وأرضوواها  -، ويف قاهلووا وقوو  قوو ا ا صووفة صووال  نلكسوواف
فيه  ليمن  لوى نسوتعمال نخلسواف للشوم ، و واهر نلقورآن: نسوتعمال نخلسواف للقمور، وقوال  [ Uرس هللا هللا 

 بعِ نلعلماء: نلكساف لكم نلشم ، ونخلساف لوعِ نلشم .

ب وووال   - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -اوا رتوووه  فيوووه  ليووومن  لوووى سووور ة ] قصااالع [: -رضوووي هللا    وووا  -وقاهلوووا 
: أنه يستحب لهاام إذن كسفه نلشم  أو  س  نلقمر: أن -رمح   هللا  -نلكساف. ونلذ  قرره نلعلماء 

ال يوا ر بسر ة ، وإمنا ي وا ى يف نل واا ويت ظور قلويالد حون جيتمو  نل واا، وال ي يوم نالنتظوار بوم يووا ر؛ لقوال أم 
أاووور أن  - ليوووه نل ووال  ونلسووالم  -فوواء تقتضوووي يف لغووة نلعوورب: نلتعقيوووب. ونظوورند لكانووه نفوو ا ني: "ف وولى" ونل

سفت الشمس علع عهد رس هللا هللا : خُ أهنا قالت - رضب هللا عنها –عن عائشة  - 212] 
U ،  قصلعU وه  دون  - مث قام قأطاهللا القيام ،مث ركع قأطاهللا الرك ع ،بالناس قأطاهللا القيام

 ،مث سجد قأطاهللا السج د - وه  دون الرك ع اروهللا - مث ركع قأطاهللا الرك ع ،- القيام اروهللا
 ،مث قع  يف الركعة ارخرى مث  ما قع  يف الركعة اروىل، مث انصرف وقد اجنلت الشمس

   ،ن من آيات هللا) لن الشمس والقمر آيتا، مث قاهللا: قحمد هللا وأثىن عليه ،قخط  الناس
: يا ، وصل ا وتصدق ا، مث قاهللاقإذا رأيتم ذلك قادع ا هللا وكربوا ،و  حلياته خيسفان مل ت أحد  

وهللا ل  تعلم ن  ،أْغري من هللا أن يزين عبده أو تزين أمته، يا أمة حممد   وهللا ما من أحد   ،أمة حممد  
 .كم  أربع ركعات  وأربع سجدات  [: قاستلم لضحتكم قليالب ولبكيتم كثرياب (. ويف لف   ما أع
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 ليوه نل وال   -ي ا ى: "نل ال  ءااعة"  ل  لى أنه كان شيءن اا نلاقوه بوني نبتو نء نلكسواف وبوني صوالته 
، وكذلم ال يتر رون ، فالس ة: أن ال يوا ر نألئمة اوا ر د في ا  نلةد؛ حن ال يفات  لى نل اا نخلا-ونلسالم 

 يف نبت نء نل ال . 

ءوواء يف ن وو ي  ن  وور: "فكوون وصوولى"  وقوو  بي ووا أن  ] ققااام قأطاااهللا القيااام [.: -رضووي هللا    ووا  -قاهلووا 
: ) افتوووواح نل ووووال  - ليووووه نل ووووال  ونلسووووالم  -صووووال  نلكسوووواف كسووووائر نل وووولانت تسووووتفت  بووووالتكوا؛ لقالووووه 

نلتسولي    فيكون تكووا  نإلحورنم، مث يسوا لوه   واء نالسوتفتاح؛ لعموام نأل لوة نل  ار، وحترمي ا نلتكوا، وحتليل ا 
: ) ال صوال  فوا ل يقورأ بفاحتوة نلكتواب  ، - ليوه نل وال  ونلسوالم  -فيه، مث يشرع بقرنء  نلفاحتة؛ لعمام قاله 

 و نجن ف وي  و نج    : ) أميوا صوال   ال يقورأ في وا بفاحتوة نلكتواب، ف وي- ليوه نل وال  ونلسوالم  -ولعمام قاله 
-رضوي هللا    وا  -فيقرأ نلفاحتة مث يقرأ بع ها سار د وي يم يف نلقرنء ، كما ءاء يف ح ي  أم نف ا ني  ائشة 

يف هذن نلقيام نل ايم: فحزره حن نألاة وترلان نلقرآن  وو هللا بوا  U، ون تلفه نلرونيات  ا أصحاب نل يب 
قريووواد اووا سووار  نلوقوور ،  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -نألوىل: كووان قيااووه  بوورن نلركعووة -رضووي هللا    مووا  - ووواا  

 -برنووه بسووار  نلووروم ويوو  أو نلع كوووات، وهووذن يوو ل  لووى ئووال قيااووه  -رضووي هللا   ووه وأرضوواه  -وحووزره  لوويي 
يقالووان: لووي  لقيووام نلكسوواف ونخلسوواف حوو ي اعوونين  -رمح وو  هللا  -، ولكووا نلعلموواء - ليووه نل ووال  ونلسووالم 

يلزم به، وإمنا خيتل   سب ن تالف نلكساف ونخلساف، فتار د يكان نلكساف كليا ، وإذن كوان كسوافاد كليواد: 
فالاقووه ئايوومن، فالشووم  تسووتغر  وقتوواد حوون تتووانرى وت كسوو ، مث رمبووا ئووال وقووه اووانرن  نلشووم  يف كسوواف ا 

 سوب قو ر نخلسواف ونلكسواف، في ال نلاقه أكثر، مث تر وذ وقتواد آ ور يف نُنوالء نلكسواف، وهوذن خيتلو  
ولذلم ال حي  فيه ح ي اعنين، وي ي نألار ال تالف نألحانل، فهن كان نلكساف كليوا  أو نخلسواف كليوا  ئوال 

 نإلاام، ونلعك  بالعك . 

أ : كوون فركوو . وهووذن نلركوواع كسووائر نلركوواع يف نل وولانت يشوورع فيووه  ] مث ركااع [: -رضووي هللا    ووا  -قالووه 

 -قوال  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ : 8فوا نوزل  ليوه قوال هللا  U؛ ألن نل ويب  ,ي  هللا نلتسوي  وتعظ
: ) أاوووا نلركووواع - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -: ) نءعلاهوووا يف ركوووا ك   ، وكوووذلم قوووال - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم 

فعظمووان فيووه نلوورب   فوو ل هووذنن ن وو يثان نل ووحيحان  لووى اشوورو ية انيوو  هللا وتعظيمووه يف نلركوواع خب وواص 
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، ولوي  ه واي ذكورن  > لوى تعظوي  هللا  نلتسوي  بقاله: "سوحان ر  نلعظي "، و اه مما ها يف اع اه مما يو ل
يف هوووذن نلركووواع؛ و لوووى هوووذن قوووال نألئموووة: يشووورع نلتسووووي  كسوووائر نل ووولانت،  Uخم ووواصن ونر ن  وووا رسوووال هللا 

رضووي هللا  -اووا نلركواع نألول. قالووه  - ليووه نل وال  ونلسووالم  -وذلوم بقالووه: "سوووحان ر  نلعظوي ". مث رفوو  
هذن ها نلقيام نلثاي اا نلركعة نألوىل. وإذن رفو  رأسوه اوا نلركواع، فالسو ة: و  ] مث قام قأطاهللا القيام [: -   ا 

، مث يقرأ، Uأن يقال: "مس  هللا فا مح ه"، فُيسم م  يف هذن نلركاع كسائر نلركاع نفس ان ونلانر   ا رسال هللا 
ونألقوواى ونألشوووه: أنووه يقوورأ ون تلوو  نلعلموواء: هووم يقوورأ نلفاحتووة يف نلقيووام نلثوواي، أو يقوورأ اووا تيسوور اووا نلقوورآن؟ 

حي موا  U، وكوذلم  وو هللا بوا  وواا  و امهوا اوا أصوحاب نل ويب -رضي هللا    وا  -نلفاحتة؛ ألن أم نف ا ني 
نلثاي يف نلركعوة نألوىل: ذكورون أنوه صو   اثلموا صو   يف نلركعوة نألوىل، فلوا كوان نلقيوام نلثواي  Uذكرون قيام نل يب 

اب ل ُوه  لى ذلم، ولكا نألصم يقتضي أنه يقورأ بفاحتوة نلكتواب. وقوال بعوِ نلفق واء: ال يُقرأ فيه بفاحتة نلكت
، ف ووا ي وولي ويقوورأ نلفاحتووة يف  8إن نلركوواع ه ووا لووي  ركوواع ركووا ، وإمنووا هووا ركوواع َسَشوو   و وواف  و شووية  هلل 

أهنووا ركوواع نلركوواع نألول،  نلركعووة نألوىل، مث بعوو  أن يفوور  ا  ووا يقوورأ اووا تيسوور اووا نلقوورآن، مث خيشوو  لربووه رنكعوواد ال
قرأهوا نف ولي، ونل وحي :  8، كالسنا  إذن ئرأ  يوة  يف كتواب هللا  ,وإمنا ها ركاع َسَش   و اف  اا هللا 

 ليوه نل وال  ونلسوالم  -نألول: أنه يقرأ نلفاحتة يف نلقيام نلثواي، مث بعو  ذلوم يقورأ اوا تيسور اوا نلقورآن. مث ركو  
ه نلثاي وركا ه نلثواي  ون نلقيوام نألول ونلركواع نألول، وهوذن هوا نحملفواظ اوا ه يوه فرئال نلركاع، وكان قياا -
 لوووى ذلوووم يف حووو يث ا. قوووال بعوووِ  -رضوووي هللا    وووا  -، وقووو  ن وووه أم نفووو ا ني - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -

ل اا: فوهن نف ولي نلقيام نألول و ف  نلقيام نلثاي؛ رفقاد بال ف  وبا - ليه نل ال  ونلسالم  -نلعلماء: أئال 
يف أول صوووالته يكوووان نشوووي اد قايووواد، مث بعووو  ذلوووم رمبوووا أصوووابه نفلوووم ونلضوووع ، فُشووورع نلتخفيووو  بعووو  نلت ايوووم، 

 Uولذلم قال نلعلماء: نلس ة يف نل ال : أن يكان آ رها أ   اا أوهلا، وهذن هوا نحملفواظ اوا هو   نل ويب 
فووا قووام يف نلليووم، كووان يسووتفت  قيووام  U: فووهن نل وويب يف صوولانته نخلموو ، ولكووا ُيشووكم  لووى هووذن يف قيووام نلليووم

نلليوم بوركعتني  فيفتووني مث ي ولي وي يوم نلقيووام، فقوال نلعلمواء: هووذن  واصي، وال اعارضوة بووني نألصوم نلعوام واووا 
 ور   اصاد  الة  أو ب ال    اصة .

يسوون  سوون تني للركعووة نألوىل، وهاتووان نلسوون تان للعلموواء في ووا  ] مث سااجد [: -رضووي هللا    ووا  -وقاهلووا 
وء ووووان: قووووال بعووووِ نلعلموووواء: تكووووان هاتووووان نلسوووون تان كسووووائر سوووونا  نل ووووال ، ال ي ووووال في مووووا يف صووووال  
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. وقوال ئائفوةن اوا نلعلمواء: -رمحوة هللا  لي موا  -نلكساف ونخلساف، وهذن نلقال ارو ي  ا االم ونلشافعي 
يف هوذن ن و ي  نلشوري   -رضي هللا    ا وأرضواها  -يف نلسنا ، وق  ن ه أم نف ا ني إنه يشرع أن ي ال 

أئووال نلسوونا ، وأهنووا اووا رأتووه سوون  سوونا ند أئووال اووا هووذن نلسوونا ، وإن نل وواا قوو  َ ظُوو   U لووى أن نل وويب 
  ، حن إن بعِ نل حابة  شي  ليه يف تلم نل ال ، وذلم اا ش  U لي   حال نلكساف وصال  نل يب 

 . - ليه نل ال  ونلسالم  -نألار واا ئال نلقيام وئال سنا ه 

ل تووني هوم كوان بوني نلسون تني ي وال ن لواا أو ال ي الوه؟  ] مث قام [: -رضي هللا    ا وأرضاها  -قاله 
أئووال، ويُف وو  ا ووه اووا  U: أن نل وويب -رضووي هللا   ووه و ووا أبيووه  -وءوواء حوو ي   ووو هللا بووا  موورو بووا نلعوواص 

، فقوام وقورأ نلفاحتووة  Uئوال ءلاسوه بوني نلسون   نألوىل ونلسون   نلثانيوة اوا نلركعوة نألوىل، مث رفو   يو ل  لوى
 ون نلركعة نألوىل، مث ركو ، مث رفو  اوا ركا وه وصو   اثلموا  - ليه نل ال  ونلسالم  -وسار د، وأئال يف قرنءته 

 وسل . - ليه نل ال  ونلسالم  -ص   يف نلركعة نألوىل، مث تش   

وشووو    U، بوووم وحووورص أصوووحاب نل ووويب -رضوووي هللا    وووا  -هوووذن ن ووو ي   ليووومن  لوووى حووورص أم نفووو ا ني  يف
، حوون كوووان نلانحوو  اوو    يرنقووب صووالته ئووواالد وق وورند، سفيفوواد وت ووايالد، وكوووانان  Uحفظ وو  هلوو   رسووال هللا 
 Uني و ووا سوو ة نل وويب ، فرضووي هللا  وو    وأرضوواه ، وءووزنه   ووا نإلسووالم ونفسوولم Uحيووزرون حوون قوورنء  نل وويب 

  ا اا ءزى صحب رسال   ا صحوته، ورضي هللا      ألعني.

أ : قووام بعوو  صووالته للكسوواف ونُنووالء نلشووم . وهووذن نلقيووام  ] مث قااام قحمااد هللا وأثااىن عليااه [ويف قاهلووا: 
تشورع لوه  : إهنوا   ووةن، وكوم كسواف  و سواف  -رمحوه هللا  -للعلماء فيه قاالن اش ارنن: قال نإلاام نلشافعي 

نخل ووة، فيشورع لهاوام إذن ُكسوفه نلشوم  أو ُ سو  نلقمور أن يوذكر نل واا وأن يعو  نل واا؛ ألن أم نفوو ا ني 
] قحمااد هللا بعوو  نل ووال  بكانووه   وووةد، وقالووه: كسووائر نخل ووب  Uوصووفه قيووام نل وويب  -رضووي هللا    ووا  -

ذن  لى أنوه يشورع بعو  فورن  نإلاوام اوا صوال  ن  ي . ف ل ه وأثىن عليه ... ، مث قاهللا: ) يا أمة حممد ...( [
ذكور يف   وتوه  Uنلكساف ونخلساف أن خي ب نل اا، قالان: ون اءة ااسةن للتذكا بواهلل،  اصوةد وأن نل ويب 

] ) ياا هذه واقااه هذن ذكر كالااد ي ل  لى أنه ق   نفا ظة، وذلم يف لف  ح يث ا نلذ  اع ا، وهوا قالوه: 
أغااري ماان هللا ماان أن ياازين عبااده أو تاازين أمتااه، يااا أمااة حممااد ، لاا  تعلماا ن مااا أعلاام أمااة حممااد  مااا ماان أحااد  
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، وأهنووا   وووةن  8قووالان: فوو ل هووذن  لووى اشوورو ية نفا ظووة ونلتووذكا بوواهلل  لضااحكتم قلاايالب ولبكيااتم كثاارياب ( [
خلسوواف : أنووه ال تشوورع ل ووال  نلكسوواف ون-وهووا اووذهب ل وواره   -اق ووا  ن. وذهوووه ئائفووةن اووا نلعلموواء 

إمنا قام هوذن نلقيوام و  وب هوذه نخل ووة أو ألقوى هوذه نفا ظوة؛ ألن نل واا قوالان: إن  U  وةن، وأن رسال هللا 
، فررن  أن يوني هل  أن نلشوم  ونلقمور ال ي خسوفان وال ي كسوفان  Uنلشم  كسفه فات إبرنهي  نبا نل يب 

ذ  يظ ر: أنه إذن ُوء ت حاءة للتذكا فهنه يُوذَكر فات أح   وال  ياته، فال تشرع نخل وة اا هذن نلاءه. ونل
 -، وأاوا إذن ل تاءو  حاءوةن، فاألصوم:  و م اشورو ية نخل ووة، وأاوا اا ظتوه  Uنل اا ويعظ  ؛ ترسوياد بوال يب 

: أنووه ق وو  إب ووال  قيوو   ن اهليووة: أن كسوواف -كمووا ذكووره ن م ووار   -ففي ووا شووو ةن  - ليووه نل ووال  ونلسووالم 
 ر يكان فات نلعظي  أو لاال   نلعظي .نلشم  و ساف نلقم

أ :   يووواد. ونألصوووم يف نخل ووووة: أن يقووام نخل يوووب، وقووو  قووو ا ا يف  ] مث قاااام [: -رضوووي هللا    وووا  -وقاهلووا 
يف نخل ووووة أنوووه كوووان خي وووب قائمووواد، وألن نل ووواا تتووور ر باخل يوووب، فوووهذن كوووان  Uصوووال  ن معوووة: أن هووو   نل ووويب 

 ليووه نل ووال   - نلتوور ا، وأ ظوو  يف زءور نل وواا وتوور يو   وتوورهيو  ، وقوو  قووام نخل يوب ونقفوواد، فووهن ذلووم أبلووغ يف
نلذيا يقالان مبشورو ية نخل ووة   و ه  فور ن  -رمح   هللا  -سذه نفا ظة. و    أصحاب نلشافعي  -ونلسالم 

ه ال بووني نل ووال  وبووني نخل وووة: فال ووال  تتقيوو  بالكسوواف ونخلسوواف، فووال يسوول  اووا نل ووال ، وحيوورص  لووى أنوو
ي ت ووي اوووا نل ووال  إال وقووو  نُنلووه نلشوووم ، وكووذلم نلقمووور. وأاووا نخل ووووة فههنووا تشووورع بعوو  ننت ووواء نلكسووواف، 

سوول  اووا ركعتيووه  Uن ووه يف هووذن ن وو ي   لووى أن نل وويب  -رضووي هللا    ووا  -وذلووم ألن أم نفوو ا ني  ائشووة 
 وق  نُنله نلشم .

فيووه  ليوومن  لووى اشوورو ية نسووتفتاح نخل ووب، ونسووتفتاح  ] قحمااد هللا وأثااىن عليااه [: -رضووي هللا    ووا  -قاهلووا 
نفان   و روا نلعل  ونلكلمات وحناها: أن تستفت   م  هللا ونلث اء  ليه، وق  نستفت  هللا كتابه نفووني بفاحتوة 

. وقو  مسوى چپ  پ  پ  پ  چ ، فقوال سووحانه:  ,نلكتاب، وءعوم نلفاحتوة محو ه ونلث واء  ليوه 
هووذه نلسووار  بفاحتووة نلكتوواب. فوو ل  لووى اشوورو ية نسووتفتاح نخل ووب ونفووان   ووووال  نلعلوو   موو  هللا  Uنل وويب 

ونلث اء  ليه، وهللا له ن م  يف نألوىل ون  ور ، ولوه ن مو  يف نلظواهر ونلووائا، ولوه ن مو   لوى كوم نعموة ، ف وا 
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، فاهلل  لو  نإلنسوان اوا ل يعلو ، فموا نلافواء  : أن يوتو ئ نفوتكل  8واوا شوكر نعو  هللا نحملما   لى كم حال 
 ونلث اء  ليه مبا ها أهله. 8 م  هللا 

 Uمبوووا هوووا أهلوووه. فيوووه  ليووومن  لوووى أن   وووب نل ووويب  ] قحماااد هللا وأثاااىن علياااه [: -رضوووي هللا    وووا  -وقاهلوووا 
ا ها أهله ويثوي واان ظه ل يكا يلتزم في ا صيغةد اعي ةد للحم ، و لى هذن: فهنه يشرع للمسل  أن حيم  هللا مب

 كان ه يه نإلئال .  U ليه مبا ها أهله، وال يتقي  بلف   اعني ؛ ألن نل يب 

] ) يا أمة حمماد ، ماا مان أحاد  أغاري مان هللا مان أن يازين عباده أو تازين : - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
: يقوال أأمته ( [ اوة  لوى ن ما وة اوا نل واا، وا وه قالوه . قاله: "يا أاة ام  " نألاة يف لغة نلعرب ت لو  مبعوان 

أ : لا ووةد اووا نل وواا. وت لوو  نألاووة مبعووى نلزاووان، وا ووه  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  چ : ,

وت ل  نألاة  لى نلرءوم نلكااوم نلفاضوم نلوذ  لو  صوفات  واه، كموا  . چٺ  ٺ  ٺ  چ قاله سوحانه: 

: ,. وت ل  نألاة مبعى نل ريقة، وا وه قالوه چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ يف قاله سوحانه:  

: "يا أاة امو  " أاوة - ليه نل ال  ونلسالم  -أ :  لى ئريقة  والة . وقاله  چی  ی  ی  ی  جئ  چ 
 ت قس  إىل قسمني:  Uام   

وعواه، أاة إءابة : وهي نألاة نلو  نتوعتوه وآا وه بوه وصو قته، فيقوال: "أاوة امو  " للمو ا ني بوه نلوذيا صو قاه ونت
 وهذن ها نفعى نخلاص لألاة، وها أشرف نفع يني وأكمل ما.

اوا إئوال  نألاوة: أن ت لو  مبعوى "أاوة نلو  ا ": وهو  نلوذيا ُوءو ون اوا  -أو نلقس  نلثاي  -وأاا نل اع نلثاي 
، أ : ممووا تلزاووه إءابتووه ويلزاووه نإلميووان  U، فيقووال: هووذن اووا أاووة اموو   - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -بعوو  بعثتووه 
، فهن هللا أ ذ نلع    لى نألنوياء: أنه - ليه نل ال  ونلسالم  -، وه  كم اا ُوء  بع  بعثته  Uبرسال هللا 

ناسوخةن للشورنئ  اوا  - ليوه نل وال  ونلسوالم  -إذن بع  إلي   نويا  ا  قاد فا اع و  أهنو  ي ا وان بوه، وشوريعته 
 .Uيقال: أاة نإلءابة أ : نلذيا جتب  لي   إءابة نل يب قوله، فلذلم 

أسلابن يف نخل اب يو ل  لوى أنوه يشورع لهاوام ونخل يوب واوا يعو  نل واا أن  ] ) يا أمة حممد  ( [ويف قاله: 
يعم  يف   ابه وأن خي  ، فيقوال: يوا أي وا نل واا، ويوا  ووا  هللا، ويوا أي وا نفسولمان، ويوا أي وا نف ا وان، ويوا 
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 موو  يف   ابووه. ويف قالووه: "يووا أاووة  Uاموو  ، ويووا أتووواع اموو  ، ويووا أهووم نلقوورآن، وحنووا ذلووم؛ ألن نل وويب  أاووة
ام  " يعم  يف نخل اب وتُ سوب نألاو  ألئمت وا، وهوذن نل واع اوا نل سووة نلوذ  ور  يف ن و ي  يعتون اوا نسووة 

: في سوووان إىل نوووي   وي سوووان إىل كتابووه، نلتوواب  للمتووواع، فيقووال: يووا أاووة اموو  ، وقوو  يُ سووب نل وواا إىل نلكتوواب

ڻ  ڻ  ڻ  چ فيقووال: يووا أاووة اموو  ، ويقووال: يووا أاووة نلقوورآن. قووال بعووِ نلعلموواء يف تفسووا قالووه تعوواىل: 

قال: يام نلقيااة ي ا ى نل واا  لوى حسوب اوا نتوعواه اوا نألنويواء و واه ، حون اوا نلكتوب،  چ ۀ   ۀ

ڤ  چ ويووا أهووم نلتووارن ، ويووا أهووم نإلُنيووم. ولووذلم قووال هللا تعوواىل:  فيقووال: يووا أهووم نلقوورآن، ويووا أهووم نلزبووار،

 . چڤ  
نلغا : ش   نالنفعال، وهي  ] ) يا أمة حممد ، ما من أحد  أغري من هللا ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 

صفةن اما  ن يف نإلنسان إذن كانه  لى ااراه و لوى حقاقوه، ويقوال: فوالنن   و ه  وا ن، إذن كوان ي فعوم ويتور ر 
إذن أصيب يف حو    اوا حقاقوه،  اصوةد إذن كوان يف  رضوه، وسوت  نلغوا  يف  الوب نإلئوال  بوالعر ، فيقوال: 

 وا ن  لووى نحملوارم. وت قسوو  نلغوا  إىل قسوومني:  وا ن ئويعيووةن ءوليوةن، و ووا ن يغوار  لووى  رضوه، ونألصووم في وا: أهنووا 
شوور يةن. فراووا نلغووا  ن وليووة نل ويعيووة: ف ووي نلوو  تكووان يف نلوو ونب وتكووان يف نإلنسووان ب ويعووة نلف وور  ونلغريووز ، 

اع نلثواي اوا نلغوا : ولذلم جت  نإلنسان حيتمي ويرن  أن مُي  يف  رضه، ف ذه  ا ن يف ئويعته وسونيته. ونل و
إذن ننت كووه، ويغوار  لوى حقاقوه إذن ُضويعه، فيكوان   وو ه  8نلغوا  نلشور ية: وهوي أن يغوار  لوى حو و  هللا 

وحب نل يا اا جيعله يتمعر ويتقرح قلوه إذن ننت كوه حو و   U، وحب هللا وحب رساله  8اا نإلميان باهلل 
فاضوووم بوووني  8إلميوووان كملوووه  اتوووه  لوووى حووو و  هللا، وهللا هللا أو  شووويه اوووارم هللا، وإذن بلوووغ أ لوووى ارنتوووب ن

 وا ه، فموا أ  واه هللا كموال نإلميوان فقو  رزقوه كموال نلغوا : فيحوب يف هللا، ويعوا   يف هللا، ويتورل ويتقورح إذن 
، ولرمبووا بقوي اعوه ذلووم حون يكوان يف أ لووى نفرنتوب، فيتور ر إل اننووه نفسولمني، ويغووار  8ننت كوه حو و  هللا 

ننت كه أ رنض  ، أو سفكه  ااهه ، أو سلوه أاانهل ، وكرن نفال االه، وكرن نل م  اه، وكرن نلعور  إذن 
 رضه؛ ألنه حي  أنه وإ اننه نفسلمني كالشيء نلانح ، كا س  نلانح  إذن نشتكى ا ه  ضان ت ن ى له سائر 

ذه نألاوووة إذن بلغتوووه نل كووووة ن سووو  بالسووو ر ون موووى. وكوووان بعوووِ نلعلمووواء ونألئموووة نل ووولحاء مموووا سووول  يف هووو
ونلفاءعة، وأذية أ و نء نإلسوالم للمسولمني يف اشور  نألر  أو اغرسوا: تورل حون ميور  ويعوا  يف ارضوه. فوهذن  
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كموم نإلميووان وكووان نفسوول  يف أ لووى ارنتووه، كملووه  اتووه هلل ويف هللا، ولووذلم رمبووا يغوار  لووى حوو  هللا أكثوور اووا 
أن نلعوو  يوذو  بوه حوالو  نإلميوان، فوهذن ذن  نلعوو   Uنلننء نلذ  أ ون نل ويب حقه، وهذن كله اا اعاي نلاالء و 

حالو  نإلميان، فهنه ي م إىل هذه نفرتوة نلشريفة ونف زلة نلكرمية. وهذه نلغوا  نلشور ية اوا أ موال نلقلواب: فوهن 
نل وواا، فووهن هللا يثيوووه ويعظوو   نلعوو  إذن توورل  الم نفسوولمني، وكووان  يووارند  لووى حوو و  هللا يف نفسووه ويف أهلووه ويف

. ويف حوو ي   وتكلوو  نلعلموواء 8أءووره، ويكووان حوووه وبغضووه وتروهووه وترفووه كلووه  موومن قلوويبي يثوواب  ليووه اووا هللا 
 -تعوواىل  - لووى سوو  ه، ولكووا ذكوور  ووا ونحوو   اووا نلعلموواء أنووه صووحي  نفوونت، فهنووه ور  يف ن وو ي : ) أن هللا 

في ووا رءوومن  ابوو ن صووا ن، فقووالان: إن في ووا فالنوواد  ووو ند صووا اد! فقووال هللا: بووه أوحووى إىل االئكتووه أن ي لكووان قريووةد و 
نب أون، إنه ل يتمعر وء ه ياااد يف    أ : أنه  اب ن يف نفسه، ويرى ح و  هللا ت ت م وااراه تغشى وال يتحري 

 . -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -فيه ساكان 

فيوه  ليومن  لوى إ ووات صوفة نلغوا  هلل  ] ) ماا مان أحاد  أغاري مان هللا ( [: - ليه نل وال  ونلسوالم  -ويف قاله 
، ولكا  ا  نخلال  كاالوةن، فغوا  نفخلوا  قو  ي وحو ا شويءن اوا نلو ق ، فواهلل  8 ، و ا  نفخلا  ننفعاالتن
ى فيموا صو    وه اوا نخلون، فالانءوب  لو Uإذن وص  نفسه ب فة  يف كتابه أو  لى لسوان رسواله  -تعاىل  -

نفسوول : أن يوو اا بووذلم  لووى حقيقتووه، وأن يكووان  لووى اوو  ل أهووم نلسوو ة ون ما ووة نلووذ  كووان  ليووه نلسوول  
، فووهن اووذهو   يف صووفات هللا  هووا نفووذهب  8نل ووا  هلووذه نألاووة اووا نل ووحابة ونلتووابعني وتووابعي   بهحسووان 

موواء ونألئموة: أن اووذهب أهووم نلاسو  نلعوو ل نلوذ  ال  لووا فيووه وال شو  ، بووني نإلفورنس ونلتفووري ، وقوو  قورر نلعل
نلسوو ة ون ما ووة وسووو اد بووني نلغلوووا يف إ وووات نل وووفة: كمووذهب نفشوووو ة، وبووني نإلءحووواف يف نفي ووا وتع يل وووا:  

، فوهذن وحو  نفسول   Uكمذهب نف ولة ونفع لة. فر وتان هلل نل فة نل   ووه سوا نخلون يف كتواب هللا وسو ة نل ويب 
ته، وياح ه يف ربابيته، ويف أمسائه وصفاته، وهذن نل اع نلثال  اا نلتاحيو  ربه، فينب  ليه أن ياح ه يف ألاهي

أهنووا  Uأشووار هللا إليووه يف أكثوور اووا آيووة  يف كتابووه نفوووني، وقوو  نشووتمله  ليووه نلسووار  نلعظيمووة نلوو  وصووف ا نل وويب 
سار نلقرآن مبوا نشوتمله  تع ل  ل  نلقرآن، فرنزل هللا اا أءم هذن نلتاحي  وتقريره وإ واته سار د كاالةد، بم إن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ليه اا ن يوات كل وا تقورر هوذن نلتاحيو  برنان وه، فقالوه سووحانه: 

ب ووفات  -سوووحانه  -فاصوو  نفسووه  چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
. فموذهب نلسول  نل وا  هلوذه نألاوة: أنوه إذن ,نلكمال، وصفات ن مال ون والل نلو  ال يشواسه في وا  واه 
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، نلانءب: أن تثوت ا  لى ن قيقة، فال ت رف ا  ا  8ءاء نخلن يف نلكتاب ونلس ة  ا صفة  اا صفات هللا 
، وأيضوواد: ال تشوووه هللا  خبلقووه. فووال ت وورف ا  ووا  اهرهووا؛ ألن هللا أ وت ووا، وأ وت ووا  8 اهرهووا بترويووم  أو تع يووم 

ني  جيووب  ليووم أن تعتقوو ه كمووا ور ، مث أيضوواد: ال تثوت ووا إ وووات نلغلووا فتشوووه هللا خبلقووه؛ ألن هللا بلسووان   وور   اووو

أن لووه  8فلووي  كمثووم هللا شوويءن، فووهذن أ وووه هللا  چٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ قووال: 

ٺ  چ قووه، بووم نقووال: يوو ند، أو أن لووه  ي وواد، أو أن لووه وء وواد فووال نشووو ه خبلقووه، وال يسووتلزم ذلووم تشووويه هللا خبل

چ له ي ن  لوى ن قيقوة تليو  جباللوه وكمالوه و ظمتوه، قوال تعواىل:  چٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ        ٿ
ى  ائ    ىۉ  ې  ې  ې  ېچ ف    لى نلي ، وقال تعاىل:  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

فكيووو  يقوووال نلقائوووم: بوووم  چوئ  ۇئ  ۇئ  چ يثووووه ل فسوووه ويقوووال:  چوئ  ۇئ  ۇئ    وئائ   ەئ  ەئ

فينوووب  لوووى نفسووول  أن يعتقووو  ذلوووم  لوووى  ووواهره، وإذن  ؟! چوئ  ۇئ  چ نعمتوووه اوسوووائةن، وهللا تعووواىل يقوووال: 

 لووووى أنووووه جيوووويء  -سوووووحانه  -ونوووو   چى  ائ  چ نفسووووه بوووواجمليء، وقووووال تعوووواىل:  -تعوووواىل  -وصوووو  هللا 

وهذن يقال: وءاء  چى  ائ  چ ال: ووص  نفسه باجمليء، فكي  يقال نلقائم: وءاء أار ربم؟! فاهلل يق
: ) ي زل رب ا يف  لو  نلليوم ن  ور إىل نلسوماء نلو نيا يف كوم ليلوة   ، ) ي وزل رب وا   فر ووه Uأار ربم!! ويقال 

كموا ءواءت،   Uأنه ي زل. فرنه إذن ن تق ت هذه نل  واص نلوانر   يف نلكتواب ونلسو ة  وا رسوال هللا  8هلل 
كاالووةن ونلكيوو    -سوووحانه  -، وأن  اتووه  U، ون تقوو ت لووه نلغووا  كمووا نوو   لي ووا رسووال هللا  8ولقيووه هللا 

 چڳ   ڳ  ڱ    ڳگ  ڳچ ويقوووووال سووووووحانه:  چں  ڻ  ڻ  چ ونفكووووور، يقوووووال تعووووواىل: 
؛ ألن اكور نفخلوا  يقو  يف  وا ااقعوه،  فر وه ل فسه نلكي ، وأ وه ل فسه نفكر، ولكوا اكور نفخلوا  نواق ن

ٺ  ٿ  ٿ  چ ل  يق  يف ااقعه، فرنه تثوه هلل اا أ وته وت فوي  وا هللا اوا نفواه، كموا قوال تعواىل: واكر نخلا

فوو حا نثوووه هلل هووذه نل ووفات، ونوو اا سووا كمووا ور ت يف نألحا يوو  ون يووات، ال ن وهلووا ون وورف ا  چ ٿ
، وكمووا أ وون -ت بوور  صووفة  ور  - ووا وء  ووا، وال نع ل ووا وال نكيف ووا، ولكووا نقووال كمووا قووال هللا يف كتابووه 

: ) إن هللا يتلقى نل  قة بيمي ه، وكلتوا يو   نلورمحا ميونين   فكيو  - ليه نل ال  ونلسالم  -. يقال Uرساله 
يوو    لووى ذلووم ن وواد صوورحياد ونضووحاد، بلسووان  ال حيتمووم وال يوو ول وال  Uيقووال نلقائووم: يوو  هللا نعمتووه، ونل وويب 
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اثوم هوذه نألحا يو : أن يثوت وا كموا ءواءت يف كتواب هللا  ُي رف  ا هذن نلظاهر؟! فالانءب  لوى نفسول  يف
 .-رمح   هللا برمحته نلانسعة  -، وأن يتو  سل  نألاة نل ا   Uوس ة نل يب 

نلزنوا بوابن  ] ) ما من أحد  أغري من هللا من أن يزين عبده أو تزين أمته ( [: - ليه نل ال  ونلسوالم  -يقال 
 ظووي ن اووا نلشوور ونلوووالء، اووا فُووت   لووى أاووة إال  ارهووا، فرذهووب  اهووا ونووزع بركت ووا، واووا ننتشوور نلزنووا يف قووام  إال 
أصاس  هللا بالذلة، وفشه بي    نألارن ، وسل  هللا  لي   نقمتوه وبليتوه، فعاشوان بوالء هوذه نفع وية نلعظيموة 

يف  Uوسلووو  بووه نألنسووواب، وتضوووي  بوووه ن قوووا ، ولوووذلم أ ووون نل ووويب  و انقو ووا نلا يموووة. نلزنوووا ي وووزع بوووه ن يووواء،
ن وو ي  نل ووحي  أن هللا أ ووا ا ووه، كمووا يف ق ووة سووع   يف نللعووان، حي مووا قووال سووع ن: ) يووا رسووال هللا، لووا أن 
نوه رءالد وء  ا  نارأته رءالد أي تظور حون يوريت بالشو ا ؟! إذند يفور  نلرءوم اوا حاءتوه!! قوالان: يوا رسوال هللا، إ

إنوه رءومن شو ي  نلغوا ، وهللا اوا توزوج ناورأ د فقوا  أحو ن ا وا أن  -أ : ال تعنب اا قاله  -رءمن ش ي  نلغا  
 8: ) أتعنووان اوا  وا  سوع  ! إي أل وا ا وه، وهللا أ وا اوي   فغوا  هللا Uي كح ا بع ه اوا  اتوه. فقوال 

نلزنوا حقيقتوه: إيوالج نلوذكر يف فورج نفورأ . وال يقو   ظيمةن، وبذلم ي ل  اللةد ونضحةد  لى  ظي    ور نلزنوا، و 
: )) Uنلزنووا إال بوواإليالج، و ليووه ي تووب ن وو  نلشوور ي: اووا ن لوو  ونلتغريووب، أو نلوورء  إن كانووا ا وو ني، قووال 

، ونلثيب بالثيب: ءل  ائوة    ذو  ي  ذون  ي، ق  ءعم هللا هلا سويالد: نلوكر بالوكر: ءل  ائة  وتغريب  ام 
يف هذن ن  ي  حراة نلزنا، فهن نلاص  بالذم إذن ءاء اقروناد لفعم  فهنه ي ل  لوى  U  وق  بني نل يب  ونلرء 

يف يام كساف نلشم  يذكر نلزنا وخي  نلزنا، قال بعِ نلعلماء: فيوه  ليومن  لوى  Uحراته، ولكا كان نل يب 
لكوانرا، وأن نهلوالي ن موا ي يكوان أن ن رنئ  و لى أن نلفوانحش تعتون اوا أ ظو  نألسوواب نلو  حت وم سوا ن

 أار نلزنا اا هذن نلاءه. Uبسوب هذه نلفانحش نلعظيمة وكوائر نلذناب، ولذلم  ظ  نل يب 

 ] ) ياا أماة حمماد ، لا  تعلما ن ماا أعلام لضاحكتم قلايالب ولبكياتم كثارياب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قال 
 ليووه نويووه يف ذلووم نليووام: فهنووه رأى نل ووار ورأى  8ا أئلوو  هللا قووال بعووِ نلعلموواء: إن هووذه ن ملووة نفوورن  سووا: اوو

أاوام  ي يوه، فموا رأى يف نخلوا ونلشور اثوم ذلوم نليوام، فقوال  - ليوه نل وال  ونلسوالم  -ن  ة، رآمها رأ   يوان  
يف نوواره، ورمحتوووه يف ء توووه، لوكيوووت  كثووواند  8هووذه نلكلموووة نلعظيموووة، أ : لوووا تعلمووان اوووا أ لووو  اوووا  وووذنب هللا 

. ولوذلم قوال بعوِ نلعلمواء: إن هوذن ن و ي  يو ل  لوى 8 افاد اا هللا، ولضحكت  قلويالد ئلوواد يف رمحوة هللا 
أنه ي وغي للمسل  أن يُغلب ءانب نخلاف  لى ءانب نلرءاء، حن إذن  نا اا نفات وقرب اا نفوات: فعليوه 
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ل وحي : ) ال ميواتا أحو ك  إال قوال يف ن و ي  ن Uأن يغلوب ءانوب نلرءواء  لوى ءانوب نخلواف؛ ألن نل ويب 
 . ويف هووذه ن ملووة  ليوومن  لووى أن نألفضووم للمسوول  ونألكمووم للمسوول : أن يكووان  8وهووا حيسووا نلظووا بوواهلل 

ال جيمو   8ضحكه قليالد، وأن يست س نخلشية هلل ونخلاف اا هللا، فما  اف أاوا، واوا  شوي سول ، وهللا 
، فهاووا  ووافن يف نلوو نيا وأاووان يف ن  وور ، وإاووا أاووان يف نلوو نيا لعووو ه نفوو اا بووني  ووافني، وال جيموو  لووه بووني أا ووني

و افن يف ن  ر ، فما كان يف نل نيا اا نخلائفني: فهن هللا جيعله يام نلقيااة اا ن ا ني، اا نلذيا ال  افن 
من  لي   وال ه  حيزنان. ولذلم قيم لوعِ نلسل : أتعوه نفسم، فقال: رنحت ا أري . ويف هذن ن و ي   ليو

] ) لا  تعلما ن ماا أعلام لضاحكتم قوال:  U لى أن أاار ن  ر  تعني نلعو   لى إحسوان نلعموم؛ ألن نل ويب 
 ] ................ [ قليالب ولبكيتم كثرياب ( [


