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مننالولدلننىلبننندلانناليننىلولفننلة للليخلاملننمن:لولدننممحلوالننصرلللبعننىولصيالول ل ننصلول نن ى ل
.ا ىلول الرلبننمل ل لمحين:لوول اصتل نأل.ومحمندت لوةانل حلبنالبلن لخنص لولنىال ل لو  نلمحل

 ولتدضمحلهللهدلبصورلو لملص هلواتدنللمأمدمحيال؟لاألبندل مأ

 وجلدو للل الولولتدامقل،لن ألألوهلىوي:لل لل ةادون للوا نمنيل.ل

ومللولىال لخصاأل لو  لمحلاأل لوةبلن:لبندلذلن لاوندلبنصورل لملنللا نن ل  ل منأل لخنصالل،ل
 دان:لنفندب:ل،لتمنللعنيلبنمنأل وست مل ل،ل و لمحول،ل بندلمالتل ليت ل لهلو ليتد ليخلوول

و ليتننند لمنننالذمننن؛لولنننأند ل ل ذلننن لوننننأل وانننللعلبمننندرلول فننند لولىولننن:لبنننندلولت نننص ل،ل
 واللعللفظوللول لرل علم  لهل ل ذل لامللمحهلولىي م:ل ولعىنم:ل لواللم:لوليتليلف لا ملوللعل

 وةل لات صميأل،لالمفليذولومتم تل؟!

 افل

ول فد لبندلم  أل حتصمينألامنال مندهلت ن حلللم ونللتدلنأل  نلخللللومللممللمحهلولىي م:ل   ل:ل-
[ل تدلأل  لخل}ل  ل نقدولاأينىيل ليخلولتونلن:ل{ل157}ل ملصرلبنمو لوخلعئث{ل]لوألبصوفل

[ل،ل29[ل،ل تدلأللل}ل  ل قتندولونف ل لي لوولتل لالن لمحبممنلل{ل]لول  نل ل195]لولعقصحل
للهللتللاعمثلو لضلمحل،لالللمنللي نت عثلو ليملنصلا ننألاوأهلوآليلتل مللوخعووللبصرلوو

 لمللل،ل وخلعثل ولملصمحلي صفلاآثلمحهل ملليرت يلبنمألمالوافلسىل،لاوأولولنىال للنألمفلسنىل
 لوضصومحلت  حلحم دس:لتللوبىلي صاولل،ل وهنألمالوبنصفلول نلهبللهنلل،ل للناليمحو عن لضن مف:ل



لللول نمل لللملصرلتلل  لرل خصو لامنألمملنصحل،ل نفدسو ل غنعو لم؛لولد دمحلاللملصمحل،ل تىلت
 .ل

 مالممللمحهلولىي م:لللونألي قللبندلول عىلول عل وتل ولقملرلالاأمدمحوتلافد للولفملرل،ل لل-
مننللتننصهلول عننىللن نن لا نننألخننصل،ل تننأل ليننىبدليخليللدنن:لوألمحذولل،ل ي هننىلعل ننلل لوألامننلمحل

 لول عنننىلمفولفنننلللمخنننصومحلمتعلبنننىولبنننالينننللهننندلمدنننلهىل،ل هنننأولمنننالوبظننن لول قنننل  لو ليلننندل
وألامنننلمحل،ل يرت نننيلبنننندلذلننن لول نننىو حلألهنننللوخلننن ل ولنننعغدلهلننن ل،ل ولقنننى لانننمو ل ول هنننىلعل
 ننصيقو ل،ل مننتلواتننن لاننألولفننغلمحل ولدننعل لسننقددولاننلاصحل ل اننندولعلمننىواللتعم نن:ل،ل تننل ل

 لأويتلذل لب دونللبندلسقدطلواالتو لاودلال للدص محلت  حلاملاللبالضصمحهلو

 افل

 لومننللمملننلمحهلولعىنمنن:لللال نن حلمننىول،لا نننألينندهالولقنندحل يملنن فولل،ل يملنن فلولعفننصل،ل لننألل-
سصيل ل نفدذلعلولعى ل ول ص ق،لامدهالولقند ل،ل مي ن؛لوةنتفنلللوللنن لاللغنأو ل،ل منتلومتمن؛ل
وألمصو لوخنتىلوخلدنصل بظن لولنعال ل.ل م ونلللليضن لفلولقننيل،ل وضندصو لوألبفنل ل،ل اقنىل
خنننوم:لولد نننلرل.ل م ونننللللول ننن للل،ل ول ننن  تلولدنننىيىحلولنننيتلمحقنننللو تليخلوةات نننلقل ضنننمقل
ولن ف ل،لالن لمنالتتمنللو مدنصفلبنندلوهلنال ل.ل تنىلتنصمحلنن ل وبنىلمنالوأل عنل لوا تن يالو ل
لدص لولىال لوألثصلوألت لعلوألمصوضلولفنىمحي:ل،ل هن لول نلل  دوا نأل،ل لنألوثنصلحم ندهبلعل

 هأهلمالوادصلوألمصوضل لو ن عولل.لامنللباعنللل لتنللبنصي لبنندلبفن للمصضلول ص ل ل،
 ن تأل هندلمقنم لبننندلخنصاألمن؛لمدننلهىحلهنأهلوألضنصومحلو لا ملنولل!لالنن ل ننفلا نععألانننقلل
ت  ل!ل ت ل  صضلم و لألت صلمالذل ل!ل ت لتديتلا ععألوألمصوضلولع مد:لبنتلبظمنتل

و حندلطلول نصي؛لمنالتد نأل  ن تأل!ل منال ب لبندلوأل عل ل  وؤهلل!ل ت لوسصللافلبعأليخل
ول ايلو لت  ولمالول لهبليتقمى  لا محخل وتلوأل عل لعلوألمدمحلولنيتلهن ل   لذلن لال ن ل،ل
المفليتول ند للهأولوألمصلوخلد ل!لذل للغنع:لوهلد ل ليستمال لول ف لبندليمحو حلوةن ل ل،ل

مملنص أل.ل  ل  نتغص لبنلللت ن ل ض فليمحو  نألبنالمقل متونلل  قنى لول نل وتلبنندلمنلل  نن ل
مالوأل عل لولنأيالينىا د ل هن لي رتاند لان نل لبنلهل لو لل نل لمقنلهل لقملنص ألولدعمن:ل،لان  ل
ول ل وتل  مدصلبندلبقنلل نلبعولل بنندليمحو  نأل،ل يدن صلت ن ولو لوبملننللالاملنصحل هندلمقنم ل



ولفننن ل ولدنننفتنيل للبنندلمنننلليملننصهل.ل هنننأهلواملننلمحلوخنننصنلليلموننلليخنننلمححل،لمنن؛لمنننللامننألمنننال  ننديى
وألسننن ل ل،ل سنننصب:لاال ونننلل حتدمونننلل لنآتنونننللاللت ننندهبل،ل لو منننلمحلولفننن ل ولعن ننندرل منننىوالل
ولد لرل ولدنصو لبنتلع نونللتنللن  لوا ونلمحلوتنرتقل تنأيلأنلل ليتنأيلم نأل.ل ت ن لمنالومنصوضل

 وةلتولالتلنلخئ:لب أل،ل مال تع؛لممللمحهل مىهللوت صلأللذتصنلل.

 افل

ممللمحهلواللم:لللاقىل حلبالول يبل ندلوولبنمأل سن ل)لونأل دلباليضلب:لوانللل ل،لل لومل
 لو ليضلب:لوانغلمالبصتألعلهأولولىال لولأ ل لي مال  ليغينلمالمدلل،ل  لنفن؛لامنأل
ادمننألمننالولدمنندهل،لبننتلو لت نن ولمننالوا وملنننيلامننأليغصمنند لوألمنندوللولل نن حل،ل محقننلل صتنندولمننلل

و لمنننالول فقنننلتلولدومعننن:ل،ل هنننأولوحننننصوفلبظنننم ل،ل ضنننصمحلم نننم لافنننصفلوانننلللعلعنننيلبننننم
وألمدمحلولنيتل لنفن؛لامونللم ون لب نأل،لالمنفلافنصاألادن  لحمقنقلضنصمحهل!ل.ل انللتنل لولنىال ل
لهأهلوا لان:لمملنصولاللنىيال ولعنى ل وانللل،لتلننتلولتانلمححلامنألحمصمن:ل،ل  لمح نألانل صحلنن لمحو ن:ل،ل

 لتننللمتاننصلامننأل لي لوسننتىمحلل يفنللمللننألعل تننتلمننللا نننأليعتننن لاللقننن:لعل تنىلخننلهىلول ننلهبلو
آاننصلومننصهل  لنند لبدوتعننأل اممنن:ل،ليلي لول اننىينيل ولوةمننىلذمنن؛لبنمننلؤه لمتفقنند لبننندل
حتصمينأل م  نأل،ل ول نندورل عن؛للن نمنل لانناللي ندلل  لملننلللن ندورلو ليتع ندولوهلنند ل يتنأ لدول يت نننندول

ل لوألمفلمحلمالملننأل  لملصمأل،لا  لهأولولتأ يللمالول دورل لملللال فلقلاأنأليدمىلمالبنم
ول نمل ل،لا  لول دورل ع؛لل نمل و للم دولم تقننيل،ل لم لهلن لو لرصمندولبنالوتندوللبنمنل و ل

[ل ل]ل43 هأول ومعو ل،لتمللتللل  لخل}لا ئندولوهللولأتصلي لت ت ل ل  نمد ل{]لول  لل
 [ل.7وألنعمل ل

و علبنلللنوند ل لو علبنلللن نقل–للنظ لهأولولتأ يللولفلسىلوجلنلمح لبنندلول ن :لا ندلول ندورل م
ي لتمنننلللننندلتنننلللا ملنننو لليدمنننىلا ننندلبنمنننل لوألمفنننلمحل ليدمعننند لولدمأنم ننن:لعل– وهلنننى ل

ولفننالحلاننالل  لننص ولبنم نننلليذولو ع  ننله ل،لو ليدمننىلمنناليعنننمحلمحاننللولفملننللان ننللو لنتنننع و ل،لو ل
صرلوتللذ وتلوا لليلمالولد لان للو ل  ع و ل،للدلاتحلهأولولعل لانتحلبنندليدمىلمال مل

ول لهبلخصلت  ل،ل  لمحلسععلل حنالللول دورلبال ين و ل،ل تنللوبنىلي نصفلو ل تعن؛لم نللهنأهل
 وأل ل:لولدصبم:ل،ل اللبنمألوهللول ن ل،لمالوألمدمحلوليتل لحتلل  ل دزل.ل



ألو ندللولدنصلل لتدوبنىهل،ل تنىل لنتلبنندلحتنص لولنىال ل ل وام و لوةقمق لللهدلمل لتلبنم
الليرت يلبنمنألمنالوافلسنىل لواملنلمحلوات دبن:ل،ل تنللومنصلامنألضنصمحلبنندلول عنىلللعل ي نأل،لو ل
اىنننأل،لو لمللننألمننالننن لنفنن؛لاونندلحمنننصرل.لالمننفليذول  دبننتلوافلسننىل  م ننتل،لولننم لمنننال

  نفم :لماليقعللول فم :ل!ل.للوات نيلخصبلل بقالل  علل صتأل ولت أيصلم أ

اللدوميلبندلمالنفحلنف أل  لمحلهلللب ىهلتىمحل ب مي:لو ليتد ليخلوولبالخصاأل،ل ي  رل
ب مللملزمللمقص نللال ست لن:لانلول ل نص  لامنأل  لضن فلب مين:لان  لمنالا نللذلن لوبلننألوول

 لخننمئللولبدضننألوولانن ولبننندل صتننأل هنند لبنمننأل.ل أننلللهنند لبنمننألوألمننصلو لي ننصفلو لمننال ننصل
م أل،ل تمللو لثدو لولدلب:لولدلت:لوبظ لألل لمدق:لامنأل،لالنأل لثندو ل نلمح لوا فنع:ليذول
خننقلبنمننألوألمننصل  نن يلوبظنن لومننصول لثدواننلل،لامننال اقننألوول لوبلنننألبننندل ننص لولننىال لا نننأل

 متنننألبنمنننأل،لامتغنننع لعنننىلوادنننق:لعلو للوألمنننصليل ليننن وللي نننندلخنننمئللادنننمئللبنننتلينننت لوولن
اغملننللوولبنمننأل بفظننأل ليبلنتننأل،ل لي فننحليادونننألقننللي فننحلاننألنف ننأل ولتدامننقلامننىلوول،ل
 مننالبننن لوولمننالتنعننأل ننىقلول منن:لعل نننيلملب ننىهلاف ننللواننأمدمحوتل  ننص لوتظنندمحوتلي ننصهل

 لليخللنع ننص ل،ل م عننألول  ننص ل،ل سننولللننأل ننصقلوخلنن لتنوننلل،لا  ننأللوولو ليأاننألا دو ننم
 وخل ل،ل لو لملفظ للمالتللخصل،لينألمدو لتص ل،لمحؤ فلمحبم ل.ل

 بعىولصيالاالنل صلول  ى 
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