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அன்னன ஸ்பனின் யபாறு

NOTES டுக்களம்

இந்தினாயில் பசனல் டுத்தப்டுகிது

சங்கரியாப இனக்கங்கள் 50 ஆண்டுகாக பஸ்ிம்களுக்கு எதிபாக டத்தும் அனத்து சதிகளும் ஸ்பனிில் அன்று டந்த

கழ.ி.712-இல் இருந்து கழ.ி.1492 யரப சுநளர் 780 ஆண்டுகள் ஸ்பனிில் பஸ்ழம்கின் ஆட்சழ ீடித்தழருந்தது. ப்டி ம்
இந்தழனளயில்

பநளகளனர்கின்

ஆட்சழரன

ஆங்கழலனர்கள்

ரகப்ற்ழளர்கலள

அதுலளல்

ஸ்பனிில்

பஸ்ழம்கிடநழருந்து கழழஸ்தயர்கள் ஆட்சழரன ரகப்ற்ழளர்கள். அதன் ின்பு பஸ்ழம்கர லயலபளடு எமழக்க லயண்டும்

ன்தற்களக அயர்கள் யகுத்த தழட்டம் ஏரு ஆண்டுத் தழட்டலநள,ந்தளண்டுத் தழட்டலநள அல். நளளக 120 ஆண்டுத் தழட்டம்.
இறுதழனில் 1612-ல் ஸ்பனிில் கரடசழ பஸ்ழபம் தன் யளழ்ரய இமந்தளன். பதழல் பஸ்ழம்கின் கரடசழ குதழனள

கழபடள யிழுந்தவுடன் பஸ்ழம்கில் எரு ர் பநளபளக்லகள லளன் அண்ரட ளடுகளுக்கு குடி பனர்ந்து லளய் யிட்டர்.
அவ்யளறு குடி பனர்ந்து லளயர்கள் அரயரும் தளங்கள் யிரும்ின குதழகளுக்கு லளய் லசர்ந்து யிடயில்ர. அதழல்

சழர் லளகும் யமழனிலலன பகளர பசய்னப்ட்டர்.ஸ்பனிிலலன தங்கழ யிட்ட பஸ்ழம்கர பயிளட்டிழருந்து
ஊடுருயினயர்கள்,ஸ்பனிர அரக்கமழத்தயர்கள்  குற்ஞ்சளட்டி ளநப நக்கின்லகளத்ரத அந்த பஸ்ழம்கின் நீ து
ளய்ச்சழளர்கள். அப்டினிருந்தும் அந்த பஸ்ழம்கள் ம் தளய் ளட்டிலலன ப்டியும் யளழ்ந்து யிடளம் ன் படியில்
இருந்தர். இந்ழரனில் ஸ்பனிர ஆண்டு பகளண்டிருந்த
பயினிட்டளர்.

உறுதழபநளமழரன

ல்ள


நதத்தயர்களுக்கும்

பஸ்ழம்கள்

சந

உரிரந

ம்ிளர்கள்.

நன்ன்

உண்டு.

ஆளல்

அந்த

கழழஸ்தய நன்ன் பர்டின்ட் எருஅழக்ரக

ளதுகளப்பு

உண்டு

உறுதழபநளமழ

ன்லத

உனிருடன்

அந்த

அழயிப்ளகும்.

இருக்கும்லளலத

இந்த

ஆங்களங்லக

பஸ்ழம்கள் பகளல்ப்ட்டர். இத்தளக்குதல்கள் பஸ்ழம்கின் நீ து 50 ஆண்டுகள் பதளடர்ந்து டந்த. ஆபம் ளட்கில்

அயர்கள் தழரிகர தழர்த்து ழன்ளர்கள் ன்ளலும் பருநயில் அமழந்தளர்கள். படியில் நன்ரின் ட்டளலந பன்ின்று
பஸ்ழம்கர அமழத்தது.

லநலும் ஸ்பனிில் பஸ்ழம்கள் ஆங்களங்லக பகளர பசய்னப்ட்ட அங்குள் அபசு பஸ்ழம்கர அபசுப்ணினிழருந்து

பகளஞ்சம் பகளஞ்சநளக அகற்ழக் பகளண்டிருந்தது. லநலும் பஸ்ழம்கின் பநளமழனள அபபுபநளமழ ழர்யளகத் துரனிழருந்து
பற்ழலும்அகற்ப்

ட்டது.

அபசழன்

ழர்யளகத்தழன்

கவ ழ்

டந்த

ளடசளரகில்

பஸ்ழம்கின்

யபளறு

தழரிக்கப்ட்டு

அயர்கள் பகளடுரநனளர்கள் ள்று லளதழக்கப்ட்டது. பஸ்ழம்கள் ஸ்பனிர ஆண்ட களம் இருண்ட களம் ன்று
இட்டுக்கட்டப்ட்டது.

பஸ்ழம்கின்

யடுகள்
ீ

அடிக்கடி

களயல்

துரனிபளல்

சூரனளடப்ட்ட.

இதற்கு

அயர்கள்

ஆயுதங்கர நரத்து ரயத்தழருக்கழளர்கள் ன்று களபணம் கூப்ட்ட. இந்தப் பளய்ப் ிபச்சளபங்கர ம்ின ளநப
நக்கள் பஸ்ழம்கள் பயட்டி யழ்த்தப்ட
ீ
லயண்டினயர்கள் ன் படிவுக்கு யந்தர். கழழஸ்தய நதத்தழழருந்து பஸ்ழநளக

நளழனயர்கள் நீ ண்டும் கழழஸ்தய நதத்தழற்கு யந்து யிடும்டி ழர்ந்தழக்கப்ட்டளர்கள். இஸ்ளநழன பரப்டி பசய்னப்ட்ட

தழருநணங்கள் நீ ண்டும் அபசளங்கத்தழல் தழவு பசய்னப்ட லயண்டும்  பதல் சட்டம் யந்தது. ின்பு இஸ்ளநழன பரப்டி
பசய்னப்ட்ட

தழருநணம்

பசல்ளது

அழயிக்கப்ட்டது.

இதளல்

பஸ்ழம்கள்

தங்கள்

தழருநணங்கர

இபகசழனநளக

யட்டுக்குள்
ீ
பசய்து பகளள்யளர்கள். களப்லளக்கழல் இரத அழந்த அதழகளரிகள் அந்த தழருநணங்கர கண்டு ிடித்து அரத
பசய்தயர்கர தண்டித்தர். இதளல் யிபக்தழ அரடந்த பஸ்ழம்கள் ஸ்பனிரக் களழ பசய்து அண்ரட ளடுகில்

குடிலனழர். இப்டிக் கரடசழ பஸ்ழபம் ஸ்பனிரக் களழ பசய்த ஆண்டு கழ.ி.1612 (தகயல்: தழத் யளய்ஸ் ஆசழரினர்Dr.
பளஜலசகர் ழுதழன நூல்)

(அல்ளஹ்யின் கழருரனளல் இன்று ஸ்பனிில் இஸ்ளம் யர்ந்து யருகழது ன்து ஆறுதள யிரனம்)

ஸ்பனிில் ிகழ்ந்தனதப் பான்று இன்னக்கு இந்தினாயிலும் னடபற்றுக் பகாண்டிருக்கிது

இநளம்

நஹ்தீ அயர்கள் ிக்கும் களபம், ஈறள அர அயர்கள் இங்கும் களபம்

பருங்கழ யிட்டலதள ன்று

ண்ணும் அவுக்கு தற்லளது பஸ்ழம்கின் ழர உள்து. பஸ்ழம்களுக்கு கடும் லசளதரகள் ற்டும்
லபத்தழல் அவ்யிருயரும் யருயளர்கள். சழப்ள ஆட்சழரன தருயளர்கள்
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கரடசழ களத்தழல் ல்ள நதத்தயரும் உங்களுக்கு தழபளக கழம்ி யிடுயளர்கள் ன் லதீஸ்
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யிக்கம் - யிருந்து பகளடுப்யர் உணவுத்தட்ரட லளக்கழ ிரப அரமத்து கூட்டணி அரநப்து லளல் கரடசழ
களத்தழல் அரத்து நதத்தயரும் உங்களுக்கு தழபளக கூட்டு லசர்ந்து பகளள்யளர்கள்  ிகளர் கூழனவுடன்
னளபறூல்ளஹ்

அந்த அவுக்கு ளங்கள் ண்ணிக்ரகனில் ளம் குரந்து யிடுலயளநள

க்லகட்க “ீங்கள்

அதழகநளகத் தளன் இருப்ீர்கள் ினும் ஆற்ழல் புது பயள்ம் ளயும்லளது அதன் இரு கரபனில் லசரும் நுரப லள
ளர்க்க பரிதளகவும், உள்ளுக்குள் யநளகவும்
ீ
இருப்ீர்கள். உங்கின் தழரிகின் உள்த்தழல் இருந்து உங்கரப்

ற்ழன னத்ரத அல்ளஹ் லளக்கழ யிடுயளன். உங்கின் உள்த்தழல் யத்ரத
ீ
ற்டுத்தழ யிடுயளன் ன்ளர்கள்
னளபறூல்ளஹ்

யம்
ீ
ன்ளல் ன்

ன்று லகட்ட லளது

உக ஆரசயும், நவ்த்ரத பயறுப்தும்

ன்ளர்கள். தயி ஆரசயும் இதழல் அடங்கும்

ஆட்சினார்கின் உள்ங்கில் நக்களுக்கு ல்து பசய்ன பயண்டும் என் எண்ணத்னத உருயாக்குயன் அயன் தான்
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َ َالر ْح َم ِة َوإِ َّن ال ِْعب
ُ َاد إِذَا أَط
َ َوك فِي يَ ِدي َوإِ َّن ال ِْعب
َ اد إِذَا َع
َ ُْت قُل
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ ِ َولَك ِن ا ْشتَغلُوا ب،ُّعاء َعلَى ال ُْملُوك
)َي أَ ْكف ُك ْم ُملُوَك ُك ْم (طبراني
َ َّالذ ْك ِر َوالت
َّ ض ُّر ِع إِل
َ س ُك ْم بِالد
ُ س ُام
َ وى ْم ُس
َ  فَال تَ ْشغَلُوا أَنْ ُف،وء ال َْع َذاب
َ ََوالنِّ ْق َمة ف
பூநி பழுயனதபம் ஆளும் யாய்ப்ன இரு பஸ்ிம்களுக்கு அல்ாஹ் யமங்கினது பால் இரு காஃிர்களுக்கும் யமங்கிான்

ِ ال مج
ِ ان سلَيمان بن َداود عليو السالم وذُو الْ َقرنَي ِن عليو السالم والْ َكافِر
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ان
َ ك الدُّنْ يَا َم
َ َ َوَمل:اىد رحمو اهلل
ْْ
َ شا ِر
َ ُ َ َق
َ
ُ ْ َ ْ ُ َ ُم ْؤمنَان َوَكاف َران فَال ُْم ْؤمن:قها َوَمغَا ِر َبها أ َْربَ َعة
َ َ
){ليظهره على الدين كلو }وىو المهدي (قرطبي:ص َر َواَللَّو أَ ْعلَم (تفسير ابن كثير) وسيملكها من ىذه األمة خامس لقولو تعالى
َّ َنُ ْم ُرود َوبُ ْختُ ن
இயர்கில் ம்ரூத் அபசன் 400 யருடங்கள் இந்த உகில் பகாடுங்பகால் ஆட்சி புரிந்தான்.

ِ ْ َ فَ َد َخل3وضة
ِ ث أَرب
ض َرب َرأْسو بِال َْمطَا ِر ِق
َ َسلَ َم أ ََّول َجبَّار َكا َن فِي ْاأل َْرض الن ُّْم ُروذ فَ بَ َع
ْ ُعمائَ ِة َسنَة ي
َ ُث اللَّو عَلَْي ِو بَع
ْ َع ْن َزيْد بْن أ
َْ َ ت في َم ْن َخره فَ َم َك
ِ
ِ
ِ عمائَ ِة سنَة فَع َّذبوُ اللَّو أَرب
ِ ضرب بِ ِهما رأْسو وَكا َن جبَّارا أَرب
)عمائَ ِة َسنَة َك ُملْكِ ِو ثُ َّم أ ََماتَوُ (تفسير ابن كثير
َْ
َ َ َ
َْ ً َ َ َ َ َ َ َ ََوأ َْر َحم النَّاس بِو َم ْن َج َم َع يَ َديْو ف
பஸ்ிம்கின் புிதத் தநா

னத்துல் பகத்தஸ் அங்குள் பஸ்ிம்கின் ஈநான் கீ த்தால்

அீ தினார்கின் கட்டுப்ாட்டில் ாற்து யருடங்கள் இருந்தது.

ِ
ِ
ِ يهو َن فِي ْاأل َْر
الموجو
وكان سبب ذلك االبتالء أن تلك األمة تقاعست عن األمر الرباني.) ض
ُ ين َسنَةً يَت
ّ
َ  ( أ َْربَع: ولقد ابتلى اهلل أمة سابقة بالتيو
ِ
ِ
ِ َّ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
اء َو َج َعلَ ُك ْم ُملُوًكا َوآتَا ُك ْم
َ َقال اهلل تعالي َوإِ ْذ ق: إليها لدخول األرض المقدسة
َ ال ُم
َ َوسى ل َق ْومو يَا قَ ْوم اذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللو َعلَْي ُك ْم إ ْذ َج َع َل في ُك ْم أَنْبي
ِ
ِ
َِّ ) يا قَوِم ا ْد ُخلُوا ْاألَرض الْم َقد02( ت أَح ًدا ِمن الْعال َِمين
ِ
) قَالُوا02( ين
َ ُ َ ْ
ْ َ
ْ َما ل
َ ب اللَّوُ لَ ُك ْم َوَال تَ ْرتَدُّوا َعلَى أَ ْدبَا ِرُك ْم فَ تَ ْن َقلبُوا َخاس ِر
َ َ َ َ َم يُ ْؤ
َ ََّسةَ التي َكت
ِ يا موسى إِ َّن فِيها قَ وما جبَّا ِرين وإِنَّا لَن نَ ْد ُخلَها حتَّى ي ْخرجوا ِم ْن ها فَِإ ْن ي ْخرجوا ِم ْن ها فَِإنَّا د
ِ َّ ِ ِ
َ َ) ق00( اخلُو َن
َ
ُين يَ َخافُو َن أَنْ َع َم اللَّو
َ ُُ َ
َ ُُ َ َ َ
ْ َ َ َ ًْ َ
َ ُ َ
َ ال َر ُج َالن م َن الذ
ِ
ِ
ِِ
َن نَ ْد ُخلَ َها أَبَ ًدا َما َد ُاموا
َ ََعلَْي ِه َما ا ْد ُخلُوا َعلَْي ِه ُم الْب
ْ وسى إِنَّا ل
َ ) قَالُوا يَا ُم03( ين
َ اب فَِإذَا َد َخلْتُ ُموهُ فَِإنَّ ُك ْم غَالبُو َن َوعَلَى اللَّو فَ تَ َوَّكلُوا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن
ِ ِ
ِ َك فَ َقاتَِال إِنَّا ىا ىنا ق
ِِ ِ
ِ
ال
َ َ) ق02( ين
َ َ) ق02( اع ُدو َن
ِّ ال َر
ُ ِب إِنِّي َال أ َْمل
َ ُّت َوَرب
َ ْب أَن
َُ َ
ْ ف َيها فَا ْذ َى
َ ك إَِّال نَ ْفسي َوأَخي فَافْ ُر ْق بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي َن الْ َق ْوم الْ َفاسق
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ يهو َن فِي ْاأل َْر
) سورة المائدة02( ين
ُ ين َسنَةً يَت
َ ْس َعلَى الْ َق ْوم الْ َفاسق
َ فَِإنَّ َها ُم َح َّرَمةٌ َعلَْي ِه ْم أ َْربَع
َ ض فَ َال تَأ

அீ திகன பினடிக்க துஆவும், ஒற்றுனநபம் நிக அயசினம் கருத்து பயறுாடுகன நந்து ஒன்று டுபயாம்
பரும் னகயர்காக இருந்த அவ்ஸ், கஜ்பஜ் ிரியினப ஒன்று பசப னயத்தது இஸ்ாம்

ِ َّ
ِ
ِ ِ َّ
ِ ِ
ِ
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َوانًا َوُك ْنتُ ْم َعلَى َش َفا
َ َّاء فَأَل
ْ ف بَ ْي َن قُلُوبِ ُك ْم فَأ
َ
ً (وا ْعتَص ُموا ب َح ْب ِل اللو َجم ًيعا َوالَ تَ َف َّرقُوا َواذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللو َعلَْي ُك ْم إ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َد
.)3()ك يُبَ يِّ ُن اللَّوُ لَ ُك ْم آيَاتِِو ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن
َ ُِح ْف َرةٍ ِم ْن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذل
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பக்கின
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ஆபாசனக்கூட்டம்

பயண்டுநாால்

பன்று

காரினங்கன பசய்தால் பாதும். 1, குர்ஆன அயர்கின் உள்ங்கில் இருந்து படிந்த யனப அப்புப்டுத்த பயண்டும்

2, ஜுபஆ உனபகன உனிபபாட்டநில்ாநல் ஆக்க பயண்டும் 3,அபஃா உனபனன உனிபபாட்டநில்ாநல் ஆக்க பயண்டும்
யருடத்திற்கு இரு பன பசாதிக்கப்ட்டாலும் உணர்வு யபாது என்று கூறும் சபகத்திற்கு ஒப்ாக ாம் இருக்கிபாம்

)التوبة202( أ ََوَال يَ َرْو َن أَنَّ ُه ْم يُ ْفتَ نُو َن فِي ُك ِّل عَ ٍام َم َّرةً أ َْو َم َّرتَ ْي ِن ثُ َّم َال يَتُوبُو َن َوَال ُى ْم يَ َّذ َّك ُرو َن
ீ ங்கள் திருந்தாத யனப அல்ாஹ் உங்கன சீர் டுத்த நாட்டான்

ٍ ِ َّ إِ َّن اللَّو َال ي غيِّ ر ما بَِقوٍم حتَّى ي غيِّ روا ما بِأَن ف ِس ِهم وإِ َذا أَر
)الرعد22( وءا فَ َال َم َر َّد لَوُ َوَما ل َُه ْم ِم ْن ُدونِِو ِم ْن َو ٍال
َ َ َ ْ ُْ َ ُ َُ َ ْ َ ُ َُ َ
ً اد اللوُ ب َق ْوم ُس

காயி சிந்தன உனடனயர்கள் ஒரு பஸ்ினந தாக்கும்பாது அயன் யஹ்ஹாினா.. சுன்த் ஜநாஅத்தா..
என்பல்ாம்

ார்ப்தில்ன

அயன்

ார்னயனில்

இயன்

ஒரு

பஸ்ிம்

இயனக்

பகால்

இயர்கின் யாழ்க்னகனன ாசநாக்க பயண்டும் என்து தான். ஆால் ாம்....

பயண்டும்.

படிவுனப- படிந்த யனப பஸ்ிம்கள் அனயரும் ஓபணினில் திபண்டாப தீன சக்திகள் பருங்க நாட்டார்கள். ஆால்
நற்யர்கள் ிரிந்து கிடப்து பால் டிக்கிார்கள். உள்ளுக்குள் ஒற்றுனநனாக
பால் டிக்கிபாம். ஆால் உள்ளுக்குள் ிரிந்து கிடக்கிபாம்.

இருக்கிார்கள். ாம் ஒற்றுனநனாக இருப்து

்ீங்கள் எருயருக்பகளருயர் யிலபளதழகளக இருப்ீர்கள் ன்று கூழலன அல்ளஹ் இந்த பூநழக்கு ம்ரந அனுப்ிளன

ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم فِي ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
فَأ ََزلَّ ُه َما َّ
ض ُم ْستَ َق ٌّر َوَمتَاعٌ إِلَى ِحي ٍن
الش ْيطَا ُن َع ْن َها فَأَ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما َكانَا فِ ِيو َوقُلْنَا ْاىبِطُوا بَ ْع ُ

(وإِ َّن ى ِذ ِه أ َُّمت ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة وأَنَا ربُّ ُكم فَاتَّ ُق ِ
ون)( ،)2وقولو جل جاللوَّ :
(إن اللَّو يحب
َ
َ ْ
ُ ْ َ
الذين يقاتلون في سبيلو ص ّفاً كأنهم بنيا ٌن مرصوص)( ،)0وقولو جل جاللو:
ىدى السلف في االتفاق في مسألة كتابة التاريخ:

்ின யிரனத்திலும் கருத்து பயறுாடு இருந்தது ஆால் கனடசினில் ஒருயரின் ஆபாசனனில் அனயரும் ஒன்று ட்டர

كان رأي بعض الصحابة أن يكتب من تاريخ وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وكان رأي عمر رضي اهلل عنو أن يكتب من تاريخ المبعث ,وكان

رأي علي رضي اهلل عنو أن يكتب من يوم الهجرة إلى المدينة ,واستقر األمر على رأي اإلمام علي رضي اهلل عنو ,كما ىو مشهور في التاريخ

أراد عمر رضي اهلل عنو رجم امرأة ولدت لستة أشهر فمنعو علي رضي اهلل عنو فرجع عن
قراره.وارتاعت المرأة من عمر وسقط جنينها فأشارت عليو الصحابة أن يضمن الدية,
فقال عمر ((صدقتني))

وأول بادرة لالستشارة حينما أراد الخليفة معرفة حقو في بيت المال ,قال فريق من
الصحابة" :ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ,وليس لك من ىذا المال غيره" ،فقال
الصحابة المخالفون :القول قولك واندمل الخالف(.)2

وحينما أراد عمر رضي اهلل عنو غزو نهاوند نصحو عدد من الصحابة بالبقاء في المدينة
المنورة ,وقال لو علي رضي اهلل عنو" :أما بعد يا أمير المؤمنين ,فأنك إن أشخصت أىل
الشام من شامهم سارت الروم إلي ذراريهم ,وإن أشخصت أىل اليمن من يمنهم سارت
الحبشة إلي ذراريهم ,وإنك إن أشخصت من ىذه األرض انتفضت عليك األرض من
أطرافها وأقطارىا ..أقرر ىؤالء في أمصارىم ,واكتب إلى أىل البصرة فليتفرقوا فيها ثالث
فرق ..ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم)"( ،)2وحصل االتفاق بعد الخالف،
وينقلب األمر والخالف في واقعة أخرى فيشير فريق على عمر رضي اهلل عنو بالخروج
بنفسو ,وفريق من الصحابة يرى عدم خروجو ،وذلك حينما تحصن المشركون ببيت
المقدس وأجابوا إلى الصلح بشرط قدوم الخليفة عمر رضي اهلل عنو عليهم ،فأشار عليو
علي رضي اهلل عنو بالمسير إليهم "ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارىم
بينهم"(.)0

قالوا ولما اشتد القتال بالسواد وكان أبو محجن قد حبس وقيد فهو في القصر صعد حين
أمسى إلى سعد يستعفيو ويستقيلو فزبره سعد ورده فنزل وأتى سلمى بنت خصفة فقال لها
يا بنت خصفة ىل لك إلي خير قالت وما ذاك قال تخلين عني وتعيرنني البلقاء فللو علي
إن سلمني اهلل أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي وإن أصبت وخشيت ىذا فما
أكثر من يفلت ويجرب صاحبو فقالت وما انا وذاك فرجع يرسف في قيوده ويقول
كفى حزنا أن تردى الخيل بالقنا
وأترك مشدودا علي وثاقيا

إذا قمت عناني الحديد وأغلقت
مصاريع من دوني تصم المناديا
وقد كنت ذا مال كثير وأخوة
فقد تركوني واحدا ال أخا ليا
وهلل عهد ال أخيس بعهده
لئن فرجت أن ال أزور الحوانيا
الطويل
فقالت سلمى إني استخرت اهلل ورضيت بعهدك فأطلقتو وقالت أما الفرس فال اعيرىا
ورجعت إلى بيتها فاقتاد أبو محجن الفرس فأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق
فركبها قيل بسرجها وقيل عريا ثم ذبب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر ثم حمل
على ميسرة القوم يلعب برمحو وسالحو بين الصفين ثم رجع من خلف المسلمين إلى
الميسرة فكبر وحمل على ميمنة القوم fيلعب بين الصفين برمحو وسالحو ثم رجع من
خلف المسلمين إلى القلب فبرز أمام الناس فحمل على القوم يلعب بين صفين برمحو
وسالحو وكان يقصف الناس ليلتئذ قصفا منكرا ويعجب الناس منو وىم اليعرفونو ولم يروه
من النهار فقال بعضهم أوائل أصحاب ىاشم بن عتبة أوىاشم نفسو
وجعل سعد يقول وىو مشرف على الناس مكب من فوق القصر واهلل لوال محبس أبي
محجن الثقفي لقلت إن ىذا أبو محجن وىذه البلقاء وقال بعض الناس إن كان الخضر
يشهد الحروب فنظن أن صاحب البلقاء الخضر وقال آخرون واهلل لوال أن المالئكة ال
تباشر القتال لقلنا ملك بيننا وال يذكر الناس أبا محجن وال يأبهون لو لمبيتو في محبسو
فلما انتصف الليل حاجز أىل فارس وتراجع المسلمون وأقبل أبو محجن حتى دخل من
حيث خرج فوضع عن نفسو وعن دابتو واعاد رجلو في قيده وقال
لقد علمت ثقيف غير فخر

بأنا نحن أكثرىم سيوفا
وأكثرىم دروعا سابغات
وأصبرىم إذا كرىوا الوقوفا
وانا وفدىم في كل يوم
فإن عيوا فسل بهم عروفا
وليلة قادس لم يشعروا بي
ولم أشعر بمخرجي الزحوفا
فإن أحبس فذلكم بالئي
وإن أترك أذيقهم الحتوفا
الطويل فقالت لو سلمى في أي شيء حبسك ىذا الرجل قال اما واهلل ما حبسني لحرام
أكلتو وال شربتو ولكني كنت صاحب شراب في الجاىلية وأنا أمرؤ شاعر يدب الشعر في
لساني وينبعث على شفتي فيساء لذلك ثنائي فعلى ذلك حبسني قلت
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة
تروي عظامي بعد موتي عروقها
وال تدفنني بالفالة فإنني
أخاف إذا ما مت أن الأذوقها
الطويل
ولم تزل سلمى مغاضبة لسعد عشية أرماث وليلة الهدأة وليلة السواد حتى إذا أصبحت
أتتو فصالحتو وأخبرتو خبرىا وخبر أبي محجن فدعا بو فأطلقو وقال اذىب فما أنا
بمؤاخذك بشيء تقولو حتى تفعلو قال الجرم واهلل ال أجيب لساني إلى صفة قبيح أبدا
حديث يوم عماس وىو اليوم الثالث من أيام القادسية

وعن عمر ( رضي اهلل عنو ) قال  :من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت
وقال الشعبي  :علم زيد بن ثابت بخصلتين  :بالقرآن والفرائض .
صالة عثمان رضي اهلل عنو في حجو بمنى أربع ركعات وقول ابن مسعود(( :صليت مع
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومع وأبى بكر وعمر فصلوا ركعتين)) ،ثم عمد فصلى
بجماعتو كصالة عثمان فلما سئل قال(( :الخالف أشد)).

(أفغير دين اهلل يبغون ولو أسلم من في السماوات واألرض)
قلوب ملوككم في يدي

எதிரிகள் யம
ீ துஆ
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