
 ةمكح لاب نيملسملا نيب ديحوتلا

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا# :هناحبس هللا لوقي

 ىلإ ةاعدلا ةيآلا هذه يف هناحبس هللا رمأي "4 نسحأ يه يتلاب مهداجو

 نأو .ةنسحلا ةظعوملابو ةمكحلاب سانلل مهتوعد دنع اولحتي نأب هللا

 (ملسملاو رفاكلا» لمشت عبطلاب انه ةؤعدلاو ع نسحأ يه يتلاب مهولداجي

 نوكت نأ ىلوأ باب نمف ةمكحلاو ئنسحلاب رفاكلا ةوعدب رمأي هللا ناك اذإف
 بتاكلا مالكل عجري نمو «نيملسملا انناوخإ عم ةيوعدلا تافصلا هذه

 نم سملي ال هنإف .مهريغو (ةاعدلا ءالؤه)ل هدقن ضرعم يف هللا هظفح

 تافصب 'لحتي نأ هايإو هللا اناده هيلع ًامازل ناكف ءأائيش تافصلا هذه

 «نيملسملا نيب ديحوتلل ئعسي وهو ًاصوصخو «نيمألا حصانلا ةيعادلا

 نم صيقنتلاو ريهشتلاو نعطلا نم ذختن نأ ءيش يف ةمكحلا نم سيلف

 وه .ًادبأ ليبسلا اذه نكي ملف «حالصإلاو ميوقتلا ةجحب ةاعدلا ةلادع

 (انل) جذومن ريخ اوناك دقف .ًاعيمج مهيلع هللا ناوضر حلاصلا انفلس ليبس

 اوجرخت نيذلا مهو ال فيكو .نسحأ يه يتلاب نكلو .حصنلاو ةوعدلا يف

 رهظي انه نمو .كلذ يف مهب ئسأتن نأ انيلعف كي ٍدمحم ةسردم نم

 بتاكلا لوقيو .!طقف مالكلاب سيلو .يفلسلا جبنملل يقيقحلا عابتالا

 )١765(. لحنلا ةروس (5)

5 



 اهضقنو .«نيملسملا ةعامم ءاثب ِق هبل لوأ ءاحخلا ةرصا تإ» : هللا هظفح

 اذالف اذه فرع بتاكلا نأ ابو ''«نيملسملا ةعامج تيتفتل لوعم لوأ

 ةرصأ» مدختسي نأ نم لذي ميوقتلاو حالصإإلا يف «لوعملا» مدختسي

 !«ءاخاإلا

 :ف «كلذل

 !!مدهي كريغو هينبت تنك اذإ همامت ًاموي ناينبلا غلبي ئتم

 يف «ةمكحلا» مدختسي نأ حالصإلا ديري يذلا ةيعادلا ىلع بجيف

 انرمأ اذو !بولقلا لإ ًابيجع اذغم ا نإف ةبيطلا ةملكلا راو هحالصإ

 انلعجي ملو بيطلا بولسألاو ئنسحلا ةملكلاب هيلإ ةوعدلاب هناحيس هللا

 ةاعدك انيلع بجيف «ديرن نمب رهشنو «ءاشن نمب نعطن هنيد ىلع ءايصوأ

 نورظتتني انءادعأ نأ ًاضيأ ملعن نأ انيلعو « مهب قفرنو انناوخإ ىلع نيلن نأ

 ةيبايسنالا ةيلباقلا اندنع نحنو اننيب نوعقوي اذاملو لب ءاننيب قرفتلا اذه

 «نيملسملا نيب ديحوتلا ديرت فيك «.هللا هظفح بتاكلا لأسن مث .كلذل

 دقتعتو سلا لعل جيم ريغ لع توريسي ةلعدلا عيج نأ نلت تنأي

 اذه. كداقتعإ ءارو نم وجرت فيكف .قحلا ىلع طقف كتعامجو كنأ

 مهدقتنت نمل ةدحاو ةنسح ركذت م تنأو «حالصإلا ديرت فيكو ! ؟ًاحالصإ

 هناحبس هللاو نذإ ةحيصن كنم اولبقتي نأ مبنم ديرت فيكف «مبنم صقتنتو
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 برقأ وه اولدعا ءاولدعت الأ ىلع موق نآتش مكنمرجي ال :لوقي

 تانسحلا عدتو تائيسلا ركذت نأ لدعلا نم سيلف لوقأ . . ””46ىوقتلل

 كنأ ملعاو .كناوخإ ىلع ًاديور ًاديورف .ملظلاو روجلا وه هللاو اذهف

 ءانب يف نواعتي انلكو .ءنولمكي مهو حلصت تنأو .كنم مهو ءمهنم

 ءانقرفت اولغتسي يك انئادعأل الاجم يطعن نأ ةمكحلا نم سيلف «ةمألا

 :رعاشلا لوقي (ىك انرمأ لاحو ءانضعب موحل شبغن اننوري مهو مهافكو

 انايع ًاضعب انضعب لكأيو بئذ محل لكأي بئذلا سيلو

 نيللاو ةمكحلاب نوكي نأ ىئلع نكلو ءانلمأ نيملسملا نيب ديحوتلاف

 نم عزن امو «هناز الإ ءيش يف قفرلا ناك انف «قفرلاو نيزرلا بولسألاو

 بتاكلا هلبقتي نأو ةيغاص ًاناذآ اذه يمالكل نوكي نأ وجرأف هناش الإ ءيش
 . نيما مهللا . . صالخإب حالصإلل نوعسي يذلا ةاعدلا عيمجو هللا هظفح

 .(8) ةدئاملا (7/)


