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 رة خام
 . ملسو هبمصو هلآ ىلعو دم ان ديس ىلع هللا ىلصو « نيملاعلا بر هل دما

 ايلملا تاساردلا ماسقأ نم ةعبرشلا مسقب ماعلا اذه سورد نإف دعب امأ

 اذهو « مالسلا راد مامإ لبنحنب دمحأ مامإلا امعوضوم - قرقحلا ةرلكب
 . اهمايل هيفو ؛ اهتصالخ وه ةيمالسإلا ةمآلا نم الملل همدقأ ىذلا باتكللا

 ءالوأ هتايح ةسارد ىلإ عرولا قتلا مامإلا كلذ ةسارد ىف توجت دقلو
 ون هب هجتي اهلكوء الكو ٠ ًاباشو , ًاعفاي مث الفط ىلوآلا هتأثن ذنم هتعبنت

 . هقفلا ىف هتمامإ تناك اهبو ةنسلا ىف ةمامإلا

 اهبايسأو ؛ هب تلزت ىنلا ةنحلا نايبب هتايح ةسارد ءانثأ ىف تينع دقلو
 , هركذب نابكرلا تراسف , هتجرد تعفرو هنا زنم تاعأ فيكو اهراودأو

 . ةيمالسإلا نادإبلا لك ىف سانلا ثيدح هدهزو هعرو راصو

 ءهرصمل ةزجوم ةسارد ىلإ تبجتا « هتايح ةسارد تممتأ اذإ تح
 ةينيدلا ءارآلاو « هبرصاعم نيبو هنيب تناك ىلا ةيسفنلا ةيواجملا اذ تنيب
 لعدراوتن تناك ىلاراكفآلاو , ءابقفلاو ثيدحلا ءاملع نيب ةدئاس تناك ىبلا

 ىدل ءارآ اوغوسي نأ ءافلخلاو ءارمآلا ضعب ةلواحو ء ىالسإلا لقعلا
 نأو«ةمواقم تجتثأ ةلواحما نأو ؛ اهنوغيسي نوداكي الو «نيثدخنلاو ءابقفلا
 .ءاملعلا كتل وأ رظن ىف فلسا هياء ناكامب ديدشلاكاسمتسالاب تهتنا ةمواقملا

 ةجيئنلا ىلإ ىب#تا , اهنايب ىختبأ ىتلا ةياغلا نايبلا كللذ نم تغلب املو
 ةنسلا قح همايقو ؛ نيدلا لوصأ ىف هؤارأ ىهو « اهئامدقم هذه تناك ىلا

 . هيقفو ؛ ةيوبنلا

 ءارآ روصت اهلل ءنايبلا ضعبب اهتنييدقف ندلا لوصأ ىف هؤارآ امأ

 تاراثمللةيرثأللاةيبلعلاةمواقملا ىدصىهو ءريوصت قدصأ هرصع ىف نيرفلسلا

 . ةيفسلف تارظف ةيمالسإلا قئاقحلا ىف اورظن نيذلا اهراثأ ىتلا ةيركسفلا



 ملا جاس

 اهتعاذإ ىلع هتارح لوط هفوكعو « ةنسلا ىف هلبع تنيب كلذ ناب دعبو

 ؛ هعمج نم هضرغو « هثيداحأةرقو بئسملا رثأو ؛ دئسملاهلمعو :نيملسملا نيب

 ةيضقال هعبتتو « ةنسلا هتساردل ةجضان ةرمث هنأ تنيبف « هبقف ىلإ تبجتا مث

 ةرفصلا' ىواتفو « مميواتفو « ةباحصلا ةيضفأو « سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 ىلع سباق هاوتف ىف هيلعدمتمي أر دحي مل نإ ناك هنأو « نيعب ادلا نم ةزاتعملا
 ًاماد اهتاكشم نع ردصي ناك ىتح ,دعاي لو اهنم براقو « راثآلا هذه

 . ةبورملا راثألاب ةومبش وأ ل ةنورم راث أ هبقفن * هنع هللا ىضر

 تنيبو ؛ هتياوؤ قءارط تفشكو ٠ هبقن ىور فيك تنيب دقلو

 .اهوق قئاثوو « ابقدص

 بهذملا كلذاهبسىنااراودآلاو « اهملع ىنب ىتلا ةيبقفلا لوصألا تنيب مث

 عمجو ؛هدعاوق طبضو « هيف يرخنلا بيلاسأو « هوم قئارطو « ليلجلا
 ء حالصإ هيفو « الص هيف ارم ًامستم أيح ايمان ابهذم راص تح ؛ هعورف

 هنإ  اناصوام ىلإ اندحم ىف انلصوام ؛ هنوعو هقيفوتو هنأ لضف الولو
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 ليئح نيدمحأ نإ لاقالجر نأولد: لينحنيدمحأىف روث وبأ لاق -
 اهحاونوناسار خلجر دصتولهنأ كاذو «كلذ ىلع فنعام ةنجلا لهأ نم
 دمحأ :اولاقل اهيحاونو ماهشلادصقول كل ذكوءحلاص لجر لبشح نب دمحأ :اولاقل
 نب دمحأ : اولاقل اهبحاونو قارعلا دصق ول كلذكو « حلاصلجرلب:>نإا
 0 عامجإلا لطب هلوث ىلع اذه فنع ولو, عامجإ اذه« حلاص لجو لينح

 ىجأ ةل ثم نع فشكي هنأ قوفوه و.هيفدمحأل رصاعم ثدحت هيقفل وفاذه

 راطقألا لهأ عامجإ دقعتا ؛ هيرصاعم لكس وفن ىف هتلزتمنيب « هسفن ىف

 هحالص ركذي نابكرلا ترياستو « اص لجر هنأ ىلع ةيئانتملا ةيمالسإلا
 تمأق دقف ةجح عامجإلا ناك اذإو , هدهزو «هناعإ] ةوقو؛هعروو هاوقتو

 . هيف كشال لاجم الو « بير نم كلذ ىف سيل ؛ دمحأ حالص ىلع ةجحلا

 ةديدشلا, نتفووهسفن تاقصوا ءاليلا نسمحأف ىلتب | دق دمحأ نإ : تلا ىفو

 نلف لك نه روطو قندقو« ريكدلا نم بهذلا جرف ام اهنم جرفن ؛ ةهيركلاو
 باطت سفنل تناك نإوءاهنءفدصنامتتيزو اين دلابدمحأ ربتخاو ءهنع بيرغ

 ىلإ هيبربام كرتو فرثلا نع اهمطفو ءاهئا ووش نع ابعدف هنك-ا و«ةايحلا تابيط
 م , ةايلا فراط نمءىثهي قلعي لف امليازو اهدرفذالملا هتبلط.هبيرب ال ام

 لفءارسسلا وءارضلابدمحأ ريتخا .ةلوقصملا ةواجلا ماسجأألاب نا ردأل ا كسمتسنال

 رابتخالا نمج رك ةعب رأ ءافاخربتخا ؛هلقعءا رسلان فتم و .هبلق ءارمضلا عنخت
 هيلإهقاسف«ديقلاب نومأملاهربتخا«رايتخالا قئارط تعونئدقو؛ ًاحلاص الجر
 سحاب مصتمملاهريتخاو «ةقشملا مظعو ةقشلادعب عمدي دحلا هلقثإ الولغم ًاديقم

 دحبو دقةءيامو سفن نمأ وهنوناف 6 قيضتااو عنملاب قئاولا هربتخأو.برضلاو

 )١( ىزوجلا نبال دحأ مامإلا بقانم س4؟١ ٠



 مس "ا دس

 فويعوهواهدرف ؛معنلا لكوتملا هيلإ قاسف«ريكأللا ءالبلاب ىلتبا ايالبلا كلت

 عدوتي وأهلح فك شيام ل وانتيالو ٠ ع ولا نم هنطب ىلع دشي ناكوو سفنلا

 باعإ وهو « ةيرشبلا سفنلاب لزني ءالب مظعأب اذه لكدمب دمحأ ىلتبا مث هنع

 هثروأ افءسانلا باجيإب ايازرلا عا ونأ لكم ع رصتنا نأ دعب ىلتبادقن ءسانلا

 ؛هلالجوهللاةزعل عضاوتملا بسلا نمزملا ناكلب « رورغب ءالدالو ًابحي كلذ
 ةياوغلا نع زجعيدق ناطيشلانإف «ءاللبلامظعأ ىف سجن كلذب و «ءانثلاءذخأي ل ىذلا

 هتياوغىف حجني و معانملاو ذالملا ىفةباوغلا نعرجعيو « ةبيركلاو ةديدشلا ىف

 ى> «نالهيشاا ذفانملكدس دحأ نكلل وءاليخلا ورورغلاو بجعلا ثبب ءاتلا دنع

 نمرفنب ناكلبءر ورغلاىوابمىلإهرجوةدمملا بحهلعملوتسااف«ليبسلاا ذه

 ليبسلا تدجوول» : لوقي هللاهمحر ناكوءالب دشأ هنأب ًاملاع هنم رفيو«ءانثلا

 :باعشلاٍضعب ىف نوك أن أديرأ»:لوقيوءركذ ىلنوكيال ىتح تجر
 . ءاسم حايص ؛ توملا ىنمتال نإ «ةربمشلاب تيلب دق : فرعأال ىتح

 راطتالا امتددروبلا ةقداصلا ةماكلا ىه كالت اطل اص الج ردمحأ نأك -؟
 امثراوت ىتلاىهوولايجأللا كلذدعب خعراتلا اهلج سم ءىح دمحأو ؛ ةيمالسإلا

 ةروص فدثكي ىذلا حاتفملا ىهو « ةروتسم ريغ ةفوشكم هدعب نم سانلا

 هفصو بلغ ىذلا هيقفا وهو ء حلاصلا لجرلا هنأل , ثدحما ىبف ؛ دحأ

 ىلإ هبقف ىف نيسأأ نم هعنع ناك هحاللص نإ لب « هقفلاب هفصو حالصلاب

 ؛هآوس مز# ثيدح ددرتيو ؛ هريغ ريمي ثيح فقوتي ناكف , هأدم ىمنأ
 ٠ هاوس عراسي ثيح ايتفلا نع تكسو « هريغق اهني ثيعس ىنعملاب مجم

 دقل ىت> , رثآلا دنع هفوةووءثيدحتلا ىلإ ةتعزت هبقف ىلع تنطكلذلو

 رك ذي ىرهطلاري ر جنبا ى رثذ« ًابيقف سيل و :ًاث دحين يَعب اسلا ءاملعلا ضعب هبسح

 , هقف لجرال « ثيدح لبجر هنإ هنع لوقي ناكو « ءابقفأأ فالّتخا قهبهذم

 , تايفالخلا نوسرد اوناكنيذلا ءاهقفلا ضعب هرك ذب مو ؛كلذل نحتماو

 ال4 ص دنسملا ةمدقم يف «فراعملا مط, ىهذلا ظفاسالمالسإلا غي ران نم مامإلاةججرت )١(
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 ءابقفلا ىف ؛ ىلازغلاو ىلاملا ىليصآلاو ىنسنلاو ؛ ىموبدلاو ء٠ ىواحطلاك

 . «ءارقفلازنمضىف فرامملا هبات ىف ةيدتق نا ه رك ذب ' و«مهفالخض دتمي نذلا

 . ثيدحلا باصأ 0 مساقتلا نسحأ ىف ىمدقألا هر 1 و

 ةدرجو هقفلا ىف ةمامالا نود هنإ ٠ : كرادملا ىف ضايع ىضاقلا لاقو

 ُر ؤيمنأ أميقفن ركينأ دحأ ىلعتي ر كدنملا ءالؤهرظنكز دقلو :هذغامف راغنلا

 نودتلا هيف راسدق رصع ىف كلذو ؛ دنسملا هنع رثأو , هقفلا ىف باتمك هنع

 فشوي وبأو ؛ قاردلا هقف عمج دق نسمحلا نندمحف “ ًاديعب ّط وش هقفلا ىف

 ءىث هل نكي مل دمحأو« هبتدكو أ هبهذ» ىلمأ ىمفاشلاو .هقفلا ىف ًايتك ب تك
 , هيقفب سيلو« ثدح هنأ ىلع اليلد كلذ ناكف«نيخرؤملا عامجإب كلذ نم

 ىأر هلنم نيثدحما نم نأ كششالو ؛هبقف ىلع هثيدح ةبلغ ىلع لقآلا ىلعوأ

 مبجرخم كلذ سيلو ء كلذك مسمو ؛ هقف هل ىراخبلاف ,هقفلا ىف لئاسم ىف

 بلغ نف « جابنملا ةيلغب ةربعلا ذإ «ءابقفلا ةعامج ىلإ نيثدحلا ةعامج 'نم

 هيلع تبلغو؛ هؤاتفإ رثك نمو « ًاثدحم ناكو « هيف صصخت ثيدحتلا هيلع

 ىف اندجو م براقتم ردقب نارمألا هيف قتلا نم دجن ملو « ًابيقف ناكايتفلا
 .هدحو جيسأ : كلذ ىف ؛ هنع هللا ىضر كلام

 هوك عم هيقف ليزح نب دمحأ نأ ىرت , رايتعالا اذه عم نحمنو « 

 ارثأ كرتي م هنأب رقنو حض وأ هيف ثدحلا ة ةعءز نأب رق ان نإو )2 ًاثدحم

 هدعب نمراصىذلاو:ثيدحلا ىف مظعلا دنسملا كلذ كرو ؛هقفلا ىف هل انودم

 هلاوتأ عمجب هذيمالت ىنع دق دمحأ مامإلا نأ كلذ ,هل وه مقوت ام أمامإ

 اريف تفلاخت « هيل] ةبوسنم ةيبقف ةءومج كللذب تنوكتو « هئارآوهيواتفو

 كرتن نأ انل ناك امو «نايحألا نم ريثك ىف تقفتاو « ًائايحأ هنع ةاورلا

 مل هنأو «ثيدحلاب رهتشا هنأ درج لوبقلاب ءاملعلا اهاقلت ىلا ةعومجملا كلت
 .ةنسحةوسأ اون ودنميفهلو :هرصع ىف ني ودتلاةب لغم ,هقفلا ىف أب اتسك نودي

 كرتللعونيعقوملا مالعأ ىف لاق دقف مقلا نبا رظنلا كلذ رظن دقلو
 ريغ بتكلا فذدتا ةهاركلا ديدش ناك هنأب هقفلاو بات 2: نيود لوأ



 سس ىلا دس

 همالك نيودتب نونعي هذيمالت لعج « هتين نس مع هللا نكللو ؛ ثيدحلا
 نيكل عماجلا ىف هصوصت لالخلا عمج ه : كلذ ىف مقلا نب | لاقو «هبواتفو
 سائلا ثدحو ؛ هلئاسمو هيوأتف تيورو « رثكأ وأ ًارفس نيرشع وحن غلبف
 « م,ئاقبط فالتخا ىلع.ةنساا لهآل ةودقو ًامامإ تراصف«نرق دعب ًائرق امي
 «هاواتفوهصوصننومظعيل هريغل نيدلقناوداوتجالاب هيهذهل نيفلاخلا نأ ىتح
 هاواتف لمأت نمو ةباحصلا ىواتفو ٠ صوصنأا نم اهبرقو امقحح نوفرعيو
 اسهنأك عيجلا ىأرو « ىرخألا ىلع اهتم لك ةقباطم ىأر.ةباحصلا ىواتفو
 ..ةدحاو ةاكشم نم جرخت

 ىرثي ناكلب ؛ًاباسك هةفلا ىف بتتكي مهنع هللا ىضر دمحأ ناكاذإو - ع
 اونغتسإ نأ ةيشخ ةنودملا هّقفلا بت-؟ ىف ةءارقلا نع هيادحأ ىهنيو .كلذنع
 دقو ٠ هنع هبادكأ ةباور ىلع ناكه,ةفلقتىف لوعملا نإف  ثيدحلا نع اهب
 آرفسنيئ الث نم آوحنابضعب غلب ةطوسبم بتك ىف صوصنلاو ىواتفلا |واقن
 هسفنب مامإلا لوتي ملو:لقنلا ساسأ ةياورلا تمادامهنأل «لقنلا فلتخا دقو
 ٠حيجرتلاز رك نأو:لوق:اف لة نأ و «نولقانلا فلتخ نأدبالف «هبقن ةباتسك
 نبا افدجوف «باكاللا ضعب لقن ىف نوملكتي تاّبطلا يباتك اندجو دّقلو

 برحو « ددسمو مرثألاو « ىزورألا ركسب ىبأ نع لقني هتاقبط ىف ءارفلا
 ليلجلا مامإلا كلذ ىلإ هوبسنو ؛ لينحلا هقفلا نم ريثك-ا اوور دقو «مثريغو
 ناهلاص نالجر ه : لوقي رثألا باتدك ضعب اذه عماندجو م" 'مهةثويو
 وهفد#ت نب رفعج امأ «لينح نب دمحأو , دمت نب رفعج:ءوس باحصأب يلب
 ةريثك لاوقأ هيلإ تبسن دقو « ةعيشلا ةمئأ نم رقابلا دمم نب قداصلا رفعج
 ىف ءارآ ةلبانهلا ضعب هيلإ بسن دقف دمحأ امأو « ةيمامإلا هقف ىف تنود
 ىلإ ىلبنحلا هقفلاةيسن رادقم ىف بيرلا ضعب ريثي كش الإ اذه نإو « دئاقملا
 قدص ىف كشاا ىرج اذإ هنأل , هقفلا اذه ضعب ىف لقألا ىلع وأ , دمحأ
 . ىورملا ةم ىف ًانعط كلذ ناك ىوارلا



 هس وا

 نآولو دمحأ مامإلا ىلإ لبنحلا هقفلا ةبسن لوح راثت تاراثم هذه - و

 ةءومجملاسردن نأب :ةيعوضوم ةساردا,سردن نأ بهاذا ةسارد ىف ان.كملسم

 ةياهنلاو جاهنملاةدحتمةيبقفةعومج اهرايتعاب لبنحلا بهذملا نوكست ىنلا ةببقفلا

 ةساردب انيفتك ال - ةبسنلا اهدحوت مل نإو «هاجتالاو ةركسفلا اهتدحو

 قل «هبقفو مامإلا سردن انكلو . اهتيسن ىف ثح ريغ نم ةعومجملا كلت

 نه اهو راثي امو « هيلإ ةيبقفلا ةعومجملا هذه ةبسن رادقم سردن نأ انيلع

 .هآدمو هتوف رادقم اندب أامإو هانيقتو اهانئيثأ أمإذ ( ةيسردا كشرأ نونظ

 ريغ ؛ بيرلل ةريثملا ةررقملا رومآلا هذه ةسارد نمانل دبال ناك كلذل

 ءانلعلا|هاقلت ىلا ةررقملا رومألاهذه ةسارديف انكلسم نأ ررقنف ردا انأ

 نالطب ىلع ليلدلا موقي ىّتح « ابليقن نأ وه لوقلاب ةفاتخلا روصملا ىف

 هل دبشي رهاظلا لمجي رومآلا نمرمآل لوبقلاب ءاملعلا قلت نآل كلذ , اهتبسن

 مهنيلو ىتلا ةقبطلاو ءاولفن نيذلا مم بامصالا نأ ذإ «ةبسنلا ةمحو , قدصلاب

 كلذ ىلع اوقداص مدعب نم اوءاج نيذلا مث « لوبةلاب مرمالك تقل ىتلا ىه

 ليلدلا موقي ىح ؛ درئالةدابش رهعلا برق عم رفاضتلا اذه ناك-ف « لقنلا

 در الو , قدصلاب دهاش رهاظلا اذإ « اهناكرأل ضوقملا . اهتاينبل ضقانلا

 ىلا تاررقلا لطبيب بيد لكنأ ولو  هضيقن ناهرولاب تبث اذإ الإ رهاظلا

 , نياوألا ملع نم سانلا دافتسا امو « خيرات لقن ام «لوبقلاب ءادلعلا اهاقلت

 لبنح نبا هقف لبةن اذه لجأن م ؛ لئاق نع لوق ليف امو , ةبسن تد امو

 لبقت الف ؛ ةبسألا هذه لوح راثي ام سردنو ؛ تاررقملا نم هتبسن نأ ىلع

 انسلف «لوق وأ ىوتف ةبسن نالطب ناهربلاب تبثي ام الإ تاراثلا هذه نم

 «سراةنولب اقنو سرد لب ءلاقيام لمهنالو . كلك ةلمج يهذالا ةبسن درن

 نيب نيزجاحع فقن الو ؛ هيلإ ىهتني امو ةساردلا نم هقح رمأ لكى طعنو

 .ى# ىف علا نم سيل كالذ نإف هيلإىدؤيامو ليلدلا نيبالو؛هجتاتادو ةمدقملا
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 ىرحالابوأ هتبسن قرقحت 0 :جلا هقفلا ةساردىلإهجتنذإ ا"ئإو- 5
 هيف ىل؟ ًايح يوت ًارصخ ًاهقفدجتس ةيسنلاهذهلر .مكثلا نم راثيام ةلازإ دعب
 نمرثك أل ماعتلا باب فب احرلا 3 و ناك ىتح « ةوقب هدمأ امعالك ,نا صنع
 هيف ىلجتا , ىذلا هقفاارهدمحأ :هقف ن نير :ماادحأ) : :هةفلآأب و رض نه هريغ

 ءارآ رات ورفءرورظلان وكي ام مضوأو : ىلجتلا نركي ام ىرقأب ىرثالا هقفلا
 , انايحأ امهراتنم لب «امهنيب نم راتخي نايأر ةباحصال ناك اذإو « ةباحصلا
 هسفنل ىربال هنآل رثآلا دنءأفوقو كلذ ناكو.نابأر هدنع ةلأسملا ىف نركو
 ذإ ءهنمبي رقوأ صن ريغ نم نيمرك آلا ةياعلا كثل وأ ءارآ نيب حيجرتلا فقحلا
 هذههسفن ىطعيال وهو. لب اقم ىفالاكو ءامهدحأ ىف صقن نايب ىضتقي حيجرتلا
 طرفل هنأو ؛هريغنم ةلزنملا هذه ىف اهعضيالو.هنم بيرقوأ صنب الإ ةبترلا
 ىتلا ىواتفلا نمهيفدهتجب امف ودبيل ةباحصلا ر مأ هئافتقاو فلسلا قيرط هركأت
 « ةلك اشملاب * ةباحصلا كلسم كلاس هيف هداوتجا نأ ؛ رثأ الو اهيف صفال
 . صنلاب نكي مل نإ نإو ٠ ةماشملاو

 ةسياقم الو رثأ الو صن نكي مل اذإ لماعتلا باب ىف هنأ (ىناثلا رصنعلا )
 دوقماا ىف ناك كلذلو ,ةيلصألا ةمابإلا لصأ ىلعرمألا كرتي « امهنم دحاول
 طورشلا لعج هنآل ؛ ًابانج هيصخأو ابار ىئالسإلا هقفلا عسوأ طرشلاو
 ىف جاتحال وبف نالطبلا ىلع ليلدلا موي قبح ؛ ةحصلا اهيف لصاللا دوقعلاو
 ىف ليلدلا ىلإ جاتحي وأ « نيدلسملا ءابقفلا روومج كلس امك« ليلد ىلإ امتحص
 صئاصخ نيبثتا انتسارد نم ًاناكم كلذل لعج:سو , ةحصلا ىف ال نالطبلا
 . ىوقلا بصخلا بهذملا كلذ

 :نيرمأةلاحعال سردنس ليلجلا بهذملا كلذ سردف ذإ اننإو اذه - ا/
 فيكو ؛بهذملا كلذ ىف طاينةسالا | يلع ماق ى جا لوصآلا (امهدحأ )

 ةيصقملا ٠ هءورفل ةطباضلا دعارقلا ( انبيناثو) . هعورف تج رختسا

 لوصألا نإو «هيف داتجالا تارمث رثكال ةءماجلاو « لئاسملا تاتش



 ككل 7.7 ظل

 لقنلاب هنع رثؤت ملو , ,دمحأ مامإلا عنص نم امهالك نكت م ًاميج دعارقلاو

 عمجلاب 3 و رفلا نم ةطينتسم «© هدعب نم اليصفت تاصق انكم و٠ ال هفت

 . ةطب اضتدعاق وأ ماج لصأ جارختساو 0 اهطاينتساو ةيدؤألا رصاخعلا نيب

 نأ هعضرم ىف حض ونس ام ىلع  ةدعاقلاو لصالا نيب قرفلاو - م

 نإو « دوجولا ىف هيلع قباس وبف ٠ عرفلل طابنتسالا ليبس وه لصألا

 ىهف ةدعاقلا امأ « عورفلا ابنع تفشك دق ةمئالا رثكأ لوصأ تنك

 ةرخأتم ىبرف ؛ لماش مونع نمض ىف اممضوو « ةسناجتملا عورفلل طباضلا

 . عورفلا ةفرعم قبرط لبست ىهو ٠ دوجو عورفاا نع





 كلر ضد امسقل

 الرصعو 4 أبح



 ليثح ْن دمحأ ةأيح

  64-١اع"ام
 «فورعملا روهشملا ىف «هنع هللا ىضر دبحأ دلو : ةيسنو هدلوم - هإ

 , حلاص هنبا كلذ رك ذ دقو « ةيوبنلا ةرجلا نم 4 ةنسنملوألا عيبر ف
 لوألا عيبد رهشىف تدلو لوقي ىلأ تعم : لاق دقذ , هتادبع هنبا ءاكوحو
 !وفلتخا م , هتدالو نمز ىف ةاورلا فلتم لو ٠ ةئامو نيتسو عب رأ ةنس
 , ةاورلا نظل رمآلا كرتي ملو « هب ملع ىلع ناكو ٠ ةدالولا هذه خيرات وه ركذ دق هنأب كلذ « امهنع هللا ىضر كلامو ةفينح ىأ ةدالو نمز ىف
 . نظلا وأ كسشلل ًاعنامو « ًامطاق كلذ ىف هنايب ناكف نيخرؤملا صرختو

 ء دف , كشلل لاجم وأ نظريغ نم اهخرات ملع دق هتدالوتناك اذإو
 ىفوت هنأ ىلع رابخألا تقباطت دقف ٠ كش ام ريغ نم هتافو خعدات ًاضيأ
 , نيتئامو نيعب رأو ىدحإ ةنس لوالا عييبر نم تلخ ةليل ةرششع ىنثال
 ةالص ةماقإ نم سانلا فر صنم دعب تج رخآو « ةممجا موي هتزانج تناكو
 آدو,هثم ًاموي ناك دقف , نييعتلاب هئافو خيرات فرعب نأ ىف ةبارغ الو «ةعمجا
 اوميش نيذلا ةرثك-ل ؛ ةيمالسإلا راطناألا هركذب تبواجت  دادغب خيرات ىف
 امدئع هنآلو «فلأ ةئامئامت نع لقتال مهتدع تن آل اوصحأ دقن « هتزانج
 , ةيمالسإلا عاقبلا لك ىلإ قارعلا قاف 1 تزواحت دق هترهش تناك تام
 .بيرالو نظريذ نمرابخألا هلواننت و تاعامجا هف رعت أ ريبك ًاث دج هتاف و تن اكف

 ناكىنلا ورمنم هب لمار همأ نءاجدقو « دادغبب دمحأدل ودقو ع٠
 تامحو , دادغيب دلو هنأ مييحصلا نكلو ورم هتدلو امهنأ ليقو ٠ هوبأ ان
 ىنرع هبسأو ؛ صرخلا لاجب ةمع دعي ملف ؛ كلذ هنع تلقن دقو ءوره ىف هب
 نكي ملف كلزيك همأو , ىناييش هوبأ . همأو هيبآل هبسن ىف ىنابيش وهف
 . املاخ ايرع ناك لب  ًانيجمالو ايمجتأ



 هس أه هع

 رازن ىف ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم قتلت « ةينانده ةيعبر ةليبق نابدشو

 نب ىنثملا اهتم ناك ء ةيمحو , ءابإو ةمه ةليبقلا هذه ىفو « نائدع نب دعم نبأ

 دبع ىف قارملا ةمجابم دنع ةيمالسإلا شويجلا ةدايق ىلوت ىذلا ةئراح

 , كلذ هللا لوسر ةفيلخل نسح ىذلا وهو ؛ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىأ

 دقاو . ءالبلا نسحأب كلذ ىف قيدصلا هل دبمشف « تالخلا ىلوأ هتمبم ىلوتو

 , ةيمالسالاو ةيلهاجلا ل ءاليلا نسدعحو ؛ ربصلاو ةمهطاب ناييش ترهتشا

 ةعيبر ىف تنك اذإ ١ : ليق دقلو « اهرفنو ةيعبرلا لئابقلا زربأ تناكىح

 ةءلهاجلا ىف ناييشف )0١(« « ناييشب براحو نايدشب رخافو ناسيشب راكف

 . رث آم اهمظعأو « ًارفن اهرعأو , ادع ةيعبررلا لئابقلا رثكأ مالسإلاو

 ةيرق ةياهاجلا ىف تناكدقو , اهتيدابو ةرصبلاب اهلزانم تناك نابيشو

 ىلع ةلطم ةرصبلا هنع هنا ىضز باطلا نب رمع ىب املف ء قارعلا نم ماقملا

 نومخوتسي الو , ءارحصلاءاوه اهف نوقشننسي « برعلا اهب لزنيل ءارحصلا

 ,اهوئكسف ةيوارحصلا ةيرضحلا ةنيدملا كلتب نابيش تلزن - فيرلا ءاوم

 . اهيداب ىف اونكسو

 ناكذإ « اماديبو ةنيدملا كلتب لزنت همأ ةرسأو دحأ ةرسأ تناكو

 لئابق هيلع لزني , نابيش ىنب هوجو نم دنه نب هداوس نب كلملا دع اهدج

 .٠ مبفيضيف « برعلا

 دمحأ نأ ىوربو 2 27 ىربم هنأب فرع ةرصمأأ نم املصأ هترسأ نآلو

 «ناريش ىف نم مثو ؛ نزام دجسم ىف ىلص ةرمصبلا ءاج اذإ ناك هنع هللا ىّضر

 ٠ . ىفاب 1 دجسم هنإ لاقف « كلذ ىف هل ليقف

 اك ةرسصبلاب اهماقم لصأو نابيش نمدمحأ ةرسآ تناك ١

 دمج هوبأف ؛ ةزجوم تاللكب هدجو هابأ ركذن نأ ديرن نآلاو «تبأر

 اناقن اك ةرسهبلاب ةرسالا ماقم نأ عمو؛ لاله نب لبنح هدجو ؛ ليئح نبا

 نإ لب ) + ابماقم ردكسل ل دمجأ ةرسمأ نإف , دجأ ةريس قايس نم نيب و
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 , ىرمألا دبعلا ف سخرس ىلع ايلاو ناكو « ناسا رخ ىلإ لقتنأ دق هدج
 مهفوفص ىلإ مضناو ؛ امئاطد نوع ةيسارعلا ةوعدلا قفآلا ىف تحال املو
 لينح هدج و : كلذ ىف ىدادغبلا بيطخلا لاقدقو ؛ ليبسلااذه ىف ىدوأ ىح
 سنوي نيقاحسإ تعمسف ةوعدلأ ءانبأ نم ناكو « سخرس ىلو ؛لاله نبا

 ىسع نب قاحسإ مجنأ| ابأ , لاله نب لبنح برض لوي كرابملا نبا بحاص
 . © اهبقلح و ءبغشلا ىف دنجلا ىلإ مهسد ىف ىضلا نيه زنإ برسملاو  ىدمسلا

 ناك هنأب , ىممحألا نعىزوجلا نبا هفصو دقو ٠ ًايدنج ناكدمت هوبأو
 روحأ هللاديعوبأ :لوقيى محلا تدع ,:نيعاللا ركب ىلأ نعلاةدقف ًادئاق
 0 ىلهذلا ناييش دج وه لهذو « 0, ًادئاق هوبأ ناكو ' لهذنم لين نبأ
 , © ,ةازغلا ىز ىف هوبأ ناك» : ىرزجلا نبا لاق دقو

 ىذ ىف ناك مأ ؛ ىزوجلا نبال بقانملا ف رك ذاك ًادئاق ناكأ ءاوسو
 رصعلا كلذ ىف برعلا نآشك « ايدنج ناك دقف « ىرزجلا نبا ركذ اه ةازغلا
 دق هدج ناكو , ةازغو ةاح نونوكي لب « ًاعانص الو نييعادذ نرزوكيال
 ةرعدلا ءانبأ نم راص ىتح ء« سخرس ىلع ًايلاو ناكف « ةالولا غلبم غلب
 , كلذ ف ىذوأو , ةيسايعلا

 , ةيسارعلا ةفالخلا لمعت دادغب ىلإ اهاقتنا دعب تناك هت رسسأ نأ رهظيو
 ناك دمجأ مع نأ ىورب هنإف «ةالو اهنم نكي مل نإو ؛ ام. اطاصتا عطقني مو
 , اهنع ًايئاغ ناك اذإ ةفيلخلا اهب لعيل دادغب لاودأب ةالولا ضعب ىلإ لسد
 ضعب نأ ىورب هنأ ىتبح ؛ هايص ذزم كلذ ىف 5 راشملا نع عروت, دمحأ ناو
 مل :لينح نب دمحأ مع ىلإ ترجوف ءدادغب رابخأ ىلع تأطبأ : لاق ةالولا
 « ةفيلخلا ىلإ اباصوأو اهررحأ نأ ديرأ تنكو ؛ موبلا رابخألا انيلإ لصت
 ؟ ابلصوت مل ءىش ىألف لاق ٠ معن : لاق ؟ رابخآلا كعم تنمب دق سيلأ لاقف . مالغ وهو دمحأ رضحأ م“ « ىخأ نبا رمأ عم أب تعب دق لاقف
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 ىلاولا لم , ءاملا ىف اهب تيمر !! رابخألا كل عفرأ تنكاذأ : لاق
 ! , 22نم فيكف , عروتي مالغ اذه ه : لوقيو « عجرتسي

 ؛ ةالولاو ةفالخلاب اهتلص عطقنت م دمحأ ةرمسأ نأ ىلع لدن ةصقلا هذبف
 . هايص ذنم بيرلا نع ًاداعتباو ًاعروت . كلذ نسحتسي دمحأ نكي و

 ١ - نيميركلا نيب رعلا نيوب ألا نيذه نم ىقنلا عرولا دمحأ دلو '

 لزغت « برمللهباب حتفدت , ارك اداوج « نابيش ىنب نم اه وبأ ناكدقهمأ هذهف
 ىري مم «ةيالولاىلوتي ىوق بسنحم بدن هدج اذهو « !,فيضيف لئابقلا هيلع
 ىذاآلا ةرصانملا هذه ليبس ىف هه لزنيو أهرصاتيف « قملا اهبسحب ةوعد

 ماركا ربص ريصيف ؛ ديدشلا ٠ عفاديو « ىملا ىمحي ىدنج هوبأ اذهو

 ةزوهلا نع ٠ تام نأ ىلإ كلذ ىلع نآك لب « ةازغلا ىز علخ امو .

 مدلا كلذ ىرج هقورع ىفو ؛دمحأ ناك نير ركل نيوبألا نيذه نم

 لامتحاو ريصلاو « مزعلاةوقو سفنلا ةزع هترسأ نع ثدوو ؛ ميركلا ىآلا
 ,ع رعرتو بشاملك ومني هلك كلذ ناكو ؛ ىوقلا خسارلا ناميإلاو « هراكملا
 . نتفلا نآري هب اصأو ثداوحلا هتكرع الك , هاياجس ىف نيءثيو

 :«ىوقت نأو «ومنت نأ ةثوروملا اياجسلا هذه هنا أيه دقلو - و«
 ابلقصو « هئاوه بيط نم ىذغتتو هيف سفنتت ىذلا ىسفنلا وجلاب اهدمأ ذإ
 , تائيبلا ةرطيس ببسي سوفنلل ضرمي ىذلا أدصلا تاج ىتلا براجتلاب
 . ابضهاني الو « اهمئتاوي ىذلا ىسفنلاو ىركفلا عوزتلا ىلإ اهاده مث

 دقف دق « هيف ديرف هنأ ىأر تح ءدوجولا رون ىري دمكب مل هنأ كلذو
 ؛هدجج ال ومابأ ريو ةنأ ركذيو « لفط وهو تام دق هابأ نإف همأ هنثالكو « هابأ
 الف , هتدالو دعب تام دق ناكاذإو « هتدالو دعب تام هابأ نأ فورعملاو
 هتيؤر قف هنأ ليلدب : ًائيش كردي الو ىعي ال ريغص ىهو ناك كلذ نأ هب
 تماق دقلو « هرمع نم نيثالثلا ىف ًاباش تام هنأ اوركذو «هدجو هيبآل

 "7 ص ىزوملا نبال بتانملا(١)
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 «ةنوءملا بلطي الكهوب دك رقي لو « هيبأ ةرسأ نم ىقابلا لظ ىف هتيبرت ىلع همأ

 هيطعت ىهو ةليلق ةلغ هل لغي رخ آو , هنكسي ًاراقع هادغبب هل كرت لب

 ؛هراسيوقزرلا طسبو « هنيلو شيعلا غفار هطعت ملو ء شيعلا نم فافكلا

 . سانلا ىديأ ىف امع ءانغتسالا بابسأ ةليئضلا ةلغلا كللتب هل عمتجاف ٠

 ؛هرمأ اهيا] لآ تلا لاحلا هذهبو ءبسنلا اذوب دمحأل عمتجا - ١
 عمتي! رومأةسمخ دعب نم ىسهفن عوزن نم هل ناك امو « دبملا ىف ىص وهو

 فاسفس نع دعبلاو « ىسفنلا ومسلاو « العلا ىلإ هب تراس الإ صخشل
 « بسحلاو بسنلا فرش : ىه رومآلا كل ؛ اجلاعم ىلإ هاجتالاو ءرومألا

 لاحو « هئالبو هريبدتو هسفن ىلع ًادمتعم ابصلا رخل ذنم هئشني ىذلا ملا

 باصتالو ميعتلا اهرطبي الف « سفنلا هب ىذختست ال عدقملا ريغ رقفلا نم

 عمو « ماغرلا ىف اهفنأ ةبرثملا قلت الو , ةبرتما اهذ: الو « فرتلا ةوارطب

 , ىلاعتو هناحبس هللا ىوقتب ىركفلا العلا ىلإ عوزنو ةعانق لاصخلا هذه

 . ىعملأ ركفو ؛« ىذ لقعب اذه لك قنلاو « هاوسل ةوقب روعشلا مدعو

 رةفلا نم لاحو « متيو « عيفر بسن : ىمفاشلا هخيشك اذه ىف نأكو

 :ةيبأ سفنو « ةيلاه ةمهو , ةجاحلاب ىذختسي الو « فافكلا هيف دحم ىذلا
 ؛ ًايرغ اماشت ذاتسألاو ذيبلتلا ةأثن تجاشت دقلو « بيرأ كر لقعو

 هعفدتو همأرتمأ هل تناك امهالكو , اهان ركذ ىتاا لاو> آلا هذبب ناكامضالكف

 . وب وأ ءؤطنت ابلعجت الو ومنتو وكوتل هبهاوم فنيكتو « العلا ىلإ

 ىعفاشلا سفن ىف لاو> اللا ذه ريثأت ىف كلائه هانلق امنإو - ١

 عيفرلا بشا عم ةريقفلا ةأشنلا نإ كلانه انلق دقلو « انه هلوقن هتيبرتو

 «عناوملا تفتفا نإف « ميرك كلسمو « موق قلخ ىلع ( أشني ) ءىثانلا لعجت

 هرافظأ ةموعن ذنه ءىثانلا لعجم بسنلا ولع نأب كلذ ءذوذش ةمث نكي ملو
 الف « اياندلا نع عفرتيو , اهفاسفس نع ىفاجتيو « رومألا ىلاعم ىلإ هجتي

 ىفسإو ؛*ةيدا ا ىحرإا 2و ند نماهنإ ر 0 رو (ةندلاب ىط ال 2 ةعض نع نماطت الو «لذب ةسفن رهفلا بصي
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 كلذ عم آريقف هتأشن نإ مث ء رقفلا ةسيسخ عفريل , دلجو ةمب دجملا ىلإ
 , سانلا ساسحإب سح هلع ؛ بسلا فرشإ ساسحإلاو ء«ح ومطلا

 رعشيو « مهعمتج لئاخدو « مهسوفن ةئيبخ فرعتيو ؛ ميطاسوأ ىف جمدنيو
 امو« عمتجلاب قلعتي لمعا ىدصتي نم لكل ىرورض كلذو « مثروعشب
 , ةعيرشأأ ريسفت نإو « هقئالعقيثوتو « هلاوحأ مظنق و هنال هاعم ىف هب لصتي
 .كلذثحالا ىضاقتي اهسي اقموامنيزا رمزع فشكلا و ءا,ةئاةح جارختساو

 , نيغابصلا ىلإ بهذي ناك ةفيتح ىلأ بحاص نسحلا نب د# نأ ىوري
 هكح نوكيلالإ كلذ لعفي ناك امو« مهنيب ى رجامو « مهتالماعم نع لأسو
 ملام « تاداعلا كلتىلإ ب رقأ مهتاداعب لصتت و«سانلا نوئشب قامتت ةلأسم ف
 عيفرأ| بسنلا عمةريقفلا ةأشنلاءذهف . هماكحأو عرشتلا ل رصأ نم الصأ فلاخضت
 مهذابم ىلإ ى رمالو موذعدءبيف ةماعلا نع ىماستيال ظ لمأك بي لهم ام 9
 . (©هتبيط هرقفلو « ةولع ةيسنل ناكف , رفصيف

 ايندلا تيقلأ امدنع , امهرثأعقدملا ريغ هرقفو هبسنل ناك دقلو - 1١
 «قن بلقو؛ةهز' سفنب اهاحنو « همادقأ عضا ومنع ًاديعب اهاقلأف هيدي نيب
 نماطتم ناكو ؛ ميرك ع ضاوت ىفاهدريف ٠ لاومالاردب لكوتملا هيلإ ىده ناك
 ميلع ىاست امو « سانلا لذابم ىلإ لزن ام , سانلا ساسحإب ًاسحم سفنلا
 باتدك لاق دقلو ؛ ىنرعلا هبسنب رفع طق هيلع ظعحالي مل تح « عيفرأا ةبسنب
 هنع هللا ىضردمحأ سلجم ىف ناك م , ساجم ىف ًازيزع ريقفلا فر ام هنإ هتريس
 هيف جزتما ىذلا ميركلا عبنلا كلذ نم تعبن دق ةميركللا لاصخلا هذهو
 . قتلا لضفوحورلا ومسبو « رّففلا ةعانقب بسنلا فرش

 ام ىبرتو ؛ دادغبب هنع هللا ىنضر ديحأ مامإلا أشن : هتنبرت - 53 ١١

 تفل اختو , مهميراشم تفلتخا نيذلا سانلاب جومت تناكدقو ىلوألا هتيبرت
 ةفوصتملاو نوثدحماو ءارقلا اهيفنوئفلاو فراعملا عاونأب ترخذو ؛ مهبد آم
 رفات دقو«ىمالسإلا ملاعلاةرضاح تناكدقف ؛ءاكمحلا ةفسالفلاو ةذللا ءالعو

 ١4 ص صفاهلا باتك )١(
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 عزانتو لبساا ددعتو كلاسملا عونت نم ماعلا يضاوح ىف رفاوت ام اهف

 لجر نوكينأ هابص ذنمدل دمحأ ةرسأ تراتخادقومولعلا فلتخمو براشملا

 ,ةغللاب لعنمهلةدبمملا مولعلا لك هلذختي و .هيلع فكعيو «هلرفاوتي ىذلا نيدلا

 مسوهيلعشا ىلصلوسراالاو>أ ونيعباتلاوةباحصلارثآمو ,نآر قااوءثيدحلاو

 ,نيدلاهقفوءةبحصلا لوطب اوصتخا نيذلا نيبرقألا هئايلوأ ةريسو « هتريسو
 ؛ىضنلا هعوزن عم؛هيجوتلا اذه وأ « ةيبرثلا هذه تقفتا دقو « نيقيلا بلو
 ميركلا نآرقلا ىلإ هترسأ تبجو دقل « تاياغ نم هتمه ةيلإ وبصت تفاك امو

 مالغلا ناكفءقتلاوةةامآلا عممةيعملالا هيلع تررظو «هظفحتساف ,ىلوألا هن أمشا ذنم

 ربك آلا ءالإلا ىلبأ ىذلا لكلام“ «قتلاباشلادعب نمراصاك ناملغلا نيب ىقتتلا

 .ملع هبال سيل امف اجرت ها رياموأ دقتعيام ليبسىهراكملا لمتحاومإلسإلاىف

 ريرحتلاىلعنرهلناويدلا ىلإ هجتا «ةغللا لعو ؛ نآرقلا ظفح مثأ اذإ ىتح

 مث , باتكلا ىلإ فاتغأ ملغ انأو تنك: كلذ ىف لاق دقلو « ةباتمكلاو

 . « ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو « ناويدلا ىلإ تفلتخا

 هنأ ى> « ءاسنلاو لاجرلا نم هنوفرعي نيذلا ةقث لح ىص وهو ناكو

 مهئاسن ىلإ نويتكيدنجلا كل وأ ناك« هدنج عم ةقرلاب وهو ديشرلا نأ ىوريل

 هب بتنك ام نه أرقي هريغ دمحأ نفرعي قاللا ءاسنلا دحي الف مهاوحأب

 . لوقلا نم ًاركنم هاري ام بتتكي الو ؛ دودرلا نهل بتاكيو « نبيلإ

 هذختي « مهئابآو «هبارتأ لكل نيظحالمني رثأ هتماقتسا وهبت ناكدقلو
 ىدلو ىلع قفنأ انأ » : ءابألا ضعب لاق دقل ىتح « مهئانبأل ةودق ءابآلا
 لبنح نب دمحأ اذهو « نودلف, مارأ اهف اوبدأتي نأ ىلع نيبدؤملاب مهئيجأو
 . «(0)هتقيرط نسحو « هبدأ نم بجعي لعجو « فيكاوراظنا !! ميني مالغ

 ىفةريذصلا ةاونلاو «ريبكللا ل جر اا رسوه « ريغصلا لفطلا ناك اذإ ١4-

 ىذلا «ليتص ند نب دمدأ ميتيلا مالغلا كلذ ناككلل ذكسف «ةريبكلا ةرجشلا امي وطم

 الا ص ىزوجلا نبال بقانملا )١١(



 بات.ك لاسرإ نع عامي وهيك الأ عرولا بجو أم ةباتك نع عشتمي ناك

 اضر لب ) ًاصلااخ هيف هللا اضر سمأ وأ ( ةيجوي ال حالصلا نأ ىري همعل

 هنع باك ليصوت نع هعائتما ىف تيأر أ « لوألا دوصقملا وه ناطلسلا

 ىوططي ىذلا وه مالغلا كلذ ناكف؛ ةفيلخلا ىلإ رابخالا ليصوتل « ىلاولا ىلإ

 .٠ مامإلا كلذ اياجس هكسفأ ف

 ؛دجلاو ربصلاو ,هلمعب ةيانعلاو ىوقتلاب نارقألان يب دمحأ مالذلا روت

 ,ناوبصلاةنوءرو ءايصلا ةعيم هقرغتست ىذلامالغلا نكي ملف ؛هركي املاحاو

 طرف نم كلذ لعلو « نايبصلا نس نسلا تناك نإو لماكلا لجرلا ناك لب

 دقلو « هتلوفط ذنم ىسفنلالالقتسالاب هساسح]و « ًاريغص هسفن ىلع هداهتعا

 دقل ىح « دقعلا كلذ ىف مب لصتا نيذلا ءادلعلا رظن تافصلا هذه تعرتسا

 ,©2هئامز لهأ ىلع ةجح نوكيسف ىتفلا اذه شاعنإد:ليمج نب مثيلا هيف لاق

 تامتتك | ىت> « ىتفلا شاع دّقف « تققحت دق ةءوزلا هذه نأ ربظيو
 هبلعي ؛ هتامز لهل ًارون ناكو ؛ نيعبسلاو ةعباسلا ىلإ لصوو « هتلوجر

 .دقتعيامل بسيف ىذألاب هتناهتساو هلاتحاةوقو ؛ هريصو« هعروو هقلغو

 هيله رمأ هتبجو ملعلا ىلإ هجتي ناكو قوطلا نع دمحأ بش 18

 ةبجولا عم هلورم تقال كلذيو « صاخلا هعوزن عم هيجوتلا كلذ ماقتماو

 « ةفسلفلاو ةضايرلاو ةغللاو نيدلا مولع اف دادغي تناكو « اهيلإ هجو ىتلا

 فامتقي نأ دبال ناكف , ةينناد اهفوطت راجشالا هذه لكو ؛ فوصنلاو

 ىف ب:رال نيداا مواع ىه ىلوآلا ةأشنلا عم قفتب ىذلا نإو « اهم دمحأ

 م نيدلا مولع قيرط اهرايتعاب ةغللا مولع مع كلذل * هيلإ دبع امو ؛ كلذ

 . ةتاذ ىف لوقعملا وه و « رصعلا كلذ ىف نأشلا نك

 كإسم راتخم نأ امإ وم 2 ةعبرشأا مولع نم رات نأ هيدي نيب ناك اذإو

 )١( لبنح ني دحأ ةجرت ىف ىهذلا ظفاحاا خبرات ٠



 اوال

 , هظافح نمأظناحو؛ثيدحلا ةاور نم ًايوار نوكينأ راتخضنأ امإو ءارقفلا
 هقفلا راعءنالصفني ناملعلا أدتباو هرمهع ىف نازيمتت ناتقي رطلا تأدتبا دقف
 دادعإو ؛ ةاورلا زيمتو . ةباورلا معو ةيضفالاو ٠ ىواتفاا جارختساو
 .ةلدايصلا مه اهدعب « ءاباعألا نيب ةيباعلاةداملاك م ديأنيب نوكستل ءابقفلل ةداملا
 , نامزنا قارعلا ىف ناك دقلو « هيقفلا ةفينح ىنآل ثدحلا شءعاألا لاق اك
 . بذع لمملا فاص نيدروملا الكو « هسوقب دمحأ عز أمبمأ نعو

 نبا نسحلاو , دمعو فسوي وبأ هنود دقو « قارعلا هقف دادغب ىف ناك
 . ظافحلاو نوثدحلا دادغب ىف ناكو . مثريغو « ىؤلؤألا دايز

 مكلسمو ؛ ثيدحلا لاجر هئايح ردص قدمحأ راتخا دقلو - .٠«
 قيرط دار نيثدحلا ىلإ هجتي نأ لبق هنأ رهظيو « ههاجتا لوأ مهيلإ هجئاف
 ىلع ناك هيقلت لوأ نأ ىوريف « ثيدحلاو ىأرلا نيب اوعمج نيذلا ءابقفلا
 نيثدحملا ىلإ دعب نم لام هنكملو « ةفينح ىبأ بحاص فسوي ىنأ ىضاقأا

 ثيدحلا هنع تبتتك نم لوأ , : لاق دقن ءثيدحلل مهتلمحب اوفرصنا نيذلا
 ..(0)فسوي وبأ

 « نيثدحملا ىلإ انلق اك فرصناو « هنع ذخآلا ىف مدي مل هنكلو
 ًافارمصثا فرصنا هنأ لوقن الو « ثيدحلا ىلإ فرصنا هنأ ررقن اننأ عمو
 ةيضتأو ىواتف نه نييقارعلا ءابقفلا لو قع هتجتفأ ام ىلع عالطالا نع هءطق
 هتيغب نكست لو « اهيلإ هتمه نكت مل نكلوءاهيلع علطا دق هنإ لب ؛ رخو
 ىف ءاج دقاف « نيدلا ملع ىف هتارمث هل ًارمأ اهيلع عالظالا نأك نإو « اهوحن
 ىأرلا بدتك بتنك دق دمحأ ناك : لالخلا لاق « ىههذلا ظفاحلا خيرات
 . اهيلإ تفتلي مل مث ء اهظفحو

 نأ فولأملا ريغ نم هناأل , هليقن انكلو « هدرن نأ انل سيل ربخ اذهف

 علطي نأ لبق اهركتتسي وأ“ اهفرمرالو « هيدي نيب ةيلعلا جئاتنلا كلت نوكت

 مم ص ىزوجلا نبال بئاملا )١(



 كك

 ىأرلا بتك ىلع علطا هنإ لوقن ال مالكلا كلذل انلوبق عم انكلو  اهيلع
 دهب ةريلعلا هتارح نوضغ ىف ناك اهب همام نإ لب ؛ هئايح علطم ىف اهظفحو

 . ةقثلا تبثلا ةجحلا هيف راثو . ثيدحلا لع نم نكمتسا نأ

 ردص ىف ه-ةيرط دار هنأ ىأرلا هقف نم دمحأ فتوم نوكي كلذ ىلعو

 ءابقذ نم ناك دق وهو « فسويىأ نع ثيدحلا لوأ قا ا, هنأ ليلدب , هتايح

 ديأو , نيثدخلاب لصتا دق كلذ عمم ناك نآو « هيف ةّباثلا مدقلاىوذ ىأرلا

 ىدلعلا هنيوكت ليكتسا املو « ثيدحلا ىلإ هجتا مث ء ثيدحلاب ىبقفلا هيأر
 ثيدحلا معن م هيلإ ىهتنا ام نيب نزاوي دقات صحاف ةسارد ىأرلا هقفسرد

 ةباحصلا قيرط راتخاف ؛ ىبقف عيرفت نم ءارقفلا كئلوأ هيلإ لصو امو

 هذفح نوكي كلذبو , ىأرلا هقف نم ةسبق سبق دف ناك نإو « نيعباتلاو

 لهأ هيلإ لصو امل هتفرعم وأ « لالخلا ريبعت دح ىلع ىأرلا لهأ بتكل

 . الوقم» الوبق» ارمأ حيحصلا ىملعلا ريبعنلا دح ىلع ىأرلا

 نوثدحناناكو « ثيدحلا هبابش رِكخىف هنع هللا ىضر دمحأ يبلط - ١

 ؛ ميلثم ةنوكللا فو «نوثد ةرصبلا ف « ةيمالسإلا ىضارألا عاقب لكىف

 تقلا دقو ؛ ممب رخزت زاجحلادالب و « مهنم ريثكلا !بيف ةلودلا ةبصق دادغبو

 ةمرلقإ تازجاح ةم نكت لف ءرصعلا كلذ ىف يلع ءاقتلا راصمألاو نئادملا

 ةلمح را تناك لب ؛هريغ ةياور ل .,ةتال ءاهدإب ثيدح ىلع ةفكاع ةفئاط لك لم#

 .ةئاروثلا هناسرأو« للعلا لابح ةلصاو ةيمالسإلا عوب رلانيب ةرمتسملاةيملعلا

 نع ذخأي نأ دبال نك ثيدخلا بلاط هبابش لبت ههقدحأ مزتءاامدنعو

 عمج دق ثدي لوأ هلعلو . زاجحلاو مامشاو قارعلا ىف ثيدحلا ءاملع لك

 ,كلذب ةدابشا قداص دهاشل هدنسم نإو ءامتودو « ملاقأألا لكىف ك ثيدامحالا

 . ًابسانتم ًاعج ىفوكلاو ىرصالاو ىاشلاو ىزاجملا ك ثيدحلا عمج دق وهف

 اذإ تح دادغب ثيدح الوأ قاتي نأ بجوي ناكقطنملا نإو - ”9؟

 ثيدحلا ىلإ هجّتا وهف ء راس كل ذكو « هريغ بئط هلج اهثيدح نم ظفحتسا
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 ءابيف ثيدحلا خويش نه ذخأي دادس [مقم رعتساو « ه )9 ةنس نم

 ىلإ هتلحر ةزساا هذه أدتباو . (١)ه )1 ةنس ىتح « عمسي أم لك بتكبو
 كلذدعب هتالحر تلاوت مث ؛زاجحلا ىلإ لحر هيلو ىذلا ماعلا فو « ةرصبلا
 . ثيدحلا بلط ىف اهريغو , نهلاو « زاجحلاو ةرصبلا ىلإ

 لبق ةيملع ةلر لحرب و , ه جربو ةنس ثيدحلا بلط دق ناك اذإو

 وأ نيذس عبس و نيبدادخيلا ثيدح بملطي رهتسا هنأكف .ه ١م ةنس

 « ديعب ريغ رفسف رفاس دق ناك نإو « ةيملع ةلحر ايف لحرب ملء رثك |

 ٠ بيرق ض رغلو

 دادغب ءايلع ثيدح ىلع عبس تاونسلاهذهىف هسفن دمحأ رصقدقل 5+
 .ةفاتخلا هقفلا باوبأ ق نيعب اتلاوةباحصلل ةيضقأو :ةروث ا هىواتف نمن وظف امو

 وه لب : كانهو انه نم فقاي لملا ءىدتبي ال ءىثانلا نأ ررقملا نم هنإو
 اذإ ىتح « هيلع جرختي تح ؛ ًاريصق وأ اليوط ًانمز ءايلعلا نم ًاملاع مزلي
 دمحأ ناك كلذكو « هدب ىلإ لصي ام لك تارٌلا نم فقتلا عرعرتو ادش
 ةسداسأا غلب ذنم؛ راثآلا هقنو ؛ ثيدحلا بلط ىلإ هجتا دقف « هنع هللا ىضر
 داه ريغ نم ةفلتخلا ةيلمعلا عزانملل هسفن كرت, م هنكلو ؛هرابو ةئس ةرشع
 همزاليرهتساو دادغب ىف راثآلا معو :ثيدحلا ةئأ نم ًامامإ مزللب 2 هيىدتم

 وه مامإلا كلذ * هرمع نم نيرشعلا غلب ىح رتب لف . تاونس عب رأ ون
 ىور دقلو . (2 )م.م ةنس ىفوتملا ىطساولا مزاخ ىنأ نب ريشب نب مشه

 . حلاص هنبا :هنع هاور مك لاق دقف « امتدمو ةمزالملا كلت ربخ دمحأ نع
 « ني اكو ىدحإو نيئام ةنس ىلإ هانمزلو « نيعبسو عست ةئس مشه نع تثينك

 هنع انيتك , نينامثو ثالث ةنس ىف تامو « ثالثو « نينامثو نيتنثاو
 ًايتكو ءاضقلا باتكو « ريسفتلا ضءبو ؛ ثيدح فلأ نم اون جحلا باتك

 5و ص بفقانلا اذه ىف مجار )١(

 "«ه ص ىزوملا نبال بتانملا )0



 هل اوس

 (1). رثكأ لاق؟ىففال آةثالث نوكك: لوقا كلذدعب حلاص هنبا هلأسو ؛ اراغص

 لهتي لو « مات ًاعاطقنا هل عطقني مل هنأ ئأ ةمان ةمزالملا كلت نكت و

 رضذكو « ًانايحأ هريغ نع ىقلتي نآك لب ؛ تاونئسلا عب رأ ىدم ىف هريغب

 ١89 ةئس دلاخ نب هللا ديع نب ريع نم مه هنأ ىوريف ٠ هآ وس سلاجم ضءن

 . مشه توه لبق

 : لاق هنأ ىو ريف « ىدبمنب نمحرلادبع ءانثألا هذه ىف ًاضيأ عمس دقلو

 سمخ نبأ وهو « بضخ دقو « نيذامع ةنس ىدبه نب نمحرلا دبع انيلع مدق د

 . « عماجلا دجسملا ىف هارأ تنكو « ةئس نيعبرأو

 . هلع ىوريو , سابع نب ركب ىنأ ىلإ عمتسي ًاضيأ ناك

 ةمزالملا نم لضفب اممشه هخيش هصيصخت مم هنأ دافتسي هلك اذه نمو

 ؛ هنع ىوريو « هريغب طلتخم ناك لب , مات ًاعاطقنا ريغ نع مطقني 5
 نيذلا كئاوأ ًاصوصخو « ةقثلا ىوارلا دجو اثيح « ثيداحالا فقليو

 . ةيمالسإلا عاقبلا ىف ثيدحلا عمجو ةياورأأ ىف ةيبلع ةربش مط

 اميحو « هدجو اميح ثيدحلا قلتي دمحأ نخأ مشه توم دعب - 8

 نمو ؛« بأدو دي اهخويش نم ذخأي تاونه ثالث و دادغبب ثكمو , ناك

 ذإ 2 ريشه عم هنأش ناك اي« هريغ نود ةمزالم لضفب ًادحأ صخب نأ ريغ

 « هدوع ىوتساف ؛ ميشه توم دنع اهبراق وأ ًاماع نيرشعلا خاب دق ناك

 « قداص مزعو دجو بوءد ىف ثيدحلا باط ىف راسو . ةداجلا ىلع ماقتساو

 ؛ اهل اتاهرإ هنم تدجو نإ هسفنب قفرلا ىلإ هوعدتو هدشرتو هعجشت همأو

 ىف روكسلا تدرأ ابر تنك : لاق دقف , هن ابققر ضعءب دمحأ ىح دقلو

 . ءاوحبصي ىتح وأ سائلا نذؤي ىتح ؛ ىلايأب ىمأ ذخأتف ء ثيدحلا

 قاتيل « هتالحر أدتبا ةئاملا دعب نينالاو ةسداسلا ةنسلا فو - «و

 ىلإ لحرو « ناجحلا ىلإ لحرو ؛ ةرصبلا ىلإ لحرف « لاج رلا نع ثيدحلا

 ريرج ىلإ عمتسيل ىرلا ىلإ لحرينأ دوي ناكو . ةفوكلا ىلإ لحرو « نها

 )١( هسفن ردصملا ٠
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 ةا-رلا نع هدعقأ نكملو « دادغب ىف لبق هآر دق نكي ملو ديلا دبع نبا
 . ليبسلا اذه ىف هيلع ةقفنلا ميظع هيلإ

 مبهاوفأ نع بتكيو « اهافش ثيدحلا لاجر نع قلتيل هتالحرتلاوتو
 . نولوقي ام

 نع قلتي روشأ ةنس ًانايحأ اهيف مقي ناك تارم سمخ ةرصبلا ىلإ لحد
 رادقم بسح ىلع . رثكأ ًانايحأو . كلذ نود ًآنايحأو , خويشلا ضعب
 . هيلإ لحر ىذلا خيشلا نم هيقلت

 دقةلحرلا هذه ىفو ؛ ١م ةنساهالوأ ء تارم سمخ زاجحلا ل] لحدو
 هقذف - هللإ ةدصقم ناك ىذلا هنييعى أ ثيددح عم ذأو « ىمفاشلا عم قل
 ىمفاشلاب هؤاقل ناكو « هخوسنمو نآأرقلا خسانل هنايبو هلوصأو « ىمفاشثلا
 هلوصأو ءهبقف هتبعج ىفو اهيلإ ىمفاشلا ءاج امدنع دادغب ىف كلذ دعب
 ناكو , رمه» ىف دعب نم هلوصأو هبقف حيقنت ىلأو ناك نإو « ةررقم ةررح
 ثيداحاألا ةحص ةفرعم ىف هيلع لومي ىعفاشلا ناكدقل ىتح , جضن دق دمحأ
 هيلإ بهذأ , هب ىنلعأف ثيدحلا كدنع حص اذإ هل لوقي ناكو ؛ ًانايحأ
 . 20 ًاينمب وأ ًايقارع وأ « ًايماش وأ ًايزاجح

 ةجح لوأ ه : لاقن ةيزاج+لا تالحرلا هذه ليصفت نيشك نباركذ دقو
 تس ةئس م , نيعستو ىدحإ ةنس م , ةئامو نينامتو عيس ةنس ىف أمجح
 رواجو « نرعستو نام ةنس جح م « نرعستو عبس ةنس ىف رواجو نيعستو
 ثالث امم « ججبح سمخ تججحد: دمحأ مامإلا لاق .« نيستوعسق ةنسملإ
 ابذعب ىف تالض دقو ءامهرد نيثالث ججحلا هذه ىدحإ ىف تَمفنأو : الجار
 ىتح ؛ قيرطاا ىلع ىنولد هللا دابع اب : لوقأ تامل ؛ شامانأو قيرطأا نع
 . (90. قيرطلا ىلع تفتو

 ةلحرلا ىف لوقلا اذه ناك دقو ء "87 نم رشاعلا ءزجاا ريثك نبا خيرات )١(
 ء 05ص ٠١ ءزج ريثك نبا خيرات ((©) 2٠١ 9١م ةنس دادغب ىلإ ىعفاشأل ةيناثلا
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 ةحاطلا عم هقشأأ تءظع الك هنأل , ًايشام جحلا ىف بستحي ناكلملو

 « ةقفالا ىلع هف ردقم م دعأ ناك بيرقلا حجارأا وهو كلذلعل وأ «باوثلامظع

 باطيلو « مارملا هللا تيب رواجإلو « كسنلاب موقيل ًايشام جح ناكف

 . مف نيعب اتلاو هباحصأ ىواتف ىلع علطيو 0 و هلأ لوسر ثيدو

 دادغب ند أمرف عمم ةلمحرأا هلو ق ةقشملاىقلو ) ةفركلاىلإ لحر دّقلو

 هسأر تت تكذب ف ماني ناك لب ) ًاقيفر ال نكي م ةفوكلاب هماقم الن

 تاحر تنك امهرو نوعست ىدنع ناكول لاقو « هسفن نع وه ىقح م« ةئمل

 ىنكمي و 0 اني احصأ ضعب جرخو 6 ىرلا ىلإ ديس دبع نب ربرج ىلإ

 ٠ ءىث ىدنع نكي مل هنالل جورخلا

 ءىثلا نآل ءثيدحلا بلط ىف ةقششملا بيطتسي ناكثأ ربظيو - "5

 ةرجطلا ةين بستح كلذ قوف ناكو « نايسنلا بيرق نوكي رسيب ء ىحب ىذلا

 .٠ ىلاعتو هايس هلا ثيدحلا ليبس ف

 جحلا دعبو ؛نيعستو نامت ةنس جحلا ىلإ بهذي نأ هسفنل همسر ام ناكو

يفرة نأ هذهم فشاكدتو .نهلا ءاعئصب مامهنب قزا رلادبع ىلإ بهذي ةرواجملاو
 هق

 ىف امهتيغر تقفاو: دقو « نيعم نب ىح للعلا بلط ىف هبحاصو ؛ جملا ىف

 «فوطي قزاراادبع اذإ مودقلا فاوط نافوطي امه امني و , كم الخدف كلذ

 ,كوخأ ليسن دمحأ اذه:هل لاقو هيلع ملسف 0 هفرعي ناكو 2( نيمم نبا هآرف

 هللا ءاشزإ « أدذ كيلإءى لاق ء ليج لكهنعىنذلبب هنإف « هتبثومتلا هايحلاقف

 خيشأا ىلع تذخأ ل ًاضرتعم دمحأ لاق فرصنا أبلف « بتكنو عمسأ ىح

 « رهش عوجرو « ربش ةريسم هللا كرأ دق « هنم عمسنل لاق ؟ !! ًادعوم

 « لوقت امب اهدسفأ نأ ةين تبون دقو ىنا ربها ناكام دمحأ لاقف « ةقفنلاو
 9 ل 50 0.

 )١( ىزوجلا نباو ريثك نبا مجار ٠



 ىتا ةصرفاا هل تحال دق « ملعلا ليبس ىف ةرجبلل ةبسنحا ةينلا ىلإ رظنا
 بلط ىف ًارجامم ضرالا ىف ب رضب نأ رثأو « اهربتني لف , ةرجُلا نع هينغت
 ةيشخ , ةصرفلا هيرقتو « ةفداصملا هلبست , المس ءاخر هذخأ# نأدريإو « معلا
 .نشخلا شيعلا لمتحو . بعصلا بكرملا هليبس ىف بكري الف كلذ دوعتي نأ

 بكرملاو « نشخلا شيعلا هلافو « ءاعنصىل] رفاسف بستحا|م ققحت دقو
 نيلاهلا ضعب نم هسفن ىرك أف قيرطلا ىف ةقفنلا هب تعطقن ! ذإ « بعصلا
 , ةلومملا دب هل دمت نأ لواحت هتقنر تناك دقو . » ءاعنص ىفاو نأ ىلإ
 . هتاقفن ىلع لصح نأ نم هنكم ىتاا هتوق لضف هَل دما اهدرب ناكف

 هللادبع ايأ اب هل لاقف ؛ هنيعينأ قزاراادبع لواح ءاعنص ىلإ لصو الو
 دمو « بسكم الو , رجتم ضرأب تسيل انضرأ نإف « هعفتناف ءىثلا اذه ذخ
 ءام+ نارتسا نيتنس ةقشملا هذه ىلع ثكمو ريضانأ دمحأ لاقف « رينانديهيلإ
 . لبق نم اهملعي ناك ام بيسملا نباو ىرهزلا قيرط نع ثيداحأ عمس ذإ

 ؛هتلوجر تلمتكانأ دعب ىتح ملعلا بلط ىف ةلحرلا ىلع دمحأ رمتسادقو
 . رصم ىلإ هقحلي نأ امهنيب ءاقل رخآ دنع ىعفاشلا دعو دقلو « هلع جضنو
 ىندعو ه : لاق هنأ ىمفاشلا نع ةلمرح ىور دقف ؛ دعو ام زجني مل هتكاو
 نأ هبشإ متاخ ىأ نبأ لاق« مدقي له , رصم ىلع مدقي نأ ليدح نإ دمحأ

 . (9 ,ةدملاب نب نأ هتعئم ديلا تاذ ةفخ نوكست

 رثكتس ال , ثيدحلل ًايلاط ةيمالسإلا ملاقألا ىف دمحأ فوط 5!
 ىتح « هربظ ىلع هبتك بئاقح لمح ؛ بوغللاو دكلا نع ىنيالو ريثكلا
 ,ثيداحاللا نم هاورام رثكدقو , هتالحر ىد>] ىف هيفراع ضعب هآر دقل
 : ىورامو بتكامو ظفح ام ًارثكتسم ًاضرتعم هل لاقف « هبتكو هظفحو
 . © « ىتم ىلإ ! ! ةرصبلا ىلإ ةرمو ! ! ةفوكلا ىلإ ةمد

 )١( نبا خيرات (9) .ءايلوألا ةيلح كثيراء٠

 ) )9ء ؟«م ص ىزوجلا نبا 1



 مود

 غلبم غلب نأ دعب ى> ؛ هتياورو ثيدحلا بلط ىف هدج رمتسا دقو

 « بتكي هدي ىف ةريحنلاو « هبرصاعم نر لجر هآر دقل ىتح ؛ ةمامإلا

 مامإ تنأو غلبما اذه تغلب دق تنأ « هللا دبع ابأ اي هل لاقف عمتسيو

 انأ ١ : لوقي ىلاعت هللا همحر ناككو . « ةربقملا ىلإ ةربحناعم » لاقف « نيملسملا

 . 20, ريقلا لخدأ نأ ىلإ معلا بلطأ

 اماه لجرلا لازي ال ه : ةروثاملا ةيكحلا ىلع ريسي دمحأ ناك اذكهو

 ام قطنو « هلمع ام قطن « « لبج دقن ع هنأ نظ اذإف ٠ معلا بلطي ماد ام

 . هنع اهانلقن ىتلا تايكلا كل: ىف هناسل

 ىوذني م أىلإ معلا لوبس ىف هترجه ىف مالكا كرتن نأ لبقو - "م

 لكن يودتب ينعم ناك دمحأ نأ (امهدحأ) « دعب نم هتناكمو « ةيبلعلا هتايحةلص

 ةظفاحلا ىلع دمتعم ريغ « هياككأ راثآآو للي هللا ل وسر ثيداحأ نم عمسإ ام

 مولعو «, هقفانود هيفن مولعأنيودت رصع ناكر معلا نآل كلذو ءاهدحو

 لب . هلقعب ظفحلاو , هنذأب طاقتلالاب ىناتكي ناك اف «ثيدحلا مولعو « هللا

 ظفح ناكف «ىعاولا ظفاحلاهبلق هءدوأ ك٠ سيطارقلان وطب هاقلتام عدوي ناك

 نم الإ ثدحال ثدح اذإ هئيكلو . اهقئارطب اهدانسإو . ابك ثيداحألا

 ماك فرحيف « ىسنيف هلقع لضي نأ ةيشخ « لقنو بتك امم ىأ . باتك

 قولا ةورعااب ك.دمةسباو ء« ىوقتلا طرفزمكلذو « همض وهنع لوسرلا

 هبشر نأ ةيشضش نوثدحت ال اوناك نذلا حلاصلا فلسا ضعب اهيلع ناك ىنلا

 . مييغل هبي هنأ اونظ اي« مهل

 ناك هنأ ىت> « هظفح ةرثكو ؛ دمحأ ظفح ةوقب ةرفاضتم رابخألاو

 , افاد ثيداحألا نوديو ءاه هظفح ىلع ًاداهعا ًانايحأ دانسإلا نوديال

 هنأ ىتح م انهوت م بتك ام اهأرت اذإ الإ أمم قطني ال نكللو « !مظفحو

 ىوربو 2« بتك امم هأ رق مث « هبتك هنع ثحب هظفحت ثيدح نع لئاس هلأس ول

 )١( س ىزوجلا نبأ ١؟



 مع

 هل رضح نأ هللا دبع هنبا رمأف ثيدح نع ورم لهأ نم لجر هلأس هنأ
 هسفنب ماقف « هدحي ل هنكلو « هيف ثيدحلا نع ثحييل دئاوفلا باتك
 لجر هءاجو .٠ ثيدحلا بلطي دعقو ءازجأ ةدع ناكو ٠ باتكلا رضحأ و
 بتكج رخأو هلزنم ىلإ لخدف , هللا كلع امم ىنملعت هل لاقو ثيدحلا بلطي
 .20تيتكامأ رقأ لجرلل لوقي 5 ؛ هيلع ىلع لعجو ؛ ثيدحلا

 , هنركاذ ىلع دمتعي ال ناك « هتيعاو ةوقو « هظفح ةدوج عم دمحأف
 ىعو عم نودي ام الإ ىلدي ال ثيدحلاب ىلدأ اذإو ؛ عمسي ام لك نودي لب
 ىف مالكلا كرت لبق هيلإ هيبنتلا بحي ىذلا - ىناثلا رمآلا  مظع ظفحو مان
 هب تحي ناك ىذلا نأ كشالو « ةبلطي ناك ىذلا معلا عون وه ؛ معلا بلط
 ممراثآو هباحصأ ىواتفو ٠ هاي لوسرلا راث آو ثيدحلا وه هبلطب متو
 فرميو « همبفتيو ؛ كلذ لك ظفحيف لئاسم نم نودهت<ي اوناكامو ةيملعلا
 .م ركلا ىدهلا كللذب ىدتريو ؛ هناياغو هيمارم

 اهودعبالةياورلا ىلع ا روصقم ناك دمحأ لع نأ كلذ ىعم لهن كسل ردم
 عضومو ؛ رظنلا عضوم وه , اهاوس فرعتب الو اهريغ بلطيال ناك هنأ ىأ
 نو نكسلو « ههقفىف مالكلاردص ىف صحفلا نءناكمنمدل نوكيسو « ةساردلا
 هنيبنس امل ًاديبمت نوكست ةراشإ ريشننأ بحي معلا نمهبلطي ناك امماقم ىف نآلا
 هيايشردص ىف هجوتدمحأ نأ ىلإ انهون دقلو « ىلاعت هللا ءاش نإ لولا نمهعض وهف
 فاتخي هتثادح ىف ناكهنإ ريثكن بال وقيو « فسوي ىلأ نع ثيدحلا قاتىلإ
 ىضاقلا كلذ ساجب ىلإ هفالتخا نأ كش الو , فسوي ىنأ ىضاقلا سلجب ىلإ
 ىفو هاوتف ىف هل فعسملا صنلا دحي مل اذإ هيأرب ىضقيو ىتفي ناك ىذلا هيقفلا
 ثيدحلا لعت نإ هنإو « ىبقفلا طابنتسالا نع ةركسف هيطعي نأ دبال « هئاضق
 صوصنلامبفيو « ىرحتيو ؛ طينتسي نأ ريغ نم ىوري ىذلا كثدحلا نكي ل
 قلا نمو ؛ صورو نم هاقات ا انتءباتم نإو ءاهمأرمو ةياصملا اماياغو

 لول ,ا؟و٠ ص ىزوملا نبال بقانلا )١(



 « صوهالا ند ماكحالا طابنتساب انعم ناك هنأ دقتمن انامج خوش نم مع

 « ةنيبع نب نايفسب قتلي ك٠« ىف هانيأر دقل ؛ ةاورلاو ةءاورلاب ًاينعم ناكاك

 ناك دقو « ىعناشلاب قلي مث : هنمدمحأ هيلإ عمتسي أم بتكيو هنع ىو ربو

 ؛ جهانملا كلت هيلع قلتيو « ةيبقفا هجهانم ىعرتستف « هلوصأ سرد

 .هيلإ عامتمالل هتلحر ىف هتقفر وعدينأ ىلإ هعفدي ًاباجعإ امحاصب بجعيو

 دنعانك هيوهارنبقاحسإلاق : هصنام ىربآلا نع ت وقاب مجعميف ءاجدقف

 ىل /اقذ لرن>نبدمحأ ىفءاجف « رانيدزبو ريع ثيداحأ بتكن ةنيبعن,نايفس

 مزمز ءانف ىل ىنأف تمقف  هلثم كانيعرتمل الجر كيرأ ىتح « بوقعيانأ اي مق

 لةعلانس>:تمسا| نسح ؛ةرهسااهبجوولعت « ضرب بايثفيلع ل جركانه اذإف

 بد>رف ؛ىلظنحلا هيوهارنب قحسإ اذه هللادبعابأاي لاقف ,هبناجىلإ تسلجأو

 أتسلجم لاط الف « ىنبجعأ مع هنم ىلرجفتاف «ىفركاذو هتركاذف «ىفايحو ىف

 دنعنم تق « هللا ناحبساي تلقف « لجرلا اذه لاق . لجرلا ىلإانب مق تلق

 بيرةوأىرهزالثملجرب انيتأتنأ الإ تمهوتاف ءىرهرلا انثدحلوقب لجر

 هنإف ؛ لجرلا نم سبتقا بوقعي ابأ اي ىل لاقف «باششلا اذه اني تيتأف «هنم

 . هلثم ىانيع تأرام

 امبأ ىعفاشلا لعب بجمي ناك دمحأ نأ ىلعاريف كشال ةلالد لدت ةصقلا هذبف

 هللا نإ : لاق هنأ هلي ىنلا نع ىوري "٠ لاق دمحأ نأ ىوردقلو « باجعإ

 « ابئيد رمأ اهل مقي الجر ةنس ةثام لكس أر ىلع ةمآلا هذطثعبي لجو رع

 ىعفاشلا نوكي نرأ وجرأو « ةئاملا سأر ىلع زب زعلا دبع نب رمع ناكف

 . 0ةئاملا سأر ىلع

 ةياورلا وه سيل ؟ لبن>نب دمحأ هب بجعيناك ىمفاشلا دنع ءىث ىأو

 « أريف هسفن دمحأ ةلزنم ىف نكي لو« اسف ةنيبع نب نايفس ةلزنم ىف نكب مف

 جيرختلا وه دادنب و ةكهىفدمحأ هيلع هاقلعو « ىعفاشلا دنع ناك ىذلا امو

 )١( ؟ 5س فالؤملل ىمفاشلا باتك مجار .



 دل

 ىذلا بجعملا وه اذبف « طابنتسالا جاهنمو طابنتسالا لوصأو ىبقفلا
 . هركسف ىلع ىلوتساو هنهذ ىعرتسا

 باطي امف بلطي ناك دمحأ نأ ررقن نأ بجيف كلذك ناك اذإو - ٠
 اننإ لب ؛ هريغو ىعفاشلا نع كلذ قلتو ؛ ةياورلاعم طابنتسالاو هقفلا لع
 نكلو ؛ ىأرلا لهأ بتك ظفحم ناك هنأ نم هنع لبق ام لبقن نأ ىلإ ىهتننل
 ناكد لالخلا هذرملت لاق دقف « اهيلإ تفتلي ملو « اهنع ضرعي وأ ام ذخأي ال
 . , ©0اهمل] تفتلي مل مث ارظفحو ىأرلا بشك بتكدق دمحأ

 لعب هتسارد ىف ًاينعم ناك دممحأ نأ ىلع لدي وهو « لوبقم لقنلا اذرف
 ىأرلا ءارقف بتك ايف دحيم ناك نإو « طاينتسالاو سايقلاو ىأرلاو « هقفلا

 عم قفتبوأ ( همن عيشبو ؛ هتاغ عقنيام هذيهالتو ةفينحووأ مثو نويقارملا
 ضرب ملنإو؛ هّدفلا ةساردب ًاينعم ناك لاح ىأ ىلع وهو. ةيربالا هتعزن
 . ءابقفلا ضعب ةّقيرط

 ةياورو ؛ ثيدحلاب ىعموهو هقفلا بلطي ناكدمحأ ناك اذإو - ١«
 هناياغو هيما راموفتم ةساردثيدحلا سردي ناك هنأدبالف « ةيانعغلبأ راثآلا
 ىناتصلكا هدنسم ىف دينو « ةباحصلا ىواتف بلطي ناك دقف . ةيبقفلا هيناعمو
 ناك ىتا ىواتفلا نم ةفئاظ رمع دنسم ىف « هيواتفو هبقف نم ةريبك ةفئاط
 دوعسم نب هللا دبعو « نامعو « ىلع دنسم ىفو ؛ مظعلا هيقفلا كلذ اب ىتفي
 . مونم رمألا ىلو نم ةيضقأو مهيواتف نم ةريبكر يداقم - مثريغو

 ؛ هيقفلا اهنم نوكتي اهنم هقفلاةساردب ةيانعلاعم تاعومجنا كلت ةياورو
 دمحأ نوكي كلذبو « هنع هللا ىضر دمحأ ىف هقفلاو ثيدحاا قتلي كلذبو
 الو « ثيدحاا باظي نم لثم » : ةفيئحوبأ لاق دقلو « أعم هيقفلاو ثدحا
 ءىجي ىح « ىف ءاد ىاأل فرعي الو , ةيودآلا عمم ىنالدرصلا لم « هقفتي

 )١( ىبهذلا خيرات ىف دحأ ةجرت مجار ٠



 (02), هيقفلا ءىحي ىدح ؛ هثبدح هجو فرعيال ثيدحلا بلاط اذه « بيبطلا

 نأديب ؛ كلي ناكامهف ةمامإلاو ء ثيدحلاو هقفلا نيب هعمج ىف دمحأو

 هبقف ىف مالكلا دنع هركذنس نأيب لضف كلذلو ؛ ًابقف حضوأ ناكاكلام
 . كلذ ف كلام نيبو هلدب نزاونو ) هئيدحو

 باغيكةيرعاا مولعو ثيدحلاو هقفلا ريغىلع دمحأ علطا لهو - بو«

 مولعلا الو « مالكلا لع بلطب ملف « مولعلا هذه ريغ بلطي مل هنأ نظلا ىلع

 ًاريدج ملعأا نم ًائيث دب مل هنآل هتايح ىف اهتجرت ترثك ىتلا ةيفسلفلا

 , ةينيدلا مواعلا لك ميغل ةلآلاك وهامو « باتكلاو ثيدحلا ريغ ةيانعلاب
 . ةيبرعلا 5 ولعلا وهو

 قرفلا ءارآ ضعي ىلع علطي مل دمحأ ._رإ لوقن نأ عيطتسنال نكملو

 لكنظلا نإ لب ؛مهريغو ةلزتعملاو« ةيمبجلاو : ةعيشلاو جراو+لاك « ةفلتخلا

 ,هيفانتالو كلذل دهمت هرابخأو هتايحو « قرفلا هذهب ملأ دمحأ نوكي نأ نظلا

 دتعهتماقإ تناكو « ثيدحلا بلطل تارم سمخ ةرصبلا ىلإ لحر هنآل كلذ

 ناك اهتيداب ىفو «لازبعالا نطاوم تناكة رصبلاو « ديزت وأ ربشأ ةتس ىلإ
 ىفو اهيف فئاوط ممل ةئجرملاو ةيمهجلا ناكو « نوريغبو نوطبارب جراوخلا

 لصتيو « مهطلاخيو مرواحي نم ريثك لع هيلإ لصي ثحابلا ملاعلاو , ةف وكلا
 ناسحتسالا قاسم ىف سل اجلا ىف ىرست تناكق رفلا هذهباحصأ ثيداحأو مهب

 نب ركئتسماهم نوملي معلا لهأ ناكف « اهضعب ىف ناجوتسالا قاسمو « اهضعب ىف
 عادتب الايءأ رآلاهذه باحصأ ى ريناك دق دمحأ نإف أضيأو « نيئتسد>تسم وأ

 هلقعو هصرم ىف دمحأ لثا ناكامو « فلسلا جاهنم نع نيديعب | وناك مهنأو

 ءىثلا ىلع حلا ذإ , مهتلاقم فرعي نأ ريغ نم ةيمرلا هذهب ًاسانأ ىمري نأ

 .هتفرعمو هروصت نع عرف «اناجبتساوانأسحتسأو ؛ ًاماثإ وأ ًايفنا

 )١( امك س فاكملا ةفيلح وبأ باتك .,

 لبنح نبإ < * م) (



 نأ ىلع ًاصيرح مهنع ىوري نيذلا لاجرلا ىقتني ناكدمحأ نإف ًاضيأو
 «نددلا ىف ًاءدب اهارب ناك ىلا لاوقأللا هذه لاثمأ ىف اوضوخ مل نم اونوكي

 ضعب ًافراعو « اهم ماملإلا ضعب ًاملم نوكي نأ ىضتقي بير الب كلذ ناكو

 . اهل ةفرعملا

 دق دمحأ نأ نيفيلا نم ًابيرق ًانظ نظن ابلك تارابتءالا هذه لجأ نم
 ىتلا مواعلا ضعب هيلإ ىرس دق نوكي نأو ٠ قرفلا هذه لاوقأب ملأ وأ علطا

 عم قفتت ملذإ . هحور امرشتو « هسفن ام رثأتت مل نإو ؛ هرصع ىف تناك

 هنأ ىلع لدنال , اهانقس ىتلا تامدقملا نإو « هلويم عم قالتت لو « هعوزن

 ,اهتاهاجتاو اهتونف لكل ًاقرختسم اهيحاون لكب اطيح الماك ًاملع اهبملعي نآك
 كلذ نإو . ءاصقتسا ةفرعم نكست مل نإو « ةلمجا ىف اهتفرعم ىلع لدت اهنكسلو

 . ءارآوراكفأ نممرصعدوسيناك امو«هةئيبب لاء لاصتا ىلع حلل ىفكي هدحو

 ناكدحأ نأ لعن امدنع نيقيلا ةجرد ىلإ عفتري نظلا كلذ نإو - بم

 عيطتسيالو « ةيب رعلا نسمح الهبطاغناكاذإ. ًانايحأ اهب ملكتيو « ةيسرافلا لعي

 قيراوب ةذوخأهلب« سملنلا ةقيرطب ةذوخأمكلذ ةفرعم تسيلو ءاهم ماهفإلا

 هيلع تبجوأ هيرصاعمب دمحأ ةلص تنأك اذإو « لقنلاو حيحصلا ربخلا
 فرعي نأ ةلصلا هذه هيلع بجوت نأ ىلوآلاف ءىرع ريغ أناسل لعتي نأ

 ؛اهيجزي لب ءاهب نمويال نآك نإو « هرصع ىف ةدئاس تناكىنلا مولعلا

 . اهنم سانلا رفنيو ءاهدربو

 ؛ىهذلا خيرات ىف ءاج «ىوريهنإف :حيحصةيسرافلاب دمحأةذرعمب ريخلاو

 ناك ماعطلا هل مدق الو « هدنع لزنو هتااخ نبا ناسأرخ نم هيلع مدق هنأ

 مجعتسا امبرو ؛ اهب دمحأ ىوذ نم ىقبامو « ارلهأو ناسرخ نع هلأسي دمحأ

 . ةيسرافلاب دمحأ هملكيف « فيضاا ىلع لوقلا

 هنأ ركذيو « هنع هللا ىذر دهحأ ديفح ريهز وه ربخلا اذه ىوارو

 هيوأر ريخ لكو « ربخلا قن ىلع ليلد اندنع سيلو : هنياعو كلذ دهاش
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 .ليلدالو« هدر ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ دربال ةقث

 نيينس اه هبقفف ,هبقف ىف ام نآعتسا هنأ 5 ةيسرافلاب رجحأ ملع ىنعم ساو

 هزعةيورملا هلئاسمو , ىفسلفلا طابنتسالا ىلعدانعا هيف سيل ٠ ىلقن ىرتأ هقف
 ًانايحأ ىميلقإ رثأت اف نآكنإو « ىمراف ركفب رثأت ىلع لديام اهف سيل

 سيلو « ةعيرذ دس وأ «ةحاصم وأ « ًاسايق طاينتسالا ساسأ ناكاذإ
 «ليلق ردقب سايقلاب ذخأي ناك دمحأ نأ دكؤملا نم هنأ و ًاصن ساسالا

 ليلدلا موقي ىتح « ةحابإلا حلاصملا ىف لصألا نأ ساسأ ىلع ةحلصملابو
 ةسلصلا ليلدلا اذه مكي لا ماد ف« اهرا. نعأ مدع لع ن رصذب نالط | ىلع

 . هبقف ىف نايب لضف كلذلو , أهتحابإ لصأ ىلع

 ) ؛ هاجر نم ثيدحلا نجأ بط : ىوتفلاو ثيدحتلا هس واج د ##

 ءانعب بتنك ام لكب ظفتحاو . عمتساام مولع بتكو ميبلإ عمتساو

 قله جاسم ودا عود ىلع رصتقي 2 بغارلا ماهاو « صيرخلا

 فوطلب  ىقتلاو ىعولاوظفحلا ووذ مهنتك !| ددعلا مو « اهئالع ىلع

 عمامو « زاجحلا ىلإ وةفوكلا ىلإو ةرصبلا ىلإ لحرف ةيمالسإلا ميلا قالا ىف

 عامتسالا عطتسي 0 ؛ءاقللا نود ةينملا تلا> نإ الإ ءهيلإ لحر الإ ملاعب

 نكمتي ١ و رضخأ دوءلاو « ثيدحلا بلط ىف ادن ,أ دزع تام ذإ . كلام ىلإ

 ةنساأ ىف تناك دأدغبب هل ةمدق رخآ نأ ذ ذإ؛ رايملا نبا ىلإ عامسالا نم

 ىلإ لحر دقف , هئاقلب رفظي مو ا بلط ىلإ دمحأ اهيف همنا يتلا

 . دادغب ىلإ اهدعب دوب ,لو « سوطرط

 هللا ١ نك لو هتاف دق ءاملعلا نم ةيلعلا كئلوأ ءاقل نأب سحب ناكدقلو
 ىف أد : لوشي ناك كلذاو )2 صقنلا أذنه ءرد نم هزكم دق ىلاعتو هن أحيي

 ىلعهتنلا فاخأف « ديز نب دامحىتتافو « ةنييعزب نايفس ىلع هللا فاخأف « كلام

  «هرصع ىف تناك ىثلا هرداصم لكنم ثيدحلا باط . )١( ,ةيلع ني ليعامس]

 «نيدلاب ةلصاه ىتلا مولعلا تاتشأ معو ًايركف الاصتا هرصعب لصتاو

 )١( ص ىزوجلا نبال ب بفقانملا ١خ" .٠
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 ءاجو , دصحتسا نأ دعب جتني نأ هل نآو , اهريخ ىف قمعتو ءاهضعبب ىلأ

 « ابعورف تلدهتو « اهقوس تماقتسا نأ دعب ةرجشلا كلت راخمثإ تقو

 . هوباطتساو سانلا هأرو  اهانج اندو ؛ اهروذج ضرآلا نوطب ىف تصاغو

 نإ ىزوجلان با لاق دقلو « ايتفااو ثيدحتلا لمخأ سلج نئدزنع و

 قف قى و نيءعبرالا غلب نأ دعب الإ ىوتفاو ثيدحلل هسفن بصني : دمحأ

 (نيتئامو ثالثزه م.م ةنسشي دحلا هيل] بلطي ءاج هن رصأو م ضعب نأ : كلذ

 ةئس دادغب ىلإ داع مث 2 نملاب مام نب قازرلا دبع ىلإ بهذف هثدح نأ ىأف

 .2) هيلع سانلا ىوتساو « ثدح دق دجأ دجوف ( نينئامو عبدأ ) ه /*

 , تامقاولا ىف ىواتفااو ثيدحلا ىف هسردل ًاسلجم نذإ دمحأ ذختي مل

 هذه هغواب لبق هسفنل حمسي مو « ةنس نيعب رأ غلبو ؛ هدشأ غلب نأ دعب الإ
 هريغ انيأر دقو ؟ كلذ رسامو « ىوتفلاو ثيدحلل ًاسلجم هل ذختي نأ نسلا
 ىعفاشلاف ٠ نسلا هذه مبغولب لبق مط سلاجملا هذه اوذخا دق ءابقفلا نه

 هزع هللأ ىضر كلامو , نسلا هذ_ه لبق ءاتفالاو سردلل يم ىف هسلجم ذا

 م هنأب كالذ وه للع دقلو ؟ كلذ لبق ءاتفالاو سردلل س اج هنأ حجري

 هلأسس هنأ هن د رمدأعم دحأ ركذ دقلف؛ ىدح هخ ويش * ضعبو ؛ ثيدحتلا غستسي

 . ى> قزارأا ديع نآل عنتماف قازرلا دع نع هاور ًاثيدح هيلع ىلع نأ

 ىلا نآك ام لعفي نآك ٠ أمنع ديحتال ةئسلا ًاعبتم ناك دحأ نأ ىدنعو

 ماجحلا ىطعأ مجتحا اذإ ناك هنأ ىح « هلمفي ملام لعفي الو « هلعفي متي

 « ًارانيد ةببط ابأ ىطعأو مجتحا متلي هلا لور نأ ىور هنآل , ًارانيد

 هتلَي ىنلا نأ ىلع هنأل ىرست لب « هيف ةعيبطلا ةبغر مدع عم ىرمت هنأو

 . عابتالا ىلع هنيعتل « هل تنذأف , كلذ ىف هتجوز نذأتسا دقو ء ىرست

 راغص نهضت ىتا رومآلا هذه ىف عابتالا ىلع ًاصيرح دمحأ ناك اذإو
 نوح وسل سبب تسع

 ٠ ١١م8 ص ىزوجلا ن ,ال بئانلا ()



 كق

 لمع دجوي ال ىذلا ليلجلا رهآلا كلذ ىف ًاميتم نوككب نأ ىلوأف لامعالا

 ؛مبياع همال.ءوهللا تاولص نيدثلا هع وهو «هريغو دمحأ ران ىف هنم رطخأ

 ”, نيعبرألا ىف هلو ىنلا ثعب دقل . ءاتفإلاو ثيدحتلاو سردلا وهو الأ

 « اهيف الإ سانلل ةمحر هللا هسرب لو « نسا' هذه ىف هبرةلاسر غلبو

 نأ دعب الإ ثيدحلاو ايتفلل ساجي نأ ايحتسا ىدتقما عبتم ا دمحأ نأ ديالف

 .٠ حورلاو مسجلا ىف هومن لماكت نأ دعبو « نيعبرألا غلب

 غلي نأ لبق ىوتفلاو ثيدحلل سواجلا نع هعانتمال اليلعت هارئام اذه

 هيلع صن دجن مل نإو « هلاوحأ ةلمج نم سملتم ليلعت وهو ؛ نسا هذه

 . رداص# نم انيدوأ تحن يف

 أرثأ هيف للعي ايف ىتفتسا دق دمحأ نأ ررقن نأ عيطتسن ائسلو - #5

 لب «هركذ نع عمتما و ًائيدح لئس وأ « نسلا هذه لبق ىوتفلا نع عنتماو

 رشن نود ال'اح « ىلءلل ًاماك ناك عضتما نإ هنآل , كلذ ضيقنب عطقت اننإ

 ؛ معلا ناك نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهن دقو « هَ هللا لوسمر ثيدح

 . اهرشأو ِهنِلَي هللا لوسر ثيداحأ ءاشفإ بجوب ندلاو

 .فيالا دجسم ىف ىفي ىنر دقف ؛ كلذ قدصب رابخألا ضعب تديشدقلو .

 . نيثالثلاو ةعبارلا ىف وهو ىأ ه روم ةنس

 ايتفاو ثدحتلل سلي مل هنأ نم هائررق امو ربخلا اذه نيب ملا نإو

 بج هزم ديال رمأ ةرورضلا دنع ايتفلا نأب نوك-ي نيعبرألا غلب نأ دعب الإ

 لهأ هدصقي سردلل سواجلا امأ , نك امبم ىوتفلا عضوم ملعي نم لك ىلع

 الإ دمحأ هل دصتي ملام كلذف « هبلإ عوجرلاو ؛ هنع ذخآلاو هبلطل معلا

 نأ دجو امدنعو « هآلف دادغب ًارغاش ناكملا دجو امدنع « نيعبرآلا دعب

 . ملعأ هللاو ةلاسرلا ند غولب دعب الإ ءاتفإلاو ثيدحتلل سلمي الأ عابتالا

 نيب ىرسسو « انيب يلمتكا نأ دع الإ ءاتفإلاو سردلل دمحأ ساجب '

أ ف أع هتدعو هدهزو هعروو هأوةتو هةحالص ثيدوح سانا
 2 سانلا ىدب



 هم عا

 ىلإ لهي ىتح لولزلاو بعصلا بكريو ؛ هبلطل ريسي ثيدحلا ىنع هفوكعو
 . هنع ىقلتي ماع

 لضفلا لهأ ركذ مهيف عيشي ( ءالضف ريغ اوناك ولو ) سأنلا نآأل كلذ
 هنيدو هلضفو دمحأ ركذي نابكرلا ترياست دقف مهنود مثو ؛ م نوهرنيو
 قازرلا دبع ىلإ بهذ امدنع هنأ ىوح ؛ ءاتفإلاو ثيدحتلل سلجب نأ لبق

 . هظفحو هيلعو هيدهو هعروو هاوقتو هدهز هيلإ لصو دق ناك ءاعنصب

 نعلا وسال سانلا هدصقنأ دعب الإ ءاتفإلاو سردلل سلجام هنأ ربظيو
 هتايح تناكو ؛دجسملا ىف مهن اجإل ساحب نال رطضاف « هقفلاو ثيدحلا,
 اودجوو . هلضف سادلا نياع دّمْلَف ؛« امسوقتو ةروشلا هذه ىمنت كالذ دعب

 ةنحملا تاز مث , نيملسملا ةمرل هتاعارمو ٠ ءارمأللاو ةالولا دنع ايع هففعت
 هدازف  لزاونلا تلاوتو ' هريصو هداج رادقم تنيب و ؛ هسفن تربص ىلا
 , هعضأرت ناك م , سانلاو هللا دنع ةتتاكم تدازو , ةعفرو ًاولع كلذ
 !وءاذأو , سانلا هفرعف « هيونثلا نم هرارفو ؛ لوذلا ىف ةحضاولا هتبغدو
 هللا وسر ةفيلخ لاق اك « فرشلا هعيتيف فرشلا نم رفي ناكف2هركذ
 , هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وأ هلل

 نأ لبق ةيمالسإلا نافألا ىف هركذ عاذدق دمحأ نأآك اذإو -- ؟اب
 1 ًاديدش هس رد ىلع ماحدزالا نوكي ن نأ ديالف ؛ ءاتفإلاو سردلا سأ#جب

 ةسمخ و2 هسرد ىلإ نوءمتسي اوناك نم ةدع نأ ةاورا ضعب ركذ دفلو
 ىنذلا ناك. نأ دبالو كل ةتايممخ و مهن 2 بتكي نأك هنأو , فالآ

 رمحأ سرد نأ دبالف . هاوس نود دادغيب مما دجسملا وه ءالؤه عسي
 قيتدلا ءاصحإلا وه ددعلا كلذ نأب 0 ائسلو «هيف ناك
 ىلإ ددعلا لذ ولو « ةماخضأا ىلع لدي ددعلا كلذ نكللو ؛ هسرد نورضحي
 ) نبدا دخبلا نزع لمحأ ةناكم ىلع لدلو؛ ا ريثك ناكل سنا ' لل لب - فصخأأ

 | وثاك نأ ع حصأأ
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 دجسملاُف هسرد نورض < اوناك نيذلا ءالؤه ةرثك نإو «ةميظع ةناكم اهنإو

 . هبقف ىف مالكلا دنع كلذ ىلإ ريشنساك هثيدحو هبقف ةأور ةرثكىف ًايبدس تناك

 معى نيبغار نورضح نيذلا لك نكي مل هنأ ماقملا اذهىف ركذن نأ بحيو

 مرنمو ء هب ظعتي نأ دي رب نآك نم مينمو « هب نميقي ناك نم مهنم لب ,دحأ

 هقامخو هيده ىلإ رظنيو * بيرغلا لجرلا كلذ لاح فرعيل ءىح ناك نم

 تفاتخا ١ :لاقهنأ هب رصأعم ضعب نع ىزوج+لا نبال بقا: ىفءاج دقاو هيدأو

 افهدالوأ ىلع دنسملا أرقي وهو «ةنس ةرشعىتنثا لينح نب دمحأ هللا درع ىأ ىلإ

 . .9) هيادآو هقالخأو هيده ىلإ ليمأ تنكامنإو ! ادحاو ًاثيدح هنم ثينك

 هلزنمىف (امهد>أ ) ثيدحتلا و سردلا ناسلجي هل ناك هنأ ربظيو - 4

 ةماسلا هيلإ رضي دجسملا ىف ىفاثلاو « هدالوأو هذيمالم ةصاخ هيف ثدح

 هرض نم غلي هسرد نأ مهضعب ركذي ناك فيك انيأر دقو ذيمالتلاو

 نيرضاحلا رشع وحن ىأ نوبتكي نيذلا م طقف ةئاممخ نأو-« فالآ ةمخ

 نيعمتسااو هذيمالت نم ةصاخلا مثو هنووريو ؛ ثيدحلا هنع نولقني نيذلا

 نوقاتيو هتيب ىلإ نوبهذي اوناك نذذلا مث هذيمال7 نم ةصاخلا ةصاخو «هيلإ

 ش . هلهأو هدالوأ عم هنع

ت ىف ءاج ا رصملا دعب دجسملا ىف هسرو تقو ناك دقو
 ظ ىفذلا خيرا

 , راببنأ جهو دعبو « ليللا ةمتع لبق هنآل ء« تق ولا كلذ راتخ ناك هلعلو

 تقوهلالو ١ ور نأ مف مدتيف 2« سأنلا رثكأل ةسار تق و هناألو

 وأ ثيدحلا نوكنيف ؛ امارطضاو ةايحلا لغاشم نم ابغا رفو سفنلا ءافص

 سفنلا لابق] دنع سردلاو ةريدم ةلياك ال « ةلبقم ةمدتسم سفنلاو ءاتفإلا

 . ابيحاون ىف ًاعويش شك أو ءابيف ارثأ قيعأ

 سوفنلاىف ًارثأ هل تلعج رومأ ةثالث دحأ سردف ظحاليو .- مو

 : ىه رومألا هذهو » آادبج

 )١( ض ىزوجلا نبال بقانملا 5١١ ٠



 هانسح ٠# اس

 نائئمطاو عضأ وأ عم ةنيكسلا وراقولا هسلجم دوس ناك هنأ :ال وأ
 . هدحو هلع ساجم ىف راقولا نكي مو « ىسفن

 لك ناآألو ؛ لطاب هتلمجيف ووللا نآل ؛ وولي الو حزميال هسلاج لكىف ناك
 طتهترضح ىف نوح زمالا ون اكف , كللذ هنمءوطل اع لع دقو ؛ لقعلا نمةجب ةححز
 ًاضيأ ماوناكف , كلذ اوملع هخويش نإ لب « لع سلي ريغف وأ لع سلجم ىف
 ىف انك, : لاق هنأ ملاس نب فادخ نع ممعف نبا ىود دقن“ةترض[ح قف نوح زعال
 . برضا «ءل حن دحأ مندهختف . هيا ماسم هديزب حزل «نو راهنبديزب سلجم
 ٠6. ح زمأ ال تح , انه دحأ نأ ىنومتملعأ الأ ؛ لاقو , هنيبج ىلع هديب

 عم قفتيىذلا وه كلذ نآل , هساجم لاقت ىناىهةنيكسلاو دجلا ور تناك
 حاصلا فاساا ىوانفو ؛ مجركلا ل و.«رأا راثآو « ةفيرشااةيوبنلاةنسلاةيآور
 ؛ باقلا نم هناكم لوقلل لعجت نأ ةنيكسلا نأ نمو « مهنع ىلاعت هللا ناوضد
 بهذ اهترثك « لالملاب بهذت ةبامدلا تناك نإو هنإو « سفنلا نم هتلزنمو
 ةدابع ةنسلا ةياور ذإ ةلمج حازملا دحأ بنت دقو ٠ معلا ءادو ةلعورلاب
 لمي نميف ريخ الو « اهيفاني حزملا لب ٠ ةدارعلا تقو ىف جزم الو . هدنع
 . هباحصأ هيلإ لصو ام ريخو . لوسرلا ملع ةباورب ةدابعلا نم

 سردلا قابل ناكمنأ هسردوف ظحالت تناكىتلارومألا ىناث - غ٠
 بتكلا رضحتسف عوضوم فةيورا | ثيداحألا نع لأسإ لب « بلط ريغ نه
 ناكايئاثو ٠ هنمباطي ىت>لوقب ناكامالوأ وهف ءثي دامحالا كلت اهيفن ودنا
 ةنافا ًاداعبإ و ؛لقنلاة دوج عاصر حبات ؟نمالإ هلوقبال ايون ًائيديحلاق اذإ
 نه ثيدلا لوقي ناك ًادج ةردانلا لاوحألا ىفو « انيب مي نكمأ ام أطخلا
 نه ثيدحلا اهيف لاق ىتأ تارا اوصحأ مهنأ ىتح .باتدك ىلإ عوجر ديغ
 ةارح ىف ثيدح ةثام زواجتت ال اتدع تن كف . هئيدحت ىدم ىف باتك ريغ
 . اماع نيمبرأألا براقب ام ثدحيو ىتفي اهبف ثكم لقنااو ةياورلا ىف ةديدم

 رأ 0: 0 :هسااج فدو دحأ بحاص ىذورأ|نعىهذلا خيرات ىفءاجدقو
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 ًارصقم ٠ مبيلإ الثام ناك. هللادبع ىلأ سلجم ىف هنم رعأ سلجم ىف ريقفلا

 « عضاوتلا ريثك ناك لب: لوجعلاب نكي لو « ملح هيف ناكو ؛ ايندلا لهأ نع
 .220)لأس ىد ماكتيال ءرممعلا لعل هسل# ساج اذإ« راقولاو ةنيكسلا هولعت

 نايبلا نوكي ىت>« لثس اذإ الإ لوقب ال ناك فيك ل قنلا اذه نم ىرت
 ةصاخو هدالوأ ىلع هيلي ناكهدنسم بتسكامل هنأ ربظيو « بلطلا تقو
 ًائيدح رآك ذي ناك مهن اف؛هريذل نأشلا نه ناك امفالخي «بلط ريغ نم هذيمالن

 . هنع لأسي ىتح
 . لينحنبدحأ تيتأ » لوةيف ىزارلا ماد ىبأ نع ىزو+لا نبا ىوربو

 هعم جرخأ لق وه اذإو 0 نيتئامو ةرشع ثالث ةئس ف هب تيقتلأ م لوأ ف

 ء دحأ هلأسي ملف « ىلصف . نامإلا باتسكو , ةبرشآلا باتتك « ةالصاا ىلإ
 هنأ تانظف ؛ نيباتكلا ج رخأ دق وه اذإف رخآ موي هتيتأو « هتيب ىلإ هدرف
 ةيريثالا باتتكو . نيدلا لصأ ناعإلا باتكنآل كلذ جا رخإ ىف بست

 . (9),ركسلا نم ءىث لك لصأ نإف. رىشلا نع سانلا قري
 ٠ نظي بتكهعمو دجسملا ىلإ جرخم ناكدمحأ نأ ىلع لدي صنلا اذهو

 نامإلا بات5 جرخ وهف «٠ ثيددح نم اهيف أم حوضطو نع هنولأسي سائلا

 تب رطضا دق تةو ف ناميإلا ثيداحأ نعسانلا هلأسي نأ ةنظمل ثيداحاألا نه
 تتوؤةيرمشثألا باتكأضيأ جر# و 6 عييزاأ باسأ تددعتو .٠ دئاقعلا هيف

 نأ قتلا لهأ هيف ىو . ابعاونأ تددعنتو . ةمرجللا ةبرشالا هيف ترثك

 ند بأرشلا ثدح ف اوعقيو . نورعشإ ال ثيدح- نم مرحلا ف اوعشي

 . هناحبس هللا لحأ ام تاييط نم هن ونظي ثيح
 ىت> ًائيدس ركذي ناك ام هنعهللا ىض ردحأ نأ نعءىنتاهلك رابخألا هذهو

 ترا ظناحلا ناك نإو:لوة:مباتك نع الإ بي< الدهن أوءهعوضوم نع لأسي

 .قثوأو تبثأوهنم ظفحأ رصد نكي 0 هنأ ىلع ةأورلا عم ىذلا لب ةّمثلا

 .٠ راش دجأ خيشا ١ ذاتسألا قيقحتب دحأ

 ,5060١صاخ1ح ءاياوألا ةيلح )0(



 .بأتك ريغ نههظفح نم ثدح ىبأ تثأر أمد : شأاديع هدلو لاق دقلو

 . (01)« ثيدح ةثأم نم لقأب الإ

 ريغ نم اوثدحي نأ مهابنيو ؛ كلذىلع هباحصأو هذيمالت تحي ناكدقلو

 نم الإ ثد_# ال ناك ىنيدملا نب ىلع نأ ىورب « اواضي نأ ةيشخ باتك

 .« باتنكنمالإ ثدحأ الأ ىنرمأ لينح نب دمحأ ىديس نإ » :لاقو. باك

 :هيفلوقي ىذلا وهرمألا كلذ دحأ مامإلا نع ىحي ىذلا ىيدملا نباو

 . « للاديع ىلأ نم ظفحأ انباحصأ ىف سيل د

 لبنح نب دمحأ سلاجم ىلع ظحالت تناكىتا رومألا ثلاثو - غو
 :هلقنو ثيدحلاة او را(امهدحأ ):نيستارع وضوهثيح نمكناك امنأ هسورد ىف

 . ًاردان الإ هظفح ىلعدمتعي ال وءتيأر مك, باتس نمهذيمالت ىلعاملع هذهو

 حمس الهذهو « اهطابنتسا ىلإ رطضي ناك ىلا ةيبقفلا هيواتف ( امهيفاثو)

 نراك ام هنأ ذإ  هنع اهولقني نأ مهل حمسي الو ؛ اهونردي نأ هذيمالتل

 ىربيو: هيلع همالسو هللا تاواص هللا لوسر ثيداحأل الإ نيودنلا زيجتسي
 سانلا ءارآن يودتعدبلانمنأو :ةنسااو بات-كلا لع وه هدحو نيدلا ملع نأ
 نأ هيلإ ءايشآلا ضغبأ ناكو «هلوسر ةئسو هللا باتكر اوي نيدلا ىف
 نأ هباحصأ نمو رك ناكو «هنع هللا ىذر هل ىوتف هففتن وددت ًاباتدكى رب

 دقي ملو لاق ام ظفحمل هناآل هيلإ اهتيسن ركذأ اعرو هواتف هنع اواقني

 . هرظن ىف رئاج ريغ كلذ نآل . هظفح ىلإ

 : لاقذ «ناسارخ اهرشاو لئاسم هنع ىورهذيمالت ضعب نأ هغلب دقل

 راذنف بتكي ىفاسارخ لجر هيلإ ءاجو هك كلذ نع تعجرأ اودبشا و
 .هبدب نم باتكلاىر و بضغف همالكدجج وف: هرظن عق رفءابنب نمباتك ىف ظ

 دقاف « هريغ هقفل ةبسنلاب لب « طقف وه هئارآل ةبسنلاب كلذ نكي لو

 نباف : لئاسلا لاق : ( ل ) : لاقف ىأرلا بتلك ب تكي له لجر هلأس

 .٠ ١هو سبابلألا ءاذغ (1)
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 نأ انرمأ امنإ ءءامسلا نم لزني مل كرابأا نبا ه : دمحأ لاق اهبتككراجملا

 ىأو: ىدفاشا بتكاو.:كينأ نع نيثدحملا ىنيو 1١6( قوف نم معلا ذخأ

 , نيكس ناكملا هدنع هلو , ذاتسألا ةلزنمب هتلزنم ىمنامثلا نأ عم ء روث
 تادام ىف هنع تاياورلا لك تءمج ىببنلا كلذ ىبني ىذلا دمحأ نكدلو

 . هبقت ةيأور ىف مالكا ىلإ هئجرت راغن ف سانلل ناو ٠ ماخض

 ىرحب درست نحنو : دمحأ سرد ىف مالكلا كرثن نأ لبقو - 1

 هنع هللأ ىضر دمحأ نأ وهو انه لاب ىد رمأ ىلإ راش نأ اني ردج ؛ هنأ

 لئس اذإهقفاو ثيدحلا قلي وه وم , هقفلاو ثيدحلا بلطي وهو ايحب ناك

 ,هتارانمو ؛ رمعلا تاسنالم نم اهيف در# , ةصلاخ ةيفلس ةايح  اهبنع

 نأراتخاو.ةيبر> وأ ةيعامتجا وأ ةيسايسو ةيركف تالزانم نم ىرب امو
 نم ؛ مثدعب ءاج نمو « نيعبانلا نم ةوفصلاو ةءاحصلا وج ىف هحورب قاح

 , اهبقنو ةنساا وه هبقفو هلع ناك كلذل . ميلييس راتخاو : مجم جون

 ؛ممأرعبتا كلذ ملع نإف .هيفارضاخ ةباحصلا نأ ملعاذإالا ؛ رمأىف ضوخال

 مهعتسا و ,هنع فك رمآلاكلذىفاوضاخةباحصلا نأ لع م نإو «هريغ قنو

 كلت نع جورخلانأ دقتميهنآل « لع هب هل سيل ام فقر الف , ًارذح ًافقوتم
 فاكتب ال , ىلاعتو ةناحبس هللا نيد داو :فلصلا جاهنم نع غيذ ةداجلا

 نم جرخ نإو « ىرشبلا لقعلل تاهاتم نوكنت دق ةيلقع لئاسم ىف قمعتلا
 , ىودج ريغ ىف هركف لغشو « لئاط ريغ ىف هسفندبج دقف ًالاس اهئاثعو

 . ةدايعلا ليبس نع هسفن دصو « هيلق اسقو « هللا ركذ نعاطو

 لاؤسلا اذه نع ذب أجالا لجأ نم؟ كلل سملا كلذ دمحأ كلس اذاملو .- 3و

 ًانايب رصعلا كالذ نآيب نيتجرم ًاقيفر اسم نايبلا ضعبب هرمهع سمن نأ بحي

 . انث#ع نمهعضوم ىلإ ًايسانم

 « ىرملا ريمتما ىنراقلا رصتعلا هةييف بلغ دق دحأ رصع نإ

 :ىمالسإلا عهتجا - ماعلكشب ةبرعلا ريغ وأ ةيسرافلا ةراضخلا تداسو

 )١( سص يزوجلا نبال بقاملا ىف لوقنلا هذه مجار ١199-1517
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 تجرتو « ةمورآلا ةنيابتم مهأ نم ةفلتخع رصانعب ةيمالسإلا ندملا تجامو

 ؛ تاندم تجزت»او « امهريغو ةزانويلاو ةياي سلا ةغالا نم ةيفسملفلا مولعلا
 . تاراضح تدهداصتو

 تاندملا كاحتحابم رطضيو تاعزانملا هيف رثك ىذلا رصعلا ةعيبط نمو

 رثكيو « ةفر>نم قالخأو « ةفرحنم ءارآ هيف روظت نأ ضعبب اهضعب ةفلتخلا

 , ريثكلا وه ذاشلا حبصي ىتح « ىعامتجالا ذوذشلاو ىركسفلا ذوذشلا
 . فولألا وه بيرغلاو

 رومألا ترقتسا نأ تقو نم ىسايعلا رصعلا ىف روهآلا هذه لك تربظ

 مئاكشب اهكح روصتملا نكدلو , ةيسرافلا فورسلا ىلع تماق ىتلا ةلودلا هذه
 , فيسلا ةلماح ةرئاث ةّئاه نتف تربظ ىدبملا ءاج املف « نكمتست ملف , ةيوق

 تاوتدقوعزانما هذه بلاغي نأ ديشرأا دارأو ءابعمةينأ عاطتسا هنك-لو
 هيلإ ىفدأف « فيسلا لمحت برح ريغ نم هيف ىرست ىالسإلا عمتجلا ىلإ

 نوءأملا ءاج نكسلو « ةرادصلا ناكم هتلود ىف مط ناكو « نيثدحنلاو ءابقفلا
 ريغ رصانعلا تبوقف - سرغلا ةرصنب الإ نيمآلا هيخأ ىلع رمألا هل مامو

 . رصاف ماظعأ نومأملا ىف ةديدجلا مولعلاو ةفسملفلل ناكو « تدتشأو ةيبرعلا

 ءارو نم ىالسإلا عمتجلا ىف نوبرخلا رثكو نودسفأاو راطشلا رثك

 نيجابنم نورفاسلا جيتف « ىمالسإلا لقعلا ىلع ةبيرغلا ءارألا ترثكو « راتس

 ىف شيعي نأ دمحأ راتخاو « ةبلاغملاو ةمواقملا جابنم جبن قيرف « نيفاتخم

 ىح ؛ ه-ورب حلاصا فاسلا ءاس ىف اقل « ابنع اييرغ عزانملا كلت طسو
 . نمزلا هب فاض ريبك ىعبات هنأب هيرصاعم ضعب هفصو دَقل

 رثأ ام ريغ ىف نوعضخ نيذلا عطاق هنع هللا ىضر دمحأ نإ
 ناكو « م,يلع درأا هسفال ريجتسي ناك ام هنأ ىح , ةماث ةعطاقم فلسلا نع

 ؛مالكلا لهأ ةرظانم نع هلأسي هيلإ لجر بتكدقاو . تامنأ ىلإ كلذىلع

 : ىلاتلا بامكملا هنع هللا ىضر دمحأ هيلإ بتكنف



 ها واس

 مهنأ « انكردأ نمهيلع انكردأو عمسن انكىذلا , كتبقاع هللا نسحأ د

لهأ ع مس واجلاو «مالكلا نوهركي اوناك
 ءامتالاو ملستلا ىف رمآلا امو :خبزلا 

 عضو نم (؛ثدح لكن وهركي سانا لزب مو,كلذدعتال «هّنبأ باتك ىفامىلإ

 , 0 هنيدوؤ هيلع سيلبام صضصضعب هيلع اودريل ) عدمبم عم سواجو 2 باتك

 دئاقملا ىف ماكتيىذلا لعلارهو ؛ مالكلا لعنعساذلا ىبني دمحأ ناكدقل

 رظنلا قيقدت نعىهني وءاوباصأ نإو؛مالكلا لهأ مذي ناكف « ةيفسلف قراطب

 . هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ ىف

 ىدأ نإ هناللو (« فلسا كاس ل كلما ذهنآلالإ ءىبنا كلذناك امو

 ىودج ال تاهاتمفف هن لقعلا 4يةيدقو لالضلا ىلإ ىدؤيدقفةمباوصلا ىلإ

 ٠ ةاجنلا نكت 1 نإ ديعبلا لالضلا اهفو « اهنمةاجنلا دنع

 ىف شيعي ىذلا نئمطملا نما فارصنأ ةساردىل]دمحأ ف رصنا  عو ه4

 نأ ىلإ هذيمالتوعديو «نيعب اتلاو ةباحصلا رصع ىلإ هسفن عفريو 0 نينمزاارج

 ًالاص الاثم وه ناكدقل لعفلاب موعديو ؛ لوقلاب موعدي , هجبن اوجبني

 نارفسك«شاعام لثم ىف اوشاع نمج اهنمج مي كلذ ىف ناكو ؛قنلا قاسلا لجرلل

 انثح نم موعضرم ُْق مع ماكتلس نك مثريغو كرابملانب هلأ دعو « ىروثألا

 ٠ ىلاعت هللأ ءاش نإ

 هدجسمو هشب ىفأ راف ائداه ًانّئمطم شيعي نأ قلاع رولا كلذل قح ناكدقلو

 راجحالا هيفقات نأ نيمطملا نك اسلإ ريدغلا كالذل ردق نكسا و« جع زمهجيزبال

 ليلجلا مامإلا كلاذل ردق دقىهناعإو هداقتعاىف هيرو« هنائمطا هيلعدسفنف

 نأو « ًافينعأز ه هداقتعاز بي نأو« همسجف ثركينأو «ةنحلا غلب أ نحتم نأ

 الإ ءىشا ال ,ديدخلا هلقثي الولغم اديقم قاسي نأو « طايسلاب هداج ى وكي

 هل ةوفص مهاضترا نيذلاو نومأملا هيف ضوخي ناكامم رمأىف ضوخمالهنآل

 . : لي مف ةنهلا هذه ىف مالكلا لضفن انإو « ءايلعلا نم

 ٠ فراعملا مبط دنسملا ةمدقم ىف ةعوبطملا دعأل ىمهذلا ظفاحلا ةجرت ()



 نسا عا ل

 هم رأ ودأ و اهءايسأ و ةزلأ

 اولوةي نأ نيثدحلاو ءابقفلا نومأملا ةرعد ةنحنا هذه ببس -- (5
 هءاحصأ لوقي 5 ؛ ثدحم قواخم نآرقلا نإ اولوقيف نآرقلا قاخ ىف هتلاقم
 ؛هسفن ةلزنع مهلعج نيذلا هتوفصو ؛ هءارزو مهم راتخا نيذلا ةلزنعملا نم
 هراثدو هراعش مهنم لعجو

1 

 هيف فاتخا دق هنأر نآل عة يضَقْلا هذه ىف دمحأ ىأر انه لصفن الو
 هدك أتي ىذلا امت]و: هلا رآ ةساردنمهعضوم ىلإ هئجرتلف ءىدعب نم ءاملعلا
 لزن هنأو «هتلاق» لامي قطني « هيأرف نرمألا قفاوي م دمحأ نأ ءاملعلا
 مصتملا ريصع ىلآوتو ٠ نومأملا رصع ىف أدتباو « كلذل ديدشلا ىذألا هب
 عضوملا اذه ىف فتكنلف ؛ حاسم ًاعابتاو ؛ نومأملا نم ةيصوب قئاولاو
 درسددص ىف نآلا اننأل « ءافلخلاو ةالوللدمحأ ةبطاخمب مث , ةنحنا هذه نايبب
 .هنارح راودأ

 نأ ىلع دمح ألمح نأدارأ نومأملا نأ وه ةنهلا ببس ناك اذإو .- غ7

 , اذه نومأملا لوق ليصفتلا ضءعب لصفتلف , نآرقلا قلخ ىف هتلاقم لوقي
 . قرفلا باحصأ وأ ءاملعلا نم هيلإ هقبس نمو

 , ىومألا رصعلا ىف مردنب دعجلا قولخم نآرفلا نإ لاق نملوأنأ ىوري
 ًادودشم هبىأدقو ,ةفوكلاب ىحضألا ما ىرسقلا هللا ديع نب دلاخ هلْمَقَف
 : هتبطخ رخآ ىف لاق مبلغ , دلاغ ىلصف , ديعلا ةالصديتع قئاثولا ىف

 دعجلاب ىحضأ نأ ديرأ ىفإف ؛ ليقت ٠ م اياحضب او->ضو او.هذا

 ءاليلخ مىهاربإ هللا ذا الو ءاملكت ىرموه هللأ ماك ام لوقي هنإف مرد نبأ

 . هلتقو لزن مث 0 )| ريك“ اواع لوقب امع لل ىلاعت
 هللأ نه مالك لاذفص ىفأ دقو « نأ و هص نب مهلا لوقلا كلذ لثم لاقو .

 نآرقلا نأب كلذ محو امافصو ثداو جلا نع هل آهمزنت « ىلاوت و هتاصسس

 . ميدقب سبلو « قول

 )١( ص نويعلا حرش 185 .
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 نوكينأاوركتافءاوغلاب مث «ىتاعملا تافص اوفنو ؛ ةلدعملا ءاج امو

 ماكملاعتو هناحبس هللا نأ نم نآرقلا ىف دروامو ؛ ًايلكتم ىلاءّو هن احبس هللا

 ْن وقصر ال مف ّ رجشلا ىف مالكا قلخ ىلادتو هنأاحبس هنأب ه ول وأ اماكت ىسوم

 م مالكا قاخم ىلاعتو هناحيس هللا نأ نودقتعي م,كلو ملكتم هنأب هلل

 هلل قول نآرقلا نرأ ماوعد اونب داقتعالا اذه ىلعو « ءىثش لك قاخم

 . ىلاعتو هناحبس

 رصعلا يف دي دش أأض وخ نآرقلا قاخ ثيدح ىف ةلزتعلا ضاخ دّقاو

 ىء4رأا ثايغ نب رشب ناك دّقف : ءابقفلا نم ليلق ضعب مىكداشو « ىمابعلا

 ىبلأ بحاصو هذاتسأ فشوي وبأ هات دقو : لوقلا كلذ ىلع نيرصملا نم
 ٠ هسلجم نم هدرطف ؛ هتني لف ةفينح

 سانا نوعدي اوذخأف ؛ ديشرلا دبع ىف دتشي ةلزتعملا ضرخأ دتبادقاو

 لدجلاو « دئاقعلا ف ضرخلا نرعجشي نم نكي ل ديشرلا نكلو . كلذ ىلإ

 « ضوخلا كلذ ىلع ةلزتعملا عجشي مل كلذاو. ةفسالفلا لاوقأ ءوض ىلع اهيف

 ةلاقمهتغلب أملو « ةلزتعملا ءالؤه نم نيلداجما نم ةفئاط سبح هنأ ىورب لب

 لوط ًابفختسم رشب لاف : هلتقأ هب هلا قرفظأ نإو : لاق ثايغ نب رشب

 ش . ديشرلا ةفالوغ

 نم مهتيشاح لج ناكو « ةلزتعملا هب طاحأ نومأملا ءاج الف - عم

 ' ماركإلا غلبأ ميمرك أوع هوحن ىفلز مهرقو ؛هيلإ وه مائدأو « مهاجر

 كر ةلزتعملا ةمثأ نم ىطوفلا ماشه وبأ هيلع لغد اذإ ناك هنأ ىورب ىتح

 . سائلا نم دحأ عم كلذ لعفي نكي ملو , موقي داكي ىتح هل

 ليذلا ىنأل اذيبلت ناك هنأ ليملا كلذ ةلزتعملل نومأملا ليم ىف ببسلاو
 .. ةلزاعملا سوءر نم ليذه وبأو : تالاقملاو نابدألا ىف فالعلا

 اوناكلحنلاو تالاقملا ف تاقانملاو تارظانمللسلاجما نومأملا دقع الو

 تاساردزههب اوصتخا اموصخلا ىلع زيزرابلاو ةبلملا ىف نيقباسلا ناسرفلا

 ءاشإنءمهتمىت<نومأملا سوفنف ريبكلا رثآلا مط كلذ ناكف. ةعساو ةيلقع
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 داؤد ىأ نب نوحأ مهم صخو ؛ هترازوأ ديرب نم مه رات#و ةحصل

 ىف هعم كارشإب مهتعملا هاخأ ىصوأ هنأ ىتح « بيرقتااو فاطعلاو ةياعرلاب
 : هتيصو ىف لاقو هرمأ

 لك ىف ةروشملا ف 5 رشأو 5 كقراغي الف « دا ؤدولأ نب هللادبع وبأو 05

 . )١( , كنم كلذل عضوم هنإف كرمأ
 « ىرآرفلا قلخ ىف هلوق نالعإ هل اونيز ةلزنملاهذمبةلزتعملا نسحأ الف

 كلذفداصو « مهمارتحاو ةماعلا لالجإ كلذب اوبستكياو « مهبهذا ًارشن
 ىف هترظانم سل ىثْي نمرظانو ء ه مر + ةنس كلذ نلعأف هسفن ىف ىره

 « مهدئاقع قرار حأ سانلا كرت , هتلدأو هججحي اهف ىلدأو « نأشلا اذه
 . اهنأث ف ضوخلا نوغيستسيال ةديقع الو اهنوريال ةركف ىلع نولمحال

 وعدي نأ هل ادب اهذ فوتىنلا ةنسلاىهو ؛ هم مقنس ىفنكلو غ4
 كلذ ىلع مبلمهي نأ دارأف نآرقلا قاخ ةركسف قانتعا ىلإ ناطلسلا ةوقب سانلا
 هبئان مهاربإ نب قاحسإ ىلإ ةقرلاب وهو هبتك لاسرإب كلذ أدتباو «ًأربق
 .قواذنآرقلا نإ اولوقي نأ ىلع مهلمحيل , نيثدحما وءارقفلا ناحتماب دادغب ىف

 نولصتي نيذلاو : ةلودلا بصانمىف نأ ط نيذلا لمحأدتبا هنأ ررظيو
 لصفي عازن ىف ًادوهش اوناكولو ؛ لاصتالا عاونأ نم عون ىأب ماكحلاب
 : دادغب ىف هيئان ىلإ هلسرأ ب اكل وأ رخآ ىف ءاج دقف ؛ ءاضقلا هيف

 كيلإني:هؤملا ريمأ بانك مهلعأرقا و ؛ ةاضقلا نم كترضح نم عمجاف د
 «هئادح]ونآر قلا اخ ىفنودقتعيامع مهفيشك-تو ؛ نول وقيايف مهتاحتماب أد اف
 هظفحتساو هدلق نهيفقثا والو ؛هلمع ىف نيعتسمريغ نينم ولا ريمأ نأ مهملعأ و

 ,كلاذب اورقأ اذإف , هنيقيو هديحو: صولخو»  هنيدب قثويال نمي هتيعرنم

 ,صنب مثرف ةاجئاو ىدهلا ليس ىلع اون اكو , هيف نينمؤملا ريمأ اوقفاوو
 ةدابش كرتو«نآرقلا ىفموملعنعمهتل أسم و؛ سانأا ىلعدومشلا نم مهر ضح نم

 )١( ىوبلملا خيرات ٠



 ل غسل

 ؛ هدنع ابعيقوت نع عانتمالاو «هرب و ثدحم قواغ هنأ 0-05 0 نم

 0 مهتلأسم ىف كلع لهأ ةأضق نع كيتأي اء نينمؤملا ريمأ ىلإ بتكاو

 ماكحأ ذفننال ىتح مراث آ دقفتو مهيلع فرشأ مث « كلذ لثم مطرمألاو

 .« 9 ديحوتلل صالخإلاو « نيدلا ىف رئاصللا لهأ ةدابشب الإ هلل

 نمنامرملا ىوس ةديقعلاهذه دةتعي 1 نمل ةيوقععضوت لهنأ اذهنمىرتو

 كلذىناثأا هباتكدعيملو: ًادهاش ناك نإ هتدارش عامس مدع وأ ةلودلا بصانم

 رضحأ لل كلذب فتكي مو « مربتخاو « ةاضقلا مها ريإ نب قاحسإ رضحأف

 لسرأو؛مهنحتماو ؛داشرإلاو ميلعتلاو ىوتفلل ىدصت نم لكو .ًاضيأ نيئدحا
 نيبو ًاباتك اذه لسرأف ”** نومأملا ىلإ نآرقلا قلخف هتلأسم نع مهتباجإ

 فينعو وه صراقب مقاس وءنيسجما حر# و٠ راظض:ىتاب اجلا هذه فخس

 لقي نم لمح أذإ« هتلاقملقي1 نمل تابوةع باتكللااذهىف ركذ ممالكلا
 , كب اسك ىفنينمؤملا ريمأل تيم نمي هك رش نععجري نم » :لاقو ءًاقثومهيلإ

 نآرفلانإ لقي لو « اذه هباتك ىفهركذنعكسمأ وأ« كل نينمؤملا ريمأهركذو

 نيقث وم نيعبجأ مباح اذ ؛ "”ىدبملا نب مهاربإو , ديلولا نب رمثب دعب قول

 ىقح « مهقيرط ىف مهتسارحومبظفح موقي نم عم « نينمؤألا ريمأ ركسع ىلإ

 مهصنيل « مههراستب نمي نم ىلإ مبميلستو نينمؤملا ريمأ ركسع ىلإ مين
 هللا ءاش نإ فيسلا ىلع ًاعيمج مهلمح اوبوتيو اوعجر.مل نإف  نينمؤملا ريمأ

 . هللاب الإ ةوقالو

 « بصانملا نم نامرملا ةبرقع نم قرت فيك اذه نم ىرتو - و
 . مادعإلا ةبوقعب راذنإلا ىلإ ةدابشلا لوبقو

 ءابقفلاو نيثدحملا رضحأف«هتبغر ذيفنت ىلإ مها ريإ نب قاحسإ عراسدقو

 ديتءلا باذعلاو , ةمراصلا ةبوقعلاب مرذنأو  ليئحنب دمحأ مهيف و «نيتفملاو

 اهياع نومألل درو تاباجإلا هذه اببرت ك3 لتتنس (؟) . ىربطلا خيرات ١(
 : الوقي ما نإ ليقلاب هياتك ىف اممصخ دل (؟)

 (  لينح نبا < ع م) 1
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 اوكحيو « هبارقطتي نأ اولئسامب اوقطتيو ؛ مونم بلطي امب اورقي ل نإ

 اب ًاعيمج اوةطنف « ةعجارم وأ «ددرت ريغ نم ملا هاترا ىذلا كسحلاب
 ش . بهذملا كلذ قانتعا اونلعأو « مهم بلط

 و ورآو ؛ هل مح ىلإ اونا مطاو « مهبولق ىلع هللا طبر ةعب رأ لو

 مبفتوم ىلع اورصأف اودقتعا ايف ةيندلاب اوضري مل « ةنافلا ىلع ةقابلا

 « ىريراوقلاو« حوت نب دمحو « لبن نب دموحأ مث ّ رج ًارارصإ
 ىف نيدفصم مهتليل اوتابو «ديدحلاب اولكو« قاثولا ىف اوددشف ؛ ةداجسو

 هنع اولخ , هيلإ هوعدي امف قاحسإ ةداجس باجأ دغلا ناك املف « لالغألا

 1 . مطاح ىلع نوقارلا رمتساو « هدويق اوكفو

 سقت ترافن ؛ مهيلإ باو جلا بلطو « مب لع لاؤسلا ديعأ ىلاتلا مويلا فو |
 اقيسفءامبعم هللانانثإ قبو هدويق او كششاار لط ام ىلإ ماجأو ؛ىريراوقلا

 .قيرطلا ف حون نبا دهشقسا دقو « سوسرط ىف نومأملاب ايقتليل « ديدلا

 ءالفكا ومدقو ًارارحأ نومأملا اوهجاوي نأ مهم بلط اوباجأ نيذلاو

 . مج وخأكس وسرطب هوفأ ويل ؛ موسقأب

 / ةنع هللا افع هنكلو « نومأملا ىعانلا ىمن قيرطلا ىف مانيبو ب ه١

 ف هيهذع كاسمتسالاب مصتعملا هاخأ ىصوي نأ ريغ نم أين دلا هذه عدوي

 ىتلا ةركفلا كلم نأ مهف هنأكو ؛ ناطلسلا ةوقب هيلإ سانلا ة وعدو , نآرَقلا

 نأ ريغ نم اهئم هقنعأأري ال « « عابت :الا بجاو نيد هسأر ىلع تذوحتسا

 . هاصوف « هب هفلخ ىحوي

 ديشرلا نوراه نب هللأدبع هب رلعدرشأ ام اذه د : هتيصو علطمىف ء ءادج نوف

 ء وه دبشي هنأ هسفن ىلع ًاعيمج مدهشأ « هرضء نم ةرضح نينمؤملا ريمأ

 ربدم الو « كلم ىف هل كبش ال )2 هدحو لجو رع هللا نأ هرضح نمو

 ًائيش نوكي نأ نآرقلا ول الو« قول هاوسامو « قلاغ هنأو ؛هريغ هرمآل

 : ةيصولا طسو قف ءاجو 2 ىلاعتو كرات هلثم ىث الو 2« ءىث لك لثم هل

 .«نآرقلا قلخى كيخأ ةريسب ذخو , ىرت ا ظمتاو ,.ىنمندا « قاحسإ ابأانو



 تدازو . اهفاضن عسقا سب « نومأملا ةافوي ةنحنا عطقنت مل ةيصولا هذطو '

 «ءابقغاو « ءاملعلاو داهزلا نم نيفترملا ىلع ًاريطتسم ًارش تناكو اهناليو

 .٠ لينح نب دمحأ مهسأر ىللعو « نيثدخلاو

 ف مث ء مصتعملا دبع ىف اهاصقأ ةنحنأو ءمدشأ ءالبلا غلب دقف - ى؟

 « نومأملا نيب ترج ىتلا تالسارملا لقنن كلذ نيبن نأ لبقو « قئاولاد,ع

 ,دمحأ ةباجإ اهيفو ؛ هيلإ وعديو « لوقي امف هتجح اهفف ءدادغب ىف هيئانو

 . « ىريطلا خيرات » ف تءاج اك بتكلا ىذ ىف اهو نرمألا كي دهت م

 لواللا نومأملا باتك ش

 دادخي ىف هبئان مهاربإ نب قاحسإ ىلإ
 ةماقإ ىف دابتجالا مهئافلخو نيماسملا ةمأ ىلع هللا قح نإف ( دعب امأ )

 ىذلا ملعلا رثأو « مهئروأ ىتلا ةوبنلا ثيداومو . مهظفحتسا ىنلا هللا نيد

 هللاو « مويف هللا ةعاطل ريمشتلاو « مهتيعر ىف قحلاب لمعلاو « موعدوتسأ

 هالو امف طاسقإلاو , هتمبرصو دشرلا ةعزعل هقفوي نأ نينمؤملا ريمأ لأسي

 , مظعألا روهملا نأ نينمؤملا ريمأ فرع دقو , هتنمو هتمحرب هتبعر نم هلل
 ةيور الو « هل رظن ال نم ةماعلا ةلفسو « ةيعرلا وشح نم ريكالا داوسلاو

 عيمجفف هناهربو ماعلا وثب ةءاضتسالاو « هتيادهوهتلا ةلالدب هللالدتسا الو

 هنيد ةقيقح وع ةاالضو « هنع ىمعو ةلا - لهأ 1 قافالاو راطقألا

 :هلييسمجاوو , همالعأ تاحضاو نع ب وكلو ءهب ناءالاو هديحوتو

 نيب و هنيب | رةرفيو هتفرعم هنك هوف رعيو « هردق ّى>هّللا اوردقي نأ روصقو

 ركذتلاو ركفتلا نع مهئافجو ء مطرةع صقنو مهنا رأ فءضل ؛ هةلخ

 نيعمتجما رةبطأف«نآ رقلانمل نأ امنيب و«ىلاعتوكرابتةتل نيب اوواسم نأ كلذ و

 لاق دقو« هعرتخو هثدحنو هللا هقلخي ل لوأ ميدق هنأ ىلع نيمجاعتم ريغأو ,ةفتأو

 :ىدهوةمح ر نينم ٌءمللو « ءافش رودصلاف امل هلءج ىذلا هباتك ف لجو رع هللا

 يذلا هللدملا» :هناحبسلاقو ,هقلخ دقف هللا هلعجأم لكف« ًآيرعأتآر 05 هانلعجانإد



 ؛* لجو ع لاقو 3 «رونلاو تاملظلا لعجو «ضرآلاو تاودمسلا قلخ

 هثدمحأ, رومأل صصق هنأ ربخأف « قيس دق ام ءايأأ نم كيلع صقن كلذك ه

 تلصف مم «ةتايآ تكحأ باتك. رلا» :ىلاعت لاقو ءاهمدقتم هب التو , اهدعب
 مح هللاو , لصفم محم هلخد ل_صفم كح لكو « ريبخ مكح ندل نم
 | . هعدت مو هقلاغ وهف « هلصفمو هياتك

 لإ مهسفأ اويسنو « محرق ىلإ وءدف , لطابلاب اولداج نيذلا 3 مش

 بذكم « مهلرق لطبم هتوال7 نم صصق هللا باتك نم لصف لك ىفو ؛ ةنسلا
 , قحلا لهأ مهنأ كلذ عم اوربظأ مث « مهتلحتو مهطوق مهيلع دري « مثاوعد
 اولاطتساف « ةقرفلاو رفكلاو لطابلا لهأ ماوس نم نأو , ةعامجباو , نيدلاو
 تمسلا لهأ نم موق لهأ لام ىتح , لابجلا هب !ورغو « سانا ىلع كلذب
 هيلع مهتقفا وم ىلإ نيدلا ريغل فشقتلاو هللا ريغل عشختلا و « يذاكلا

 ةلادعلاو ةسايرلل ًاعنصتو , مدنع كلذب انيزت « مهئارأ ءىم ىلع مهتاطاومو
 « مهتلالض ىلإ ةجيلو هللا نيد اوذختاو , مهبلطاب ىلإ قحلا اوكرتف « مهف
 «مهنيد لغد ىلع « مهب باتكلا ماكحأ تذفنو «مهتداوشمهط مهتيكرتب تلبقف
 , اورج اهيلإ ىتلا مهتياغ كلذ ناكو « مهنيقيو مهتايد داسفو « مهعدأ لقثو
 قاثيم مهيلع ذخأ دقو . مالوم ىلع بذكلاو « مهتعباتم ىف اوبلط اهابإو
 نيذلا كئلوأ . هيف اماوسردو « قحلا الإ هللا ىلع  اولوقي الأ باتكلا
 « املافتأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ , مراصبأ ىععأو هللا مبصأ
 نوصوقنملا ةلالضلا سوءرو ةمآلا رش كتلوأ نأ نينمؤملا ريمأ ىأرف
 مالعأو ' ةلابجلا ةيعوأو ًابيصن ناعإلا نم نوسوسخملاو ًاظح ديحوتلا نم
 نيد لهأ نم هئاوهأ نع لئاخاو « هايل وأ ىف قطاناا سيلب] ناسل « بذكلا
 « هلمعالو هلوقب قئويالو « هتدابش حرطتو, هقدص ىف مهني نمقحأوت هلل

 صالخإو مالسإلا ةةيقح لاهكتسا دعب الإو , نيقي دعب الإ لمعال هنإف
 اع ناك هديحو:و هب نامإلا نم هظحو هدشر نع ىمجش نمو .* ديحو تلا

 رمعأ و « اليبس لضأ و ىمعأ هتدابش ىف دصقلاو هلمع نم كلذ ىروس



 - هرج

 هنداهش ىف لطايلا صرختو ؛ هلوق ىف بذكلاب سانلا ىجحأ نإ نيئمؤملا ريمأ

 درب ممالوأ نإو , هتفرعم ةقيقح هللا فرعي ملو ؛ هيحوو هللا ىلع بذك نم

 هللا قح تبو «هباتك ىلع هللا ةدابش در نه هتيدو هللا مح ىف هتداوش

 نينمؤملا ريمأ باتك مهلع أرقاو ةاضقلا نم كترضح نم عمجاف , هلطابب

 قاخ ىف نودقتعي امع مهفيشكتو « نولوقي مف مهناحتماب أدباف ء كيلإ اذه

 الو هلمع ىف نيعتسم ريغ نينمؤملا ريمأ نأ مملعأو هئادحإو « نآرقلا هلل
 صولخو « هنيدب قثوي ال نمي هتيعر رومأ نم هظفحتساو هداق امف قثاو

 اوناكو ءهيف نيئمزملا ريمأ اوقناوو . كلذب اورقأ اذإف , هنيقيو هديحوت

 سانلا لع دوبشأا نم ممرضحت نم صنب مثرف « ةاجالاو ىدلا ليس ىلع

 قولخم هنأ رقي مل نم ةدابش تايثإ كرثو « نآرقلا ىف مسلع نع مهلأسمو
 نينمؤملا ريمأ ىلإ بتكاو , هدنع اهعيقوت نم عانتمالاو «هري ملو ء ثدحم
 مث, كلذ لثم مط ىمآلاو , مهتلأسم ىف كلمع لهأ ةاضق نع كيتأي اع
 لهأ ةداهشب الإ هلا ماكحأ ذفنت ال ىتح « مراث آدقفتو « مهيلع فرشأ

 امب نينمؤملا ريمأ ىلإ بتك او  ديحوتلل صالخإلاو « نيدلا ىف رئاصبلا
 . هللا ءاش نإ كلذ ف نوكي

 همم ةنس لوآلا عيبر رهش ىف بتك

 ىناثلا باتكسلا

 دمحم منه ؛ ةعبس صاخشأ ىف يهاربإ نب قحسإ ىلإ نومأما بتككو
 قلخ نع مهطأسو ٠ مهنحتماف , هيلإ اوصخشأف « هريغو ىدقاولا دعس نبا

 مالسلا ةنيدم ىلإ مهصخشأف « قولخم نآرقلا نإ ًاعيمج اوباجأف ٠ نآرقلا
 ءابقفلا ةرضحي مهلوقو , مثرمأ رهشف «هراد مهاربإ نب قاحس] مرصحأو

 « مولييس ىلخن « نومأملا هب اوباجأ ٠١ لثمب اورقأف , ثيدحلا لهأ نم خياشملاو



 هل هع

 نومأملا رمأب كلذ نم مهاربإأ نب قاحسإ لعف م ناو

 .٠ مهاربإ نب قادسإ لإ كلذ لعب نومأملا بتكو

 هدابع ىلع هئانمأو هضرأ ىف هئافلخ ىلع هللا تح نم نإف ( دعب امأ)

 , هننسو هنكح ءاضمإو « هقلخ ةياعر مولمحو « هنيد ةماقإل ماضترا نيذلا

 مرظفحتسا امف هل اوحصنيو « مهسفنأ هلل اودب< نأ هتيرب ىف هلدعب ماهتالاو

 ىتا ةفرعملاو « مرعدوأ ىذلا معلا لضفب ىلاعتو كرابت هيلع اواديو «مدلقو

 اوجهنيو ؛هرمأ زع ريدأ نماودريو « هنع غاذ نم هيلإ اودمو ءمهف ابلعج

 ) ممم صعو مزوف ليسو « مهن اعإ دود ىلع موفي و « مهت اج تمم 3 اياعرل

 بيرل نومفدي امب « مهيلع امتاهبتشمو « ممرومأ تايطغم نع مهل اوفدكيو
 مداشرإ نم كلذ اورثؤي نأو « مهتقاك ىلع ةنيبلاو ءايضلاب دوعيو « مهنع

 ؛ مهتلجآو مهتلجاع ظواظحل اهظتنمو مهحلاصم نونفل ًاعماج ناكذإءمريصبت و
 «هدنع اومدقو اوفلسأ امبو هوامح اع مهنل ءاسنمدصرمهللا نأ اوركذتيو

 امو .هب ىكو ' هللا هبهحو «هدحو هللاب الإ نينمؤملا ريمأ قيفوت امو

 ام ليلجو : هرطخ مياظع نيبتف ؛ هركفب هعلاطو « هتيورب نينمؤملا ريمأ هنيب

 نآرقلا ىف لوقلا نم مهنيب نوملسملا لاني ام هرريضو هفكو نيدلا ىف عجري
 مهلايقاب متلي دمحم هيفصو هللا لوسر نم ًارثأو « مهل ًامامإ هللا هلعج ىذلا

 ءًاقولخم ن وكب الأ م وقع ىف نيزنو مثدنع نس. قح ؛ مهنم ريثك ىلع ههابتشاو

 هتلالج درفتو « هقاخ نم هب ناب ىذلاو « هللا قلخ عفدل كلذب أوض رعتف

 هتيولوأب الع مدقتلاو , هتردقب اهئاشنإو « هتكح املك ءاشالا عادتبا نم

 اثدحو ؛ هقلخ نم ًاقلخ ءىثلك ناكو ؛ اهادمكرديالو , اهالوأ غلببالىلا

 «هيففالتخالل ًاعطاقو « هيلع الادو, هبا قطان نآرقلا ناكنإ ودل ثدحملا وه.
 « قواخمب سيل هنأ ميرم نب ىميع ىف مهئاعدا ىف ىراصنلا لوق هب اوهاضو

 ليوأتو ؛ ًايبرع انآرق هايامج انإد : لوقي لجو رع هللاو « هللا ةءلك ناكذإ



 ءايلإ نكسيل , ابجوز اهنم لعجو ه : ىلاعت لاق ا« «ءانقلخ نإ ٠ : كلذ

 :. ىلاعت لاقو ًاشاعم رابنلا انلمجو ءآسال ليللا انتلعجو ١ : لامت لاقو

 هذهو نيب نآرقلا نيب لجو زع ىوسف «ىح ءىش لك ءاملا نم انلعجو

 : ىلاعت لاقف ءهدحو هلعاج هنأ ريخأو , ةعنصلا ةيش ىف اهركذ ىتلا قئالخلا

نآر قلاب حوألا ةطاح] ىلع كلذ لدف ظوفحم حول ىف ديجب نآرق وه لب
 : 

 لجعتل كناسل هب كرحتال» : عقلي هيبئل ىلاعت لاقو ء ق ولخمب الإ طاح الو

 نف»:هن احيسلاقو « ثدح مهبد نم رك ذ نم مهي:أيام » : هناحبس لاقو « هب

 ممدكب مممذ موق نع رمخأو .هتايآب بذك وأ ايذكهتا ىلع ىرتفا نم لظأ

 : هلوسر ناسل ىلع مهب ذك مث « ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام : اولاق مهنأ

 ىموه هب ءاج ىذلا باتكسلا لزنأ نم لقد ماسو هيلع هللا لص هلوسرل لاقف

 اكرامز ء ىدهو ؛ ًارونو « ًاناعإو ارك د نآرقلاىلاعت هللا ىمسف « ًارون

 انيحوأ اب صصقلا نسحأ كيلع صقن نغ » : ىلاعت لاق ءًاصصقو برع

 نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نثل لقد لئاقنم لج لاقو «نآ رقلا اذه كيلإ

 هلثم روسرشعب اوتأف لق :هناحبسلاةو «هلثم نوتأيال نآرقلا اذهلثم اوتأي

 لمجل هفلخ نم الو « هيدي نيب نملطايلا هيتأيال» . العو لجل اقو تايرتفم

 ةلوجلا ءالؤم ماذع دقو «قواخ دودحم هنأ هيلع لدو آرخآو الوأ هل

 ودعل ليبسلا اولوسو , مهتامأ ىف حرجلاو « مهنيد ىف مثلا نآرقلا ىف مبلوقب

 قلخ اوفصوو اوفرع ىح ؛ مه واقف داحلإلاو ليدبتلاب اوفرتعاو مالسإلا

 سيلو؛ هقلخت للوأ هاشألاو ؛ هوببشو ؛ هدحو هّن ىه ىلا ةفصلاب هلعفو هلا

 ناميإلا نم ًابيصن الو « نيدلا ىف اظح ةلاقملا هذه لاق نا نينمؤملا ريمأ ىرب

 ١ ةداهشالوةلادع الو «ةنامأ ىف ةقثلا لحم مهنم ادحأ لحي نأ ىربالو ,نيقبلا

 رهظ نإو « ةيعرلا رمأ نم ءىثل ةيلوت الو ةياكح الو ء لوق ف قدص الو

 اهوصأ ىلإ ةدودرمع ورفلانإف مهيف ددسم دادسلاب فرعو موضعب دصق

 هللا هرمأ يذلا هنيد رمأب الهاج ناك نمو , أبيلع مذلاو دما يف ةلومحتو



 هسا جالادس

 ىمعأ هريغ ىف دشرلا نعو « الج مظعأ هاوس اب وبف « ةتينأدحو نم هب
 ش ٠ البيس لضأو

 ريمأ باتك ىضاقلا قاحس] نب نمحرلا ديعو « ىسيع نب رفعج ىلع أرقاف
 نأ امرملعأو : نآرقلا ىف امملع نع امهصصناو  كيلإ هب بتك امب نينم ولا
 هصالخإب قثو نم الإ نيملسملا روهأ نم ءىثث ىلع نيعتسي ال نينمؤملا ريمأ
 لوقب الاق نإف . قواذع نآرفلا هنأب رقي نمل الإ ديحوت ال هنأو ؛ هديحوتو
 تادابشلاب اهبسلاجم رضح نم ناحتماىف امهلإ مدقتف كلذ ىف نينمؤملا ريمأ
 الطبأ قواخعهنإ مهنم لقي مل نف . نآرقلا ىف مهوق نع مهصنو « قوقحلا ىلع
 ءهرمأىف دادسلاو دصقلاب هفافع تبث نإو هلوقب ًاركح امطقي لو « هتداهش
 هللا ديزي ًافارشإ مهيلع فرشأو ؛ ةاضقلا نم كلمع رياس ىف نمي كلذ لمفأو
 نيمأ ىلإ بتكاو « هنيد لافغإ نم باترملا عنميو « هتريصب ىف ةديصبلا اذ هب
 . هللا ءاش نإ َكَلَذ ف كنم نوكي امب نيئمؤملا

 ,ةنحلا امهنع تردص ناذللا نايمسرلا ناباتكلا امه ناذه - و« ٠
 لوألا باتكلا لوصو بقع ناحتمالا ىف يهاربإ نب قحسإ نيخأ دقو
 تناك فيك نين نأ نسو . ىتاثلا باتكلا رودص بقع ناحتمالا ممتو
 نين مث «اهلع داؤد ىفأ نب دمحأ قدأ ةرابعب وأ نومأملا قيلعت مث ةباجإلا
 . كلذ دعب ةدداملا ةيحلا

 ,نيثدحلا وءماكحلا و ءابقفلا نمةعاج ناحتمالل قحسإ رضحأ 93 5

 لتاقم ىنأ نب ىلعو ؛ ىدنكلا ديلولا نب رشبو , ىدايزلا ناسح ابأ رضحأف
 ؛ لبتح نب دمحأو .ىريراوقلاو « ةداجسو , متيهلا نب لايذلاو مئاغ نبا
 «ليئارسإ ىلأ نب قحسإو ؛دعجلا نب ىلعو . ىطساولا ةيودعسو ٠ ةبينقو
 [خيشو . ىرمعلانحرلادبع نب ىحيو « ربكألا ةيلع نباو « شرها نباو
 رمعم ابأو «راقلا رصن ابأو « ةقرلا ىضاق ناكباطخلا نب رمع دلو نه رخآ
 , ناخرفلا نباو ءحون نب دمو « نومه نب مكاح نب دمحو ىعبلعقلا
 ,زازيلا ماوعلا وبأو ' مصأع نإ ىلع نباو « ليمش نب رضنلا مهنم ةعامجو
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 قحسإ ىلع ًاعيج !ولخدأف . قحسإ نب نمحزلا دبعو ؛ عاجش نبأو

 « هرءرف ىبح نيترم مهيلع اذه نومأملا باتك ةءارقب ناحتمالا أدتباو

 . ةلئسآلا ءاقلإ ىف ذخأ مث

 ىلاقم تفرع دق لاقف ؟ درآرقلا ىف لوقت ام : ديلولا نب رشبل لاق

 «ىرت دقام نينمؤملا ريمأ باتكن م ددجت دقف : لاق . ةرم ربغ نينمؤملا ريمأل
 لاق ؟ وه قولخعأ , اذه نع كلأسأ مل لاق , هللا مالك نآرقلا لوقأ : لاف
 سيل لاق ؟ قولخف لاق . ءىش وه لاق ؟ ءىث نآرقلا لاقء ءىثلك قلاخ هللا

 تلق ام ربغ نسحأ ام لاق ؟ وه قولذعأ ء اذه نع كلأسأ سيل لاق ؛ قلاخي

 ريغ ىدنع سيلو « هيف ملكتأ الأ نينمؤملا ربمأ تدبعتسا دقو « كل

 . كل تاقام

 هفقوو « هيلع اهأرقف « هيدي نيب تناك ةعقر مهاربإ نب قدسإ ذخأف
 هدعب الو ءىث هلبق نكي ل« درف دحأ , هللا الإهلإ ال نأ دبشأ : لاقف اهيلع
 لاق هوجواا نم هجو الو ىناعملا نم ىنعم ىف هقلتش نم ءىش هبسشي الو ءىث

 بتكا : بتاكلل لاقف « اذه نود ىلع سانلا برضأ تنكدقو ؛ مس

 .لاقام

 نينم ملا ريمآل ىالك تعمسلاق ؟ ىلعايلوقتام لتاقم ىأ نب ىلعل لاق مث
 لاق مث ءابف امب رقأف « ةعقرلاب هندتماف « , عمسام ريغ ىدنع امو ؛ ةرم ريغ

 :لاق اذه نع كلأسأ ل : لاق . هللا مالك نآر قلا : لاق ؟ قولذع نآرقلا : هل

 : بتاكلل لاقف .ائعطأو انعمس « ءىثب نيئمملا ريمأ انرمأ نإو « هللا مالكوه
 لاقف « لئاق» ىنأ نب ىلعل هتلاقم رم اوف لايذلل لاق مث , هتلاقم بتكا
 . كلذ لم هل

 هيلع أرقف « تئش امع لس لاق ؟ كدنع ام ىدايزلا ناسح ىنأل لاق مث
 .رفآك وبف لوقا اذه لقي مل نم لاق مث ءاهيف امب رقأف ؛ املع هفقوو ةعقرلا

 نود اموءىث لك قلابخ هتلاو , هللا ءالكن آر قلا لاق ؟ وه قولذع نآرقلا اقف
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 ام عمس دقو « ملعلا ةماع انعمس هببسبو « انمامإ نيئمزملا ريمأو . قولخم هلل
 و انئالصو انجح مقي راصف انرمأ هللا هدلق دقو ؛ ملعن مل ام ملعو « عمسن ١

 انرمأ نإو « ةمامإ هتمامإ ىرتو هعم دهاجنو .انلاومأ ةاكز هلإ ىدؤنو

 داعأف ؟ ود قولذم نآرقلا لاقءانبجأ اناعد نإو ٠ انيهتا افنان نإو , ان رمتئا

 نوكمت دق لاق « نينمؤملا رسأ ةلاقم هذه نإ لاق  هتلاقم ناسح وبأ هيلع

 ىتربخأ نإو « اهلإ مثوعديالو , سانلا اهب رمأي الو « نينمؤالا ريمأ ةلاقم
 هيلع نومأملا ةقثلا كنإف هد ىترمأ ام تلق لوقأ نأ كرمأ نينمؤملا رمأ نأ

 نأ ىنرمأ اه لاق هيلإ ترص ءىشب هنع ىتغلبأ نإف « ءىش نم هنع ىنتفلبأ مف

 لوسر بامصأ فالتخاكهلوق نوكي دق ؛لئاقم ىلأ نب ىلعلاق ًائيش كنلبأ
 . اهيلع سانلا !ولمح ملو ؛ ثيراوملاو ضئارفلا ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا
 نأ ىفرمأ ام لاق ءرمت 1 قرف «ةعاطلاو عمسلا الإ ىدنعاه ناسح وبأ ولاق

 . كنحتمأ نأ نرمأ امنإو ؛ كرمآ

 مالك وه لاق ؟ نر قلا ف لوقت اه لاقف « لبنح نب دمحأ ىلإ داع مث

 ةعقرلا ىف اب هنحتماف « اهيلع ديزأ ال , هللا مالك وه لاق ؟ ره قولخعأ لاق هلل

 « هوجولان م هجوالو « ىناعملا نم ىبعم ىف هقلخ ىف ءىشهبيشي الىلإ قأ ايلف

 ءاكبلا نبا هيلع ضرتعاف ؛ ريصبلا عيمسلا وهو ؛ ءىث هلثك سيل لوقأ لاق

 لاقف . نيعنم ريصب « نذأ نم عيم لوقي هنإ : هلل كحلصأ لاقف , رذصألا

 .هسفن فصو ام وه لاق؟ ريصب عيمس هلوق ىنعم ام لبنح نب دمحأأل قاحسإ

 ٠ . هسفن فصي اك وه , ىردأ ال لاق ؟ هانعم اف لاق

 ءالؤه الإ هلا مالك « نآرقلا لوقي مهلك « الجر الجر مهب اد مث

 نباو , ريك آلا ةيلع نباو , نسحلا نب دمحم نب هللا ديبعو ةبدتق : رفنلا

 ءاجرم نب رفظملاو « هبنم نب بهو تنب نبا سيردإ نب معنملا دعو ءاكبلا
 يف سد هنأ الإ هنم ءيثب فرعي الو هقفلا لهأ نم سبل آريرض الجرو



 - مهوؤاس

 امأفءرمحآلان باو « ةقرلا ىضاقياطخلا نبردلونمالجرو ؛ عضوملا كلذ

 انآرق هانلعج انإ» ىلاعت هلا لوقلءلوعجب ن رقلا : لاق هنإف ربك الا ءاكبلا نبإ

 « ثدحم مهبر نم ركذ نم مهيتأي امد ىلاعت هلوقل ء« ثدح نآرقلاو « ًايرع
 لوقأ ال ؟ قول نآأرقلاف لاق ء معن لاق ؟ , قوام لوءجملاف قحسإ هل لاق

 8 هتلاقم بتكو لوعجي هنكلو «قول#

 رغصأألا ءاكبلا نبا ض رقعا ممالاةمبتكو ؛ موقلا ناحتما نم غرف اءلف

 . مالكا اداعأف ء امهترمأ ولف ةمئأ نييضاقلا نيذه نإ هللا كحلصأ لاف

 نأ امهترمأ ولف لاق , نينمؤملا ريمأ ةجحب موقي نم امه قاحسإ هل لاق

 ةدابشب امه دنع تدبش نإقدسإ هل لاق امهنع كلذ ىحتل امهتا أمم اناعمدس

 ٠ هللا ءاش نإ « اههلاقم لعتسف

 موقلا تكف نومأملا ىلإ تبجوو ؛ الجر الجر موقلا ةلاقم بتكسف

 نب قاحسإ باتنك باوج نومأملا باتكدرو دقو م«باعد م مايأ ةعست

 : اذ وه اهو مرمأ ىف مهاربإ

 كل اغلا باتكلا

 كب انك نيئمؤملا ريمأ غلب دف : دعب امأ ) ميحرلا نمحرلا هللأ مس (

 امف ةسايرلا وسمتلمو « ةلقلا لهأ ةعئصتم هيلإ بهذ امف . هباتتك ب اوج

 نينمؤملا ريمأ هب كرمأو « نآرقلا ىف لوقلا نم ةلما لهأ نم لدأب هل اوسيلا
 . محام مطالحإ ؛ مطاوحأ فيشكتو مهئاحتما نم

ْ 

 دورود:ءقاحسإ ن نهحرلا ديعو ؛© ىئددع نب رفعج كراضحإ رك ل:

نأك نم ترضحأ ند عم نينمؤملا ريمأ باعك
 فرعيو 3 هقفلا ىلإ بسني 



 ل ا

 مه ةلالدلاو , نآرقلا ىف مهداقتعا مايإ كتلءاسمو « نينمؤملا ريمأ باتكل
 نم كرمأو 2 نآرقلا ىف مهفالتخاو 0 هيبشلا قن ىلع مهقايط]و « مبظح ىلع

 ,ةينالعلاو رسلا ىف ىوتفلاو ثيدحلا نع كاسمإلاب قولخم هنإ مهنم لقي م
 ىلإ مهنف هب تمدقت امب نينمؤملا ريمأ ىلوم سايعو ىدنسلا ىلإ كمدقتو
 نم امبسلاجم رضح نم ناحتما نم نينمؤملا ريمأ كل لثم ام لثمب نييضاقلا
 كيلع مودقلاب كلمع نم ىحاونلا ىف ةاضقلا ىلإ بتكلا ثبو « دوبشلا
 باتكلا رخآ ىف كتيبشتو « نينمؤملا ريمأ هدح ام ىلع مج>تءو مهلمحتل
 نينمزملاريمأو ءتصصتقا امنيئمؤملا ريمأ مهفو « مهتالاقمو رضح نم ءارسأ
 دمع هلوسرو ؛ هدبع ىلع لصي نأ هلأسيو ؛ هلهأ وه ام . ًاريثك هللا دمحت
 ةنوءملا نسحو « هتعاطل قيفوتلا ىف هللا ىلإ بغريو « ملسو هيلع هللا لص
 . هتمحرب هتين حلاص ىلع

 ,نآرقلا نعمل أس نه ءامسأ نمهي تبتك ام ىلع نينمؤملا ربمأ ربدق دقو

 . مهتلاقم نم تحرش امو « مهنم ءىرما لك هيف كيلإ عجد امو

 نمهنع كسمأامو « هيبشتلا قن ىف ديلولا نب رشي رورغملا لاق ام امأف ه
 نينم ملا ريمأءدابعتساو كلذ ىف مالكلا كرت نم ىعداو قولخم نآرقلا نأ
 ىرج نكي مو ركدملاو روزلا لاقو ء رفكو كلذ ىف رشب بذك دقف
 هراخ] نم رثكأ راظن الو دبع هريغ قالو كلذ ىف هندب و نينم ألا ريمأ نس
 عدافقولخ نآرقلا نأب لوقلاو « صالخإلا ةلك هداقتعا نم نيئمؤلا ريمأ
 نآرقلاف هلوة نع هصصناو . كلذ نم نينمؤملا ريمأ هب كملعأو « كيلإ هب
 تناك ذإ « هتلاقع لاق نم بيتتست نأ ىري نينمؤملا ريمأ نإف «هنم هبتتساو
 باتت نإف , نينمؤملا ريمأ دنع ضحملا كرشلاو ؛ حارصلا رفكلا ةلاقملا كلت
 ًاقوانع نآرقلا نوكي نأ عفدو « :كرش ىلع رصأ نإو « هرمأ رهشأف اهنم
 نإ « هسأرب نينمؤملا ريمأ ىلإ ثعباو ٠ هقنع برضاف ؛ هداحلاو هرفكسب



 هثأف ٠ ٠ رشي نحت لثب هتحتم « ىدملا نيمار كلذكو هللا ءاش

 نآرملا نإ لاق نإف « « غلاوب هنع نينمؤملا ريمأ تغب دقو « هلودب لوي ناك

 ريمأ ىلإ ثعباأو « هقنع برضاف الإو , هفشكاو « هرمأ ربشاف « قولخم

 . هللا ءاش نإ « هسأرب نينمؤملا

 كنإ : نينمؤملا ريمأل لئاقلا تسلأ : هل لقف لتاقم أ نب ىلع امأو

 . هركذ هنع بهذي ملام « هب هتبلكام لثمب هل ملكتملاو مرحتو للحت

 ىف هقرسي ناك ىذلا ماعطلا ىف ناكهنأ هملعأف ٠ مثيحلا ن لايذلا امأو

 هلغشي ام سايعلا ىلأ نينم ملا نيمأ ةئيدم رمأ نم هيلع ىلوتسي امفو «رابثألا

 جرخأملا ميليبس ًايذتحمو مهجهانم اكلاسو « هفلس راثآ ًايفتقم ناكول هنأو

 هلوقو « ماوعلا ىلأب فورعملا ديزي نب دمحأ امأو . هناعإ دعب كرشلا ىلإ

 ءهتس ىف ال ءهلقع ىف ىص هنأ هملعأف : نآرقلا ىف باوجلا نسال هنإ

 هذخأ اذإ هئسحيسف نآرقلا ى باوجلا نسحي ال ناك نإ هنإو لهاج

 . هللا ءاش نإ « كلذ ءارو نم فيسلا ناك « لعفي مل نإ مث , بيدأتلا

 دق نينمؤملا ريمأ نأ هملعأف , هنع بتكت امو : ليئح نب دمحأ امأو

 . ام هتفآو هلبج ىلع لدتساو ءاهف هليسو ؛ ةلاقملا كلم ىرخ فرع

 هنم ناك ام نينمؤملا ريمأ ىلع فخم مل هنأ هلمعأف مناغ نب لضفلا امأو

 نيبو هنيب رجش امو « ةئس نم لقأ ىف لاومألا نم بستك ١ امو « رصمب

 رانيدلا فهتءغرتفاكو هنأش هنأ ش ناك نم هنإف , كلذ ىف هللا دبع ن بلطملا

 لجاعل أر اثيإو « امهف ًاعمط هناعيإ عيبب دب نأ ركنتسم سيلف سيلف . هتيغر ممردلاو

 هفلاخ امف هل فلاخنلاو ؛ لاق ام ماش نب لعل لئاقلا كلذ عم هن هنإو « امهعفن

 هملعأف ٠ ىدايزلا امأو ٠ هريغ ىلإ هلقنو كلذ نع هب لاح ىنذلا اف« هيف

 هللأ لوسر م هيف فلوخ مالسإلا ق ناك ىءد لواآل الحتنم ناك هنأ



 ناس وبأ ركنأف , ةلكسم كالس نأ اريدج ناكو 0 ماسو هيلع هن ىلبص

 بسن امن] هنأ ركذو ,سانلا نم دحأل ىلوم نودي وأ دايزل ىلوم نوكي نأ

 . رومألا نم مال دايز ىلإ

 هلقع ةساسخ هبش نينمؤملا ريمأ نإف ءراقلا رصن ىلأب فورعملا امأو

 ىذلا لوقلاب لواح هنأ هلعأف ناخرفلا نب لضفلا امأو ٠ هرجتم ةساسخ
 ؛هريغو قاحسإ نب نمحرلا دبع هايإ ارعدوأ ىتلا عئادولا ذخأ نآرقلا ىف هلاق
 > هيلع ليبسالو « هدي ىف راص امل راثكتسالا ىف ًاعمطو هعدوتسا نمب اصيرت
 قاحسإ نب نمءرلا دبعل لف . هب مايالا لواطتو « هدبع مداقت نع
 دقتعم وهو  هأيإ كناتتثاو , اذه لدم كتيوقت نع اريخ هللا كازجال

 . ديووتلا نم خطستم ) كرشلل

 مهنا م,ملعأف ؛ رمعم ىنأب فورعملاو حوأ نباو٠ 'ماح نإ دمع امأو ْ

 ملول نينمؤملا ريمأ نأو ؛ ديحوتلا نع فوقولا نع ٠ ابرلا لكأي ليغاشم

 ىف هللا باك هب لزنامو « منا رالالا « ممتدهاجمو هللا ف مهب -,راحم لحتسي

 اوراصو ءاكرش ءابرإلا عم اوعمج دقو مهب فيك كلذ لحتسال مهلاثم

 . الثم ىراصتلل

 ام هنم جرختسملاو سمألاب هيحاص كنأ هللعأف عاجش نب دمحأ امأو
 نمي هنأو' , ماشه نب ؟ىلع لام نم هلحتسا ناك ىذلا لاملا نم هتجرختسا
 ٠ . هئيد مردلاو ناني دلا

 ثيدحلل عنصتلا كي , غلب الجر هلأ حبق هل لقن ىلعسأولا هيودعسامأو 0

 لوقيف ةنحلا تقو ىنمتي نأ ٠ هيف ةسايرلا بلط ىلع صرحلاو هب نيزغلاو

 ةداجسب فورعملا امأو . ثيدحلل سلجيف 2« ندعم ع ىم : ام بر: لاب

 , هقفلا لهأو ثيدحلا لهأ نم سلا ناك نم عم ن ركب نأ هراكنإو



 ا ا

 حالصإلا حو . ىونلا دادعإب هلغشف هنأ هملعأف ؛ قولخع نآرقلا نأب لوقلا

 نع هلهذأ م هريغو ىح نب ىلع هلإ امعفد ىلا عئادولابو 3 هنداجاس
 ديح وتلا

 . هنالوقب نسحلا نب دمحو فسوي ىنأ نب فسوي ناك انع هلس م , هاهطأو

 . أامبسل ا و اهدهاش ناك نإ

 تاعناصملاواشرلا . هلوبقو « هلاوحأنم فشكت امذف ىريراوقلا امأو

 ىمهتنأ دقو « هنيدو هلقع ةفاخسو 0 هتقي رط ءوسو : ةيهذم نع نابأ م

 لإ مدقتف « ةلئاسم ىسحملا ىسع ْس رفع لودي نأ نينمؤاا ريمأ لإ

 . هلإ ةمائةسالاو 24 ةةثلا كرو 2( هضفر َْق ىسدع نب رفعج

 باطخلا نب ريع دلو نم ناكن إف . ىرمملا نمحرلا ديع نب ىح امأو

 ًايدتقم ناك ول هنإف مساع نب ىلع نب نسملا نب دمع امأو ٠ فورعم هباوخ
 ىلإ جات« ىصدعب هنإو « هنع تيكح ىتلا ةلحنلا لحتني م هفلس نم ىضم نع

 هصن نأ دعب ءربسم ىأب فورعملا كيلإ هجو نينمزللا ريمأ ناكدقو ملعت

 هل اعد ىتح اهيف جلجلو . اهنع مجمل ٠ نآرقلا ىف هتنحع نع نيئمؤملا ريمأ

 .هيلع (مةمناكن إذ . هرا رقإ نع هصصناف اممذ رقأف .٠ فيسلاب نينمؤملا ريمأ

 ريمأل تيممنمم هك رش نع عجر. مل نمو : هللا ءاش نإ هرهظأو كلذ ىف رهشاف
 هركذ نع كسمأ وأ . كل نينمؤملا ريمأ هركذو . كب انك ىف نينمؤملا

 مهاربإو . ديلولا نب رشب دعب قوام فآرقلا نإ لقي مواذه هباكح ىف

 موق نم عم نينمزملا ريمأ ركسع ىلإ نيقثر نيمجأ ميلمحاف ؛ ىدرملا نبا

 نينمؤملا ريمأ ركسع ىلإ مدري ىح ا موقي رط ْق مهسأ رحو ؛ مرظفحم

 اوعجري منإف «نينمؤملا ريمأ مبصنيل « هيلإ مهميلستب ىمؤي نع ىلإ موملسيو

 ٠ هللإب الإ ةوق الو , هللا ءاش نإ فيسلا ىلع ًاعيمج مهلمح اوبوتيو



 .هب رظني ملو « ةيرادنب ةطيرخ ىف اذه هباتك نينمملا ريمأ ذفنَأ دقو
 ردصأ امب لجو رع هللا ىلإ ًابرقت « هب الجعم ةيطئارخلا بتكلا عامجا
 هيلع هللا باوث لي زج نه ؛ لمأ ام كاردإو ؛دمتعا ام ءاجرو« محلا نم
 كنم نوكي امب نينمؤمألا ريمأ ةباجإ لو « نينمؤملا ريمأ نم كاتأ امل ذفتأف
 نيئمؤألا ريمأ فرعءتل « طئارخلا راس نع ةدرفم ةيرادنب ةطيرخ ىف

 . همم ةنس بتكو . هللا ءاش نإ « هئوامعي ام

 ىف هفاحلإو « هعينصو « نومأملا كرتن لهو , بتكلا ىه هذه وو ا
 ىف ءاملعلا لقنو « ةناهإلاو ءاذيإلا ىلإ ناحتمالا نم هجردت مث  رابتخالا

 ىف ادهش ترع ىتح « ديدحلا مهلقثي ؛ نيديقم نيلولغم ةلذو ةناهم
 ةوق همسج قذإ ؛ دمحأ قبو« لاّتحالا نع همسج فعضي نه قيرطلا

 كلذ دعب هتيصو مث « دلجو ريص هيفو , ناعإ هبلق ىفو « ةعزع هسفن ىفو
 هل ثعابلاو : هيلع لماحلا فرمت: نأ ريغ نم 5رثف له  ىذاآلا رارمتساب
 رذعن يح , كلذ ببس فرعت نم دبال ءبعصلا بكرملا كلذ بكري نأ ىلع
 ىف عفدنا لب لادبالا ةبترم ىلإ هعفدو ؛ دمحأ خيراتلا فصنأ دقلو « هيلإ
 ىنب ىف ناك ول » : ميلئاق لاقو ٠ نيسيدقلا نم هولعؤل , هيدي رم ضعب ةالاغملا

 . «ًايبن ناكل ليئارسإ

 الو , هفشكت ىتح ًاروتسم نومأملا عفد ىذلا ببسلا دجنلو - ه"
 , كل اهانلقن ىلا بتكلاو هركذ خيراشلا نأ لب « هنيبن ىتح امهم
 , هضرح نم ىلعو ؛ ثعابلا ىلع لدم اهبامك ةغلو اهتطاحأ ىتلا تاسبالملاو
 .ىذألا اذه ربك لمحت ىد

 بحاصو « هيناكهلعجو ؛ ىلزتعملا داؤد ىبأ نب دمحأ رزوتسا دق نومألا نإ
 هدعب نم هاخأ ىصوأ ىّتح * هسفن ىف ةلزنم هل تناكو , هتلود ىف ناطلسلا
 دمحأ ةغلب اهنأ امام حضاو تبتك ىلا بتكلاو . هدعبب ال هيصنم ىف هلع نأ



1202 

 اوبتك اذإ ءافلخلا نأ فرعيلو « لوطو بابسإ اهفف ءداؤد ىبأ نا
 ةغلب ةفي الا نع ًامئاد اههف ريبعتلا ىرتو « باهسالا كلذ نوبسي مهسفنأب

 ىف نمطلا ىلإ لوزن امفو . ماكنا ةغلب اهبتكيو ةرم ءىطخ مو« بئاغلا

 امم فيصحلا نومأملا لدم دجت اذه لكو ٠ ايرلل كلذ لالحتساو اذه ىواتف

 نومألاو تبتكب تكلا هذه ىرأ ضرفن نأ انل لهو . هنع ىاستي

 ىف ناكول هنأو « بتكام هل غو اذهل هنأو . هسفن تعضعضت دق ضإ م

 نع ًافشكو اذه ىف ًانمط ىو باتك همساب لسرب نأ غوس ام ةوقو ةدح

 .روهآلا ىلاعم ىلإنورجتي نيذلا نومأملا لاثمأ هيفعقيال كلذ نإ ؛ هريغرتس

 هررحن ناآك اذإ هباتك ىف ءاج ام ركذ ىلإ ىلدتي الف . اهفاسفس ىلإ نولزنيالو

 عيقوتلا دنع رومآلا ةساردو . مزعلاو ةوقلا نم لاح ىف نوكني وأ هسفنب

 ٠ اهلاسرإ دنع اهيلع علطي مل هنأ حجرن كلذل . هريغ بتاكلا ناكاذإ هيلع

 ةيفاكلا ةرطيسلا كلال فعض لاح ىف ابلع علطا وأ , امتومضم لع نإو

 لاسرإ نم اكيشو تام كلذلو . نودش نم هيلع ضرءي امو ٠ هرومأ ىلع

 ٠ بتكلا هذه

 قلغ وهو « ىأرلا كلذ ىأر دق نومأملا نأ انملع اذإ اننإو ها

 سلجب ىف هيلإ وعديو .٠ هيف شقاني ناكو .اهبلق لب . ةفالخلا ىلوت ذنم نآرقلا

 ايالبلا لزنيو ٠ لوقلا نحتمو . بولقلا نع فدثكي نأ ريغ نم ؛ هنا رظانم

 ؟ ءالتبالا ىلإ ةلأسملا لقن اذامل ؟ هتايح رخآ ىف لودتلا كلذ لوح اذادلف

 هنأ ديالو . ضر لا وه بتكلا هذه بناك داؤد ىأ نب دمحأ هنأ كشال

 . ةغللا كاتي بتكلا بتك دق وهف « نومأملا ىف ىسفن فعض لاح لغتسا ٠

 . رايتخاو ءالتبا نم تنمضت ام ةئمضتم اهتباتك لع صرحو

 , دادغيب وهو ذخا ام. نومأملا ذختي مل ذأ ءريحي لاس ىلع دري لقاملا نإ

 . دادغب نع بلاغ وهو الإ , ناحتمالا ىلإ عدي لو . هلوح ًاميمج ءاملعلاو

 ( لبتح نبا ع هم)



 ىبأ نب دمجحأ نالعس هن !! هتاوم نم ًايرق كلذ نوكي مث ابلسري بيكلاب

 ىف نومأملا ةدارإ نكت لو .نومأملا مسا هيف نق دق . لماكلا دؤاد

 ناك ةيمسجلا هتوق ىف وهو هنأ ذإ ةمزاحلا هتوق هل نكي ملو . ةلماك رمالا

 ىلإ ةشقانملا نم رمآلا لقني لو « لاوطلا نينسلا كلذ ىف ءادلعلا شقاني

 ىنأ نب دمحأ نذإ هنإ . دادغب ىف مادامو ًايوق مادام « ناحتمالاو ىذألا

 ةعمو ٠ من هيف ناك نإ « رمآلا اذه ريك نع هوجولا لكنم لوئسملا داؤد

 ذخأيال ىتلا بهاذا باعحسأ رم هينواعمو هتيشاح لمج هنأ نومأملا

 ةرئاد ىف رمآلا لعب هتوق ىف وهو ناك هنكلو : تقولا كللذ ىف رولا اهب

 . هودعيال لادتعالا

 نأ انل لبق ءرمأللا اذه ربك داّؤد ىبأ نب دمحأ انلمح اذإو 35-3 6م

 دمحأ نأو ؟ هيف نيخلا نم ءىثال ارش ناك داد ىلأ نبا كإسم نأ كح

 ؟ هيف أطخلل لاجيال ًاياوص هوجولا لك نم هفقوم ناك ليئح نبا

 صاخ كح ةبج لكلو « رظنلا تاج اهيف تددعت دق ةيضقلا هذه نإ

 الإ انل سيل لاهتحالاو ربصلا ةوقو ةميزعلاو ناعإلاو ىوقتلا ةبج نف : اهب
 اونسحأف اواتبا نيذلا عراتلا لاطبأ نم الطب ناك لبت>نب دمحأ نأ ررقن نأ
 ىف ةيندلا !وابقي لو . ليمجا ريصلا نودقتعي ام ليس ىف اوريصو « ءالبلا

 . نودقتعي ام ليبس ىف « ةقايلا ىلع هينافلا اورتؤيو * مهيد

 ٠ ةيفسافلا تالاقملا نع هفوصو « نيدلل طايتحالا ةبج نمو - نه

 ضو ديربال ناك هنآل « دمحأ فةوم دمحن نأ الإ انل سيل لوقلا تاهاتمو

 نأ ىرب هنإ لب « هنأرب تبيال ًافقوتم ناك لب ًابا<ي] الو ًابلسال ةيضقلا ىف

 « اهتسارد ىف قمعتلاو , اهيف ضوخلا مسملاب لمحبال ىتلا لئاسملا نم اذه نأ

 الجر ناك نيدلا لئاسم قف وهو . اذه ىف مالك فلسلا نع رؤي ل هنأل

 لثم كلسيلو « مهيدهب ىدتهيل , نوقباسلا هيف ضاخ اهيف الإ ضوخخال ًايرثأ



 هك

 : . هاوأ ىف مالكلا دنع ناب لضف هنأر ني.ذسو 6 ميليبس

 نآرقلا نوك ثيح نم ةيضقلا ىف حلا ةمجو نم انرظف نإ نكلو
 بتكلا كل ىف داؤد ىبأ نبا اهقاس ىنلا ةلدآلا نإ , قولخم ريغ وأ ًاقولخم
 , نآرقلا نإف « مرظن ةحصب ةلرتعملل محلا ىلع انلمحت ةهادبلاو لقعلاو
 هللا مدقب ةميدق مالكلا ةفص نأ عنميال اذهو « قولخ هلل مالك ناك نإو
 ؛ ةمدق هللا ةردقو , هتردقب ىلاعتو هناحبس هللا قلخ نأ م ىلاعتو هن احبس
 نآرقلا نوك كلذلف ؛ قلخلا مدق عدتسي مل ةردقلا هذبب قلخلا قاخ هنوكو
 ةفصبو ؛ هتردقب هيلع هلزنأو هب ًادمح هببن بطاخو « هب هلل 2
 . . ًاعدق نآرقلا نوكي نأ ىعدتسي ال « اهب هّسفن فصو ىتلا مالكلا

 مهرظن باوصب ةماع ةلزتعمللو , داؤد ىنأ نب دمحأل انملس نإو -- ٠
 ًاصوصخو' مهيفل خم ىذالالازنإ قميكلسم مل مس لوف «ةيضقلا هلو ق

 ؟ رئارسلا اوفشكميو « رئامضلا اونحتمي نأ مل ملسنو , لضفلاو قنلا لهأ
 ىتح ,دمحأ رصع ىف ه ادق مهيلع سانلا هدقنا « دقنلا عضوم وه كلذ نإ
 ىلزتعملا ظحاجلا رطضا حو « مهءأد لثم نو رب اوناك نم ضعب هدقتنا
 ىف هتاباتك ىدحإ ىف لاقف كلذ نع عافذلا ىلإ دمحأ رصامي ناك ىذلا
 .٠ دابطضالاو ريكفتلاو  رئارسلا فشكو « .ءالتبالا نع عافدلا

 00000000 60, ةرومل ًاميتت سائلا دشأو « رتل نماثلا كننمأ ىضاقلا ناكل اسست ناحتما لكو ء اكته فشك لك ناكولو , راتسألا كته نم نينظلا ناحتما الو ' سسجتلا نم مهتما فشك سيلو ءةمهتا لمأ الإ نحت 2 . ةجح هانعسوأ نمالإ رفكلا مل نحتف دعب و»

 )١( ناسح نب هنأ ديبمل ظحاملا بتك نم ةرائمنا لوصفلا .2 ٠



 ت- ياس

 لب « ةمهتلا لهأ مهتاحتماب اوصخم ل مبف « ةقداص تسيل ةيضقلا هذهو

 ؛ هنيد ىف امهتم دمحأ لثم ناك لبف « لضفلا لهأ ربكأب تلزن ىّتح .اوممع

 ايندلا ىلعو « نيدت الو « نيد الف ٠ ةمهتلا لهأ نم دمحأ لثم ناك اذإ هنإف

 ٠ ماقملا اذه ىف لوق ظحاجلا مالك لثم نكي مل كلذل « ءاغعلا

 هل رريمالو . ًاباوص ىذألاو دابطضالا سيلف كلذك رمألا ناك اذإو

 انك نإو . هل رربم ىأ محل نكي مل كلذ اولمف نيذلا ناكأ نكسلو ان رظن ىف ٠

 اويكمرا ام اويكئرا ءالعلا كثل وأ نأب مكن نأ انل لهو , هيلع قفاون ال

 ىذآلا رربي ايوق نكي م نإو « ثعاب ريغ نمم ىذآلاو ديكلا ضحن

 ؟ ماقتنالاو

 باوجلا ناسنإلا دحيالو ؛ سفنلا ف برطضي ىذلا لاؤساا وه اذه

 قيرط هل باجإلا وأ بلسلاب عطاقلا مزجلا نكي ملاذإو ٠ هيلع عطاقلا

 رمأ ىلإ انيدهي دقو . نظلا قيرطب فرعتن نأ الإ قبطي ملف . ديعب وأ بيرق
 مدعف مل ٠ نيقيأا ببس امدنع نإف « انيديأ نيب حيجرتلا بابسأ نإو ٠ حجار

 . حجارلا نظلا ببس

 ,داؤدىبأ نب دحأ بتكى رحالاب وأ « نومأملا بتكد حأ ىف ءاج دقل

 ىف ىراصتاال وق هب اوهانضو : مدق نآرقلانإ اولاق نم لوق نالطب تامثإ ىف

 اذه نإو « هللا ةملك ناك ذإ « قولخمب سيل هنأ ميرم نبا ىديع ىف ماعدا

 نآرقلا نأ ءاعدا ىف هنأ اوأر دق « هعم ةلزتعملاو نوماملا نأ ىلع لدب لوقلا

 مسج مث , ءامدقلا ددعتب محلب ىهتني ةماعلا سوفن ىف كلذ راردقو « ميدق

 هللاب كارشش] كلذ نأو « ةدابعلا ىف ةحلألا ددعت ىلإ ىهتني كلذ نأ لايخلا هل

 اويكح ىراصتلا نأوهو ؛ ىح مئاق كلذ ىف لثملا نأو « ىلاعتو هناحبس

 وشف نرمأملا مبعمو « ةلزتعملا ىأر املف «هودبع م" « مالسلا هيلع ىسيع مدقب

 مهل كلذ نيزو «هباتك ىف لاق ام ةمآلا وشح وأ ةماعلا دنع لوقلا كلذ



 ىلإىدؤي كلذ اونظو رعءآلا محاد ممدنعىوقتلا لهأو . نوبدحلاو ءابقفلا

 مو مالساا هيلع يع مهتدابع ىف ىراصنلا لبق نم لضاك. ةمآلا لالض

 اورحي نأ دعب ناطلسلا ةوقب قحلا ىلع مموامحي نأ الإ كلذل ليبسلا اود

 ظ ٠ نايبلا ةوقب هيلع ملح نع

 ضعي هيف لعل ثعأب وهو « مهبتك نم حضاو ببسلا اذه نإ - <

 اوججاه نذلا ىلع درلاب اوس رمت نيذلا ةلزتعملا نأ اذه ىوقبو « صالخإلا

 ىلذتمملا ظحاجلل ىراضتلا ةلاسر ىف ءاج اي اودجو , لبق نم مالسإلا

 . نيذلا نيئدحماو ءابقفلا ةلاقمب نوبحربو « هنوضتري مالسإلل نيدئاكلا نأ

 اليبس مدقهلا مالك لكنإب ىلا نم نوذختي منال , ةماعلا دنع اهنوجورب

 باتكلا نم ةجحلا كلت نوكمو . ميدق حيسملا نأ ىلع ةجحلا اويمقي نأل

 « ةميدق هللا ةءاكو « مدق هللا مالك لكو هللا ةللك حيممملا نأ هيف ذإ ء مركلا

 . ميدق حيسملاف

 هرا.تعاب نآرقلا مدقةركفجورت نأ ةلزتعملا كئلوأ رطاذلاج امم لعلو

 ةيمالسإلا ريهاملا نيب تسد ةيحيسم ةركف - ىلاعت و هئاحبس هللا مالك

و 20 راكفأ نم مف سلب ناكايف
 نسم امف اا 0 لويقلاب دوبجا ا_هاقلت دو

 . ميركلا نآرقلل سيدقت

 نيالا نيب نوثيعباوناكنىذلا ىراصنلا نأ تبثت ةقداصلا رابخألا نإو

 نويحرسملا لخدب نأ مبلزيو
 ًاراكفأ نوريش اوناك 2 اجاوفأ هلل ند ف

 مهيد نع م نولداجب مه ًاججح راكفألا هذه نم نوذختيو نيملسملا نيب
. 

 نيحيسأملا صضعب نقلي ناك هنأ 0 كلا كديع نب ماشه دادبع ىلإ نيبومآلا

 لقف ؟ حبسملا ىف لوقتام : ىبرعلا كللأس اذإ » : لوقيف نيملسملا هب نولداجيام



 اع مع

 ضفريلو , نآرقلا ف حيسملا ىعس مب : لسملا ىفارصنلا لأسيل مث هللا ةيلك هنإ
 ىسيع ميسملا ام] لوقي نأ لارا ضس هنإف « لسملا هبيحب ىتح ءىثب لكي نأ
 كلذي باجأ اذإذ ء ةنم حودو مير* ىلإ اهاقلأ هتمكو هللا لوسر مره نبا
 دريلف , ةقولخم لاق نإف « ةفولخ ريغ مأ ةةوانعأ , هحورو هللا ةملك نع هلأساف
 نآثل ,ىبرعلا محفيسف كلذ تاق نإف حود الو ةلك نكت ملو ناك هللا نأب هيلع
 | . نيماسملا رظن ىف قيدنز ىأرلا اذه ى رب نغ

 نولداجب اوناك نيذلا ةلزتمملا نيعأ نع ايفاخ نكي | اذه نإ ++
 ميدق نآرقلا لوقي نم نأ نوملعي مهف « ةقدانزلاو ى رخاآألا تانايدلا لهأ
 نال ءلوقلا اذه لاقيالأ بجاولا نم نأو « !مب نولداي ةجحب ىراصنلا دمي
 وه سيلو هنم نولان نم ةرغثلا حتفيو « مالسإلا ىلع ةجح موصخلل ىطعي
 مكحو « حيسملا ىف ىراصتلا لوق ىعاض دقف هلاق نمو « هتاذ ىف قحلا
 هنادي هللأ نأشك ادق سانلا هب قطني ىذلا نآرقلا لعجو « ءامدقلا ددعتب
 ظ . ىلاعتو

 طاتي ميلس قيبع راظف وهو « رظن ايف ةلزنمملا رظن ىف كلذ ناكاذإو
 «مياس ناميإ وهو ءلبنلا نم ولخيال فقوم وهف ؛ مالسالل طاتحو ةين ادحولل
 هيف ضخي مل ءىش ىف ضو الف « هني دل طات< لبن نإ دمحأ ناكاذإف
 قحلاب باوبأألا نودسيف مهنيدل نوطاتحي ًآضيأ كثلوأف ١ حلاصلا فلساا
 اوءدذإ « نيدلا ىلع نيجراع اونوكي لف اديك مالسإلاب ديرب نم لكل
 , دمحأ موري م« طق ةلأسملا هذه ىف ضاخمي الأ ىلوآلا ناكدقوع مهتياعدب
 ىلع قُخ « هورثنو ازه اوعاذأ ًآريخ مالسإلاب نوديربال نيذلا نكلو
 . الإ وعديو اهيمحو : ىف اك ةقيقحلا ركذي نأ لسملا

 ,ىأرلا تيحنمةلزتمااو داؤد ىبأ نب دمحأ انفصنأ دقانه ىلإ - "5
 ولغلا نم ميسو ظ ريك آولغو اواهتشا دق مدجي لمعلا ثيص نهم انكناو



 الإ

 ىف اواغوي نأو لبثح نب دمحأ رهاطلا قنا قلاب باذعلا طوس اولوني نأ

 ساسنلا حبصأ ىتح دتشاو ءالبلا لزن دقلو , نجسلا ىف جذي نأو هئاذيإ ىف

 هللا هيزغت تابثإ امنأ ىلع الو ء ىأرب ىأر ةلاغم اهنأ ىلع الإ نورظنيال

 ةمنأو « نيملسملاو مالسإلاب تلزن ةيساق ةنحم اهنأ ىلع لب « ىلاعتو هناحبس

 رثارسلاو سوفنلا راتخاو ءرئامضلاو بواقلا نع شيتفتاهنأ « نيدلاو ىدملا

 «هيلإ ناطلسلا موعدي اف رشلاو « هيف ري+لا اونظو , هلطخ ىف ءىطخلا دعب أذ

 , بلغلا امل نوكيال بيذعتلاو ةوقلاب ديوتت ىتلا ءارآلا نآب رمألا ىبتناو

 «الالجإنينحتمهلل سانلاداز ةننا ىف اوداز اءاكو : نيبملا قا ض< تاكو لو

 « هليسباذملا ناكام هيلإ نوعديام ًاربخ نأك ول اولاقو « اعايتا مركفلو

 0 هقب رط دييقتلاو نجسااو

 ًادفصمو :لالغألاب ًاديقم هيلإ قيس دق دمحأو نومأملا تام -

 دشأو ىصقأ ًارود ذخأت تأدتبا لب « ةنحلا هني ل هتوم نكللو ءديدحلاب

 ( امهدحأ ) نارمأ مصتعملا هاخأ هب ىصوأ ام نمض هنأ كلذ , معأو دحأو

 ءدشألا وهو ( امهناثو ) .نآرقلا قلخ ةلأسمىف هتوعدب كاسمتسالاب ةيصو

 ةركسفلا بحاص وه اذه دحأ نأ كلذو . داود ىبأ نب دمحأب كاسمتسالا

 لازنإو ٠ ناحتمالا فنعو ناطلسلا ةوقب لوقلا كلذ ىلع سانلا لمح ىف

 ٠ لالغألا عضوو دييقتلاو « نجسلاو « ءالبلا

 هقتاع نع هعض ال « فايس لجر نآك لب 2 مع لجر نكي ممصتعملا نإو

 نومأملا ةيصو ذفنما » هيفرمألا رد دؤاد ىبأ نبذل نآرقلا قاع رمأ كرف

 .٠ كلذ ىف

 تام امدنع اق ودم ًاديقم ناك ليخح نب لوحأ نأ .نيدث دقو

 ىلإ قيس م“ 6 رمأ هنأش, ىف ردصي ند « دادخبب نجسلا لإ ديعأف 5 نومأملا

 هلمح َْق ىدجأ اه 6 باهرالاو ءارغإلا عئارذ همم تذذضاو 3 مهتعم ا



 تا

 : ديعولا اوذفت « ًابهرو ًابغر لوقلا دحب ملالف «بيهرت الو « بيغرت
 ىد ؛ءةرم لك ىف كربي مو ش2 ىرخالا دعب ةرمل طايسلاب هلوب رضي اوذخأف

 نم اون هسبح عم كلذ رركتو « سب الف فيسلاب سخنيو « هيلع ىمغي

 عزاون ضعب مهسوفن ىف تراثو « هنم اوسأيتسا اللف , ًارهش نيرشعو ةينامت
 هلقثأو ٠ حارجلا هتنتأ دقو هتيب ىلإ هوداعأو ءهحارس | وقلطأ ةمحرلا
 . نجسلا تابايغ ىف ءاقلإلاو , ىلاوتملا حربملا برضلا

 دقو« ريسلا ىلع ىوقي ال هيلإ داع نأدعب هتنب ىف دمحأ رقتسا و

 امطقنم دمحأ رمتساو « ءايرقألا اوناك نإو « هريغ مزمناو «هاقتب رصتقا

 «دجسملاىلإ جرخي نأ عاطتسا و ؛هحا رج تمأتلا اميرشيدحتلاو سردلا نع

 نإو . همسج نع ةنحلا هذه ءاثعو تيهذو « ةيفاعلا بوث هيلإ هللا در اف
 ثكم  هئارجأ ضعب ىف اعاجوأو « هيف ًابودنو ًاراوآ تكرت دق تناك
 داعأ قثاولا ىلوت الف« مصتعملا تام تام ىتح ٠ دجسملاب سصرديو ؛ ثدحي
 ءمصتعملا لعف © دمحأ برضي و طورسلا لوانتي مل هنكللو ؛ دمحأ ىلع ةنحلا
 ةوعد عنمو ؛ اءويذ هتركف دازو « سانلا دنع ةلزنم هداز كلذ نأ ىأر ذإ
 ةمقنو « ةماعلا طخس نم كاذ ىلع بترتام قوف ء وشفتو عيذت نأ ةفيلخلا
 ءاباسح مهتمقنل بسحب لقاعلا نإف ةمألا وشح داؤد ىلأ نبا مهامم نم
 ىذألا ديعي نأ مهتعملا دعب نم قثاولاو داؤد ىبأ ن دمحأ درب مل كلذاو
 نعمجتال ؛ هل قئاولا لاقو : سانلاب عاتجالا نم طقف هعنم لب ؛ ىمسجلا
 جال «ايفتخم دمحأ مامإلا ماقأف « هيفافأ دلب ىف ىنكاست الو ًادحأ كيلإ
 . قثاولا تام ىتح ءاهريغ الو ٠ ةالص لإ

 امركم ثيدحتلاو سردلا داع اهدعبو « نيتئامو نيثالثو نيتنثا "م



 كن -_

 .ءالباانسحو « ةداهزلاو ةعانقااو , نسلا لالجو ؛ قتلا ةرع هعفرت زب زع

 دمحأ ىلع ةروصقم نكت مل ةنحملا نإ لوقننأ خيراتلا قح نمو - 5

 ءاهةفلا ناكو « هريغ ىلإ هتزواجت لب ريصلا ىلإ مهقبس دق دمحأ ناك نإو

 ايامغ نع شتفيو ةلأسملا هذه ىف اوريتخيل , دادغب ىلإ راصمألا نم نوقاسي

 بحاصىرمملا هيقفلا ىلعي وبلا ىك نإ فسويكلذ نم 4 لزننميو « مهمول#

 لمحل « عنتماف « قولخم نآرقلا نإ لوقي نأ ىلإ ىعد دقف « ىمفاشلا مامإلا

 داحنب معن مهنمو « هير كلذ ًابستحم هدافصأ ىف تام ىتح « الواغم ًاديقم

 .٠ كلذل ًاديقم قاولا نجس َّق تأم دقذ

 لب «لاحلا هذه سانلا مس ىح ىولبلا ترمتساو , بطخلا مقافت دقو

 هنأ ىوري . سانلا ضعب ىدل الزه تراص ىتحو ءاهب نومئاقلا اههئس تح

 ىف كرجأ هللا مظعأ نينم ملا ريمأ اي : لاقف , قثاولا ىلع كحضملا ةدابع لخد

 قولخم لك « نينمملا ريمأ اي لاق ؟ ترمب نآرقلا ؛ كليو لاق ء نآرقلا ىف

 :لاقو. قثاولا كدحضف ؛ حيوارتلاسانلا ىلصي مب نيتمؤملا ريمأ اي هللاي توع

 | . كسمأ هللا كلئاق

 هنايح رخآ ىف عجر قثاولا نأ ناويحلا ةايح باتك ىف ىريمدلا ىوريو

 هب تلز' نم خيش هيلع لخد ذإ « ىأرلا اذه ىربال نمي ةنحما لازنإ نع

 ٠ داؤود ىفأ نبا عم هتلداجم نمض ىف لاقف « ةنحلا

 ؛ء ركب ويأ الو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ عدي مل ءىش ه

 وأ «هوملع لوقت نأ واخي سيل « هيلإ سانلا تنأ وعدن : ىلع الو «رمعالو

 عسوام توكسلا نم كايإو ىنعسو « هنع اوتكسو «هودلع تلق نإف ٠ هولبج

 ىللص ىنلا لبي « عكل نبا عكس ايف . تنأ هتءلعو هوابج تلق نإو « موقلا

 .«!! تنأ هملعتو ًائيش مهنعدتا ىضر نودشارلا ءافلخلاو ؛ ملسو هيلع هللا

 « تاملكلا كلت ددرب ذنخأو , هسلجم نم بثو « كلذ قاولا عمس ايلف
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 . ىدهملا هنبا ىور م « لعفي ناك اع عجرو « خيشلا نع افعو

 ةايح ركع ىنذلا ىماقلا ريطخلا ناحتمالا كلذ ليصفت اذه - هو/
 مادو . ةنئمطملا ةراقلا سفنلا كلت ءوده جع زأو ٠ قتلا عرولا مامإلا كلذ

 دابطضالاو ليكذتلاو باذعلا هنع ىخارن « ةنس ةرشع عبرأ نم ًاوحن
 . اهرئاس قرمتساو اهفصن ىف

 امف ةيقنلا ذختي نأ قتلا لجرلا كلذب ىلوآلا ناك امأ لئاق لوقي دقو

 أدم ذخأي نأ هيرصاعم ضعب هاعد دقو « كلذ ىلإ ىعد دقو ,نوديز اوناك

 . فلتلا نم هسفنل ةياقو , هدقتمي ال ًاتيش ربظي نأ ىهو « ةقتلا
 نع لزنت ثيحو .ىلأتو نوريثك لسه كلس ثيح ضفر ةنكلو

 مكحلا نع فقوتلا كلذ ىرنال اندك نإو نحنو « هريغ ربظي امف هتركف
 نأ دحين - ةئيدل هطايتحاو ءهعروو دمحأ ماقأ انلالجإ عم نأ رقلا قلخ

 مالسإلا راد ىف ركنملا نآل ءحصيال مالسإلا راد ىف ةبقتلاب ذخآلا
 راكنتسالا نإو « اهمسا ادعي لو « اهتفص تلوحت الإو « هراكنتسا بي

 دالبك , ناطلسو ةوق مالسإلل نوكيال ثيح نوك-: ةيقتلاو « بتارم هل
 « هنيدي ىختسف « اهبنم جورخلا ىف ململل لييسال و ء اسف مالسإلا درططي

 . قيط:7 امو سفن لكو « اليهستو أريست هل تصخر ةصخر كلو

 ء موعده ىدتمبو 2 مهب ىدتقي نيذلا ةمثألا نم زوي ال ةقتلا نآلو

 مع سانلل سيلو « نودقتعي ام ريغب اوقطن نإ منال « سانا لضي ال ىتح

 , انيد هوضترأ ىذلا قملا هنأ نونظيو « ممر يظم ىف مموعبتا رودصلا ىف ام
 نحتمملا نوكينأ مامإلا ىلع قحو « صخب الو « اماع داسفلا نوكي كللذب و
 ٠ ابعويذو اهرشن ليبس ءالتبالا نوكيو « ةميلسلا ةركسفلا رشتنتف « ىلتبملا

 ردجالاو هب ىلوآلا وه ناكدمحأ مامإلا ربص نأ ىرن نن كلذلو

 ناب ىف صحمنسو اذه . اهريغ ىرن انكن إو , هتركفلو هل دمحالاو

 . ماقملا اذه ىف هتركف ةقيقح دمحأ ءارآ



 هتثيب و دمحأ ةشيعم

 ثيدحلاو ماملل ًايلاط هان ركذف ؛ ةيماعلا دحأ ةايح اندرس - 4
 سردلل ساج لق املاعو 2 معلا ف ايداشو ةيمالسالا ميلاقألا ف لفتت

 4 أعلا 4 رلأ كلت ان ركذ و « هليس كاسو هب ىدتس امامإو ء ثيدحتلاو

 لولا انلصفو. اهتجءزأف ةيملعلا هتايح ىف دمحأ سفنل تضرع ىلا ةيساسقلا
 . اليصفت كلذ ىف

 نم ةطسإ ف ناكأ «( هتشاعم تناك فيك د محأ قزر د را وأ رص ردك ل و

 ءاوم 0 هقزر دروم ناكامو 3 فايفكلا وأ لقلا ةشع شيعي ناك مأ شيعلا

 كالاملعفي ناك اماهبيطتسيو ءافلخلا اياده لبقي ناكأ مث ؟اريثك مأ اليلق نأك

 ؟ هنع هللا ىضر ىعفاشلا لعفي ناكاك

 ماكتنس كلذلو , زاحيإب اهنيبن نأو « اهنع بيجن نأ اناضاقتت ةلئسأ هذه
 لصتي نهو ( ءافلخلا اياد ةيسنلاب كيم ناك م م 0 هقزر دروهو هلاد ف

 . اهدعب و ةزئلا لق 4

 لاماذ ًادودجي شدي و  ًادودحم ًادودكم ًاريقف رمحأ شاع - "58

 لال هنأ فرعي ال لام اذ نوكو نأ ىلع ةصاصخلا رئوي ناكو ريفو
 نأ هلاح هرطض: تناكام ًاريثكو «ءاطملا ةنم هيف نوكي وأ ء«صلاخ
 قيرطلاهب مطقنا اذإ هلمعي لمع ىفهسفن رجؤي نأ وأ ' بسكسيل هيدي لمعي
 لثم ىف ءاطعلا نإف « ءاطعلبقي نأ ىلع كلذ رئي ناكو « لام هعم نكي ملو
 دمحأ هلمحتي نأ عيطتسيال بيرق نمز ىف هتفاكم نع زجعي نميو « ةدثلا هذه
 تناك كاتو , همسج بعتأو « هسفن كلذب ررح دقو ء ىنألا فويعلا
 مسجلا بعتو « سفنلا بعت نيب ددرتب امدنع ,٠ اياد هلاح



 سا

 ىف ءاج دف « هوبأ هل 5 رت دق ناقع ةلغ نم شيعي دمحأ ناك ٠

 : ماقملا اذه ىف ىزوجلا نبال بقانملا

 ةلغنم لكأي ناكو زا رط هوبأ هإفاخ دق هنع هللا ىضر دمحأ ناكد

 )١( . سأنلا نع اهئاركب ففعتيو , زرطلا كلت

 ءايلوآلا ةيلح ىف ءاج دقف « اهرجؤي نيكاكد هل تناك هنأ ربظيو

 : هصنام

 هل نك |سءاجف ؛رببلا ىف ضارقم لينح نب دمت نب دمحأ دي نم عقود

 وأ لقأ وأ مرد فصن رادقم هللا دبع وبأ هلوان هجرخأ نأ الف هجرخأف

 ناك الف . جرخف « ًائيش ذخآ ال , ًاطاريق ىواسي ضارقملا : لاقف : رثكأ

 هوا ركو« رهشأ ةثالث ءارك لاق ؟توناحلا ءاركن م كيلع مب :هللاق مايأ دعب

 . « لح ىف تنأ لاقو هباسح ىلع برضف مارد ةثالث روش لكفف

 ىز# ناكهنأو . ةنم لمت< ناك امدمحأ نأ ىلعاهتلالدةوفةصقلا هذبف

 هيلع ردت تناك اهنأ و تيناوحدل ناك هنأ ىلع لدت ًافاعضأ ف ورعءأأ نع

 , هتجاد عفدتو.هتاخ دست شيعلا نم ةحورحب ىف هلمجت ال تناك ن إو « ةلغ

 ركذدقلو . ةليثض تناك لب « ةريبك نكت : اهنأ ىلع ةيراضتم رابخألاو

 رشع ةعيسر هش لك ىف هل كلم نم هتلغ تئاكو ١» : لاقف أهرادقم ريثك نبا

 دعو « ًابستحم ارباص هللا همحر كلذب عنقتيو * هلايع ىلع اهقفني « امهرد

 . مل مأ ءريثك نبا داور ىذلا نادقملا كلذ حصأ ءاوسو ؛« بير الب ةليلق ةلغ

 , هتجاح نكت داكت ال ةليثض تناك اهنأ ىلع ةرفاضتم رابخالاف حصي

 دقأو «بمتلاودكلا هشيع بلط.نالهدادعتساو ءريصلاو ةءانقلا طرف الول

 « ةببش ريغ نم الالح هقزر دروم نوك-ي نأ ىلع صرالا لك صرح ناك

 ىلع باغي دودحما قزرلا كلذ هيلع رديناكىذلا راقعلا كلذ نأ نلعب كلذلو

 ) 4١بايثلا هيف جسني ىذلا عوضوملا زارطلاو ء بتكو باتكك زارط مج زرطلا «

 اهرجؤي ناكف زرطلا اذه ثرو دحأ نأ ربظين ٠



 ىف ءاج اذلو « هيلإ هملسا صخش هطدا ولو «لالح هبأ نع يلم هنأ هنظ

 : هصنام ىزوجلا نبال فقاتملا

 ًاراد نكسي وءهلغتسي ناك ىذلا راقعلا نعل ينح نبدمحأ لجر لأس

 « لجد ىنءاج نإف ىأ نع هتثرو دق ءىث اذه هل لاقف « هنع هس فيك نم

 ْ . هيلإ هتءعفدو « هنع تجرخ هل هنأ ححصف

 ؛ هيلع هللأ دعو « هب عنقي لاملا نم ريسلا ردقلا اذه نأك ل١

 دقلو . ةنوعم هنم لبقي نأ الو « ءاطع دحأ نم ذأي نأ هعم ىضربالو

 لزعتو « هلايع تاقفنل ةلغلا كلم كم ال ذإ , انايحأ لاحلا هب دتشت تناك

 لامتحألا نعواعت و ءدتشت ةرسعلاك لت تناكو ءًآرباص اهلمحتي ناكف ةرسعلا هن

 همسج بعتيو فعضي الو نم ال ناكف دازلا هنم عطقناو رفس ىف ناك اذإ

 ٠ هسفن ةحار ليبس ىف ًاضيأ

 ءاطع لك درب ةقافلا هيلع تدتشاو « ىمألا هب دتشا اذإ هاندجو دقلو

 ةدش نم هيف وه ام لبقيف ء ةرسسع نم هيف وه امم ظلغأ ةنم نم هيفام نأب ًاماع

 . هاذأو ءاطملا .نم اذه ًايدافتم

الث قئارط ىدحاب هلارع ةجاحو هةمر دس ىلع لات ناكو
 : ث

 « حابملا مح ىف نوكي ام عرزلا اءاقي طاقتلاب هعفدي نأ  اهالوأ

 عمجيف «بهذيو « هقتاع ىلع هلبح لمح ثدحلا . ليلجلا ماعلا كللذ ناكسف

 لزني الأ ىلع ًاصيرح ناكدقو ؛ ًاحابم ضرألا ىف ك رقي ىذلا عرزلا اياقب

 :لاقدنأ هنعىور كلذلو ءدحأ عرز دسفي الأو هنذإب الإ دحأ ضرأ ىف

 عدازم نودسفي اموق تيأر دقو ء انطقتلاف ؛ ىدق ىلع رغثلا ىلإ تجر خو

 . "0.هنذإب ال] لجر ةعرزم لخدي نأ دحأل ىغبني ال « سانلل

 « هنم تاتقيو هلمعي المع دحب ل اذإ هيلإ أجلي ناكامنإ كلذ نأ ربظيو

 )١( س ىزومجلا نبال بقاخلا 1714"
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 , ةيناثلا ةقيرطلا ىه كلكو « هيلإ أجل هلمعي المع دجو نإف « هتجاح دسإاو
 دسو سانلل غفن هيف مادام لمعلا عون نكيامبم لمعي نأ ىف ةضاضغ دحالو
 دب نوكنت الو ؛ هب ولعت سفنلا تماد ام , هتاذ ف فيرش لم لكف «هتجاحل
 ناسنإلا عفرت تماد ام نيدلا هلحي لمع ىف راغص الف ؛ لفسلا ديلا اهيحاص
 : مهلاومأ نم طقاستملاو ؛ سانلا لاضفأ نم لواذتملا ةسخ نع

 هذه ىوس هقفني امدي مل نإ « قب رطلا ىف لمحلل هسفن رجوي ناكدقو
 خيرات ىف ءاج دقلو « هنم فني ام دحي مل نإ ةرجأب بتكي ناكو .ةرجألا
 : هصن ام مهجلا نب ىلع نع دمحأ ةمجرت ىف ىهذلا

 اذه انلق ؟ طخلا اذه نوف رعتأ لاقف « ًاباتك انيلإ جرخأف , راج انل نأك
 دنع نيمقم 05 نيميقم انك لاق ؟ كل بتك ف يكف « لين نب دمحأ طخ
 دودرءبابلا اذإف , هنع لأسنل انثج مث . ًامايأ دمحأ ان دقفف ةنيبع نب نايفس
 تنش نإف , ريناثد ىعم تلقف , ىنايث تقرس لاق ؟ كربخ ام تلقف . هيلع
 «ا معن: لاق ؟ ةرسجأب ىل يتكم تاقف ,ىأف؛ ًاضرق تئش نإو « ةلص
 ,ءادرو ًارازإ نمينيفصن هعطقاو ءابوُث ىل رتشا ىل لاقف ؛ [رانيد تج رخأف
 قحسإ نع ًاضيأ ىهذلا ىح ءدقلو هنم لكأيو « هجسني ام عيبيو « ًانايحأ جسني .براكو ءاذه ىف بتكف « قروب تئجو « تلعفف « قروب ىثجو
 . : لاق هنأ هيوهأر نبأ

 , ةفرغلا قوف انأ تنمكو « قازرلا دبع دنع نملاب دمحأو انأ تنكد»
 نأ ىلع تعلطاف . ةيراجتييرتشا عضوم ىلإ تشنج اذإ تنكو ؛ لفسأ وهو
 ,ًاضرق تئشنإ تلقف « عنتماف « هيلع تضرمف . تينف ( دمحأ ىأ ) هتقفت
 ..20قفنيو عيبيو ككتلا جسني وه اذإف ء ترظنف فأف ' ةلص تئش نإو

 , ةضاضغ لمعلا ىف دحي ناكام ليلجلا مامإلا كلذ نأ اذه نم ىرتو

 ذاتسألا قيقعتب فراعملا عبط دنسملا ةمدقم ىف ةروشنملا ىهذلا دعأ ةجرت مجار )١(



 م

 سانلا مدسقي وهف ؛ سال عفن هيفو « الالح ماد ام لمعلا عوأ نكي امبم

 نونات اذهو « هتجاح دسي الام ذخأي نأ ريظن ىف مهتجاح ضعءب دسي أم

 هممال« ًاحاص الجر ناكدمحأ نآل كلذ « ةيئادلا ةلماعلا ةيئاسفإلا ةايحلا

 وهف ؛ هلح نم الإ لاملا اهلين مدعو ءهسفن ةهازف همهت ام رادقم سانلا رظن

 سفن نم دمتسي ام] حيجملا قاذلا فرشاا نآل « ةسخ لمعلا ف ىري ال

 راغص ىف راعلا ن ودي نذأأ نإو , سانلا ةئمو اياثدلا نع اهولعو , هيحاص

 نودسيف «مهسوفن ىف ًايتاذ افرش هللا مهبهي ل نيذلا سانلا فاعض م لاعألا
 . هل قلخ امل رسيم لكو « ىداملا ىلاعتلا اذهب ىناسنإلا صقنلا كلذ

 أجلي .ىرأ هتجاح دسل دمحأ ابكلسي ناك ىتلا كلاسملا ثلاثو

 , نك امآلا لكىفو «لا وحلا لكىف هيل !ءىجتليمل هنأ ررظيو ء ضارتقالا ىلإ

 قثوةسثيحو « اهدوجو بقربي ةبيرق ةلغ نوكست ثيح هيلإ أجلي ناك لب

 ءافولا ةنظمنأل رفسلا ىف ال ء رضحلا ىفو , ءاطع دصق ام ضرقملا نأ نم

 ضعب قو 0 كلذك رغسلا سيلو 0 دارقلاو نمآلا ثيح ؛ ةبيرق رضخلا ُْق

 ىلعىطعأ دق ضرقملاو ةرسدملا ىف ءافولا ًامزتءم ًاضرق ذخأي ناكل اوحألا

 . ديرب ام هل متيف هبأر ىلع دمحأ رصيو نافلتخيف « ذخأب الأ هين

 نأ فرعي نيذلا ىقتلا لهأ هيرصاعم ضءعب نم ةرم ضرقتسا دق نادك

 فالتخا ىلع ةئامثالث وأ مرد ىتئام رادقم لالح نم الإ عم مل هزن مهل ام

 نأ ىونأ انأو أبتعفد ام هّللأدع يأ 5 هل لاف ؛ اهدرب هيلإ بهذف « ةياورلا

 . « ؟2كيلع اهدرأ نأ ىونأ انأو الإ اهتذخأ ام انأو لاقف « كنم اهذخآ

 عم فافكلا رثأ“ هقزر درأوهو « دمحأ لاح ىه ىه هذه 1

 ًاصيرح كلذ عم ناكدقو « ءاطعلا ةنم لبقي نأ ىلع شيعلا بغسو جدكلا

 هيف ناك نإف . ةيبش هيلإ لصي ىذلا لاملا ىف نركي الأ ىلع صرحلا لك

 . مسانلا ءزجلا ١76 س ءايلوألا ةيلح (1)



 اس /ة هس

 . ة>ابإلا بناج ىلع ميرحتلا بناج نامرهلا عم بلغي نأ رثآو هدر ةهش
 بهذ نيدلا ءافو عاطتسا اذإ ىتح , هيلع نيد ىفدهل ًانيع نهر هنأ ىوري

 هل ةهماشم نيعب سبتلا هنهر هيلإ دري نأ دارأ املو « هنيد هافوف نئادلا ىلإ

 غلاب دمحأ نكلو « امبسأ رات نأ ىلع نينيعلا هيلإ عفدف نهترملا لام نم

 نوكي نأ رث !هنأ ىأ , هيلع ام ددس دقو امهكرتف ؛ هنيدل طايتحالا ىف

 كلم ذخأ هنأ ىف هتببشل « هلام ريغ ذخأي الأ ليبس ىف دكؤملا هقحل كراتلا
 . لماكلا اضرأا رصانع اهيف ترفاوت ةضواعم ريغب هريغ

 هسفنب واعي نم ةنس ىف هشاعم ىف ريسي ليلجلا ملاعلا كلذ ىرت اذكهو

 نوكستف واعي ناك« ةريعلاو ةدشاا هذه عم لب « ىلفسلا هدي نوكست نأ نع
 امب سانلا ىخسأ نم لاملا نم لقلا اذه عم ناك كلذلو ءايلعلا ىه هدي

 ,ًايبط الالحهلام ن رك نأ ىف ًاددشتم اصيرح نأكو« عبطتسي امو هب ىف

 ق# هيلع قبطني ناكف « هريغل كلملا ةببش وأ « ثيخلا ناردأ نمهيف ءىشال
 . لذبلا نكمأ ام هلام الذاب هنيدب احيحش ناكهنإ : ميركلا فصولا كلذ



 : ءاقلخلا ماطعو ةيالولا ضفر

 « ءاطعلا ةنع نوهت نأ هسفنب اين دمحأ ناك فيكت يأر دق - 0م 0

 قلعتال + ًايط الالح ناك اذإ الإ لاملا ذأ الف هنيدب احيحش ناك فيكو
 هسفن ىلع ٍباحبالا ذ خاب ةاكرلا دنع ناكو 2, ثيم نردتيالو « ةءش هب

 ىنذلاو « لغي ىذلا هراَقَع نع ةاكذ عقدي نأك ىتح «لا وقأللا دشأ راتخيف

 . قارعلا داوس حتف امدنع باطخلا نب رمعل ىوتفب اسنأتسم , هنكسي

 ملعلا ل زهأو , سانلا داوسل ةيسنلاب هلذب وهففعت ىف كلذك دمحأ ناك اذإو

 تا وكزنم عمج لام زهو؛ ءافلخلا لام ةيسنلاب كلذك ناك لبف ؛ ثيدحلاو

 نأ كشالو« ةماعلا حلاصملا ىف قفنيل مهيلع تضرف ضتئارف نمو « نيملسملا

 ذأ سيلف ذخأ نإف .لاملا كلذ فراصم نم نيثدحماو ءاسلعلا ةناعإ

 ىثن ف هته لك ٠ فرص ىتلا ةمآلا لام نم نكلو « ءافلخلا لام نم
 3 اًطوسر ثيدح

 هيف ناكو فعأ ءافلخلا لاه ةبسنلاب ناك دق هنع هللا ىضر دمحأ نإ
 هذخأي نأ ضفر « هنم روفنلا ةجرد ىلإ هسفن نع هدعبب ناك لب ءده زأ

 لبقي نم لام نم ذخأي الأ لب ء طق ءاطع ىف هذغأي نأ ضفر « ةيالو نم
 هج و ىأب عفتني نأ عنمي ناك دَعل ىح ؛ كلذ ىف ددش دقلو « ءافلخلا ءاطع

 لام نم ًاضعب ام اتقو لقادق صخشل ءىث ىأب عافتنالا هجوأ نم
 1 .:ناطاسأا

 هنع تدرو قل ةينكلا دابخآلا نم ليلق ضعبب هلصفت ىلاجإ 57

 ش . كلذ ىف

 رشن وءاهيف ماقأ ىنلا ةيناثلا ةرملاف دادغب ىلإ ىمفاشلا ءاج امدنع -
 رفسلا ف ثيدح بلطل الإهقرافي ناك ام ,هسلجبمز زنلادقدمحأ نا كاب , هيهذم

 ( لبنح نبا ه 5م) 50207 ١



 ثيدح بلطل نالا ىلإ لحرب ناكدم>أ نأ ىعفاشاا ظحالو . رضحلا وأ

 ىتلا ةقشملا مظعو ,ةقشلا دعب ظحالي ناكو « انيب اي مامه نب قزارلا دبع
 نيمآلا فلك دقو ؛ لق لاملا نم هنأ ببسب « ةلحرلا هذه ىف دمحأ اهناعي

 نوكي نأ دمحأ ىلع ليهستلا نم نأ دجوف  نميلل ًايضاق راتخم نأ ىعفاشلا

 ضرعف « ةّدشم نيغ نم قزارلا دبع نم عامسلا هيلع لبسل ( نما ىضاق

 , هخيش وهو ىعفاشلل دم>أ لاقف , ضرعلا رركف « ضفرف دمحأ ىلع

 ىقرت ل ايناث اذه كنم تعمس نإ هللا دعابأ ايد: مارتحالاو ةلجتلا هنم هلو

 ,ى() كدنع

 نوكسي نأ ديري هنآل « مركلا ضرعلا كلذ هخبش نم دمحأ ضفر

 ىرب هنأل « ةهبش لك نم ًايلاخ ناك ام الإ لاملا نم لاني الأو هدو معلا
 نأ هسفنل زيحي ناك أضيأ هلعلو « اهلاّحا بحي علا ليبس ىف ةقشملا نأ
 . ةفيثح ىنأك ءاضقلا ىلوتي

 نم ًالابخ ناك ام الإ لاملا نم لئي م دمحأ ناك اذإو - و

 , كلذ ىف ددشتو « ءافلخلا ءاطع نع انهون اك ففعت دق وبف « تاهنشلا

 . ةرسعلا مظعأ ىف وهو

 لوألا مسقلا : ماسقأ ةثالث ىلإ نيمسقنم كلذ ىف !وفاك ةمئآلا نأ قحلاو
 ضفرلاىف ددشيو « ذخأي نأ ضفربو « ةفالخلاو ناطلسلا لام نع ففعتي

 نع عانتمالا ىف نأ لعي نأك ةفينح وبأف ؛ ىروثلا ةفينح وبأ ءالؤه نمو

 رادق» ءاطعلا هلوقب ربتخم ناك روصنملا نآل « فلتلل هسفن ضيرعت ذخالا

 لاملا ذغأي نأ روصنملا لاجر ضعب هوجربو « عنتمي كلذ عمو «هنالو

 نكست امهم « نامز نم ةعاس كلم ىف هلخدي نأ ىبأي هنكلو هب قدصتبو
 ْ . . بقاوملا

 )١( نيمألا دنع انيكم ناك ىمفاشلا نأ ىلع سن دقو ؟١7س ىزوجلا نبال بقانلا .



 هح مه

 ةما ركب قيلت ةشع شيعينأ فو« ملعلا لهأ نم ةن وعم ىلإ جاتحي نم ةناعإو

 . ريذبت وأ فارسإ ريغ نم نيدلا لهأو معنا لهأ

 كلاف , هنع هللا ىضر كلامو  ىرصبلا نسحلا مسقلا اذه سأر ىلعو
 هب ق>أ نمو « نيملسملا لام هنآل , ءافلخلا نم ذخألا ىف بوجتيال ناك

 مهرمأو مهنيد رومأ سانلا ملعت ىلع مبسفنأ اوفقو نزلا معلا لهأ نم
 ةيامل مسفنأ اوفقو دق دنا كلذ ف مهو ركنملا نع مهينو فورعملاب

 اذإ هنإذ « ةمآلا ىلإ اهنم نوذفني ةملث 78 لشي الكل ءادعاألا نم روغتلا

 ىلإ لصي ىذلا ملثلا نيدلا ملثي الثلو لالضلا عنمل ءالعلاف , كلذك دنجلا ناك
 كلام نم كش الب اذهو ءءوسلا قوذتو اهتوبث دعب مدق لزنف :ةمآلا بولق

 لاحلا مرتحي ناك هنع هللا ىضر اكلام نأ هيكريو « هتبجوو هساسأ هل رظن
 ىف ًايعاس « مالا لاح نكيي امبمو «ناك أيأ ةموكملا ماظن نم ةعقاولا
 ء لاصتالا ىضتقي كلذو * ةنسحلا ةظعوااو حالصإلاب هسفن ريغت

 . اهدربالو ةيطعلا لبقي نأ هيلع بجوي لاصتالاو ةعطاقملاال

 ءافلخلل لهعلا لبقي ء ىناثلا لوألا نيب طسو  ثناثلا مسقلاو
 , هذخأ ءاطع نكي ملو ًاموسقم أظح ناك نإو ؛هب قدصتيو ءاطعلا ذخأيو
 2, تاقدص ةعزوو ؛ هءاطع لقو 0 ديشرأل ةيالولا ىلوت دهذ ىعفاشأا وهو

 « اهيف مبس محل ناكدقو « ةمينغلا نم بلطملا ىنب موس ذخأي نأ لبقو
 . ايمالسإو ةيلهاج * برحلاو مسلا ىف مهعم اوناك اذإ مشاه ىنبب مهقاحلإل

 لاح ناك نإو 3 ةفينح ىبأ كإسم راتخا دمحأ نأ كشالو - ب

 ءافلخلاءاطع ضفري وبف اريقف ناكهنأل , ءالتبا مظعأ هرايتخا لعجت دمحأ

 هضفر ىف ناكف « رجأب بتكلا سانلل بتكيو . هسفن ىركيو مهديغو
 «ريفولا ردلاهيلع ردن ةراجت هل ايرث الجر ناكة فينح وبأو « روبصلا لمجتملا



 - موا ظ

 ىلع هلو « هب لاصتا ىلع اوناك نيذلا نيثدحملاو ءابّمفلا ةجاح هب دسي ناكو

 . رييكلا لضفلا لاح ىأ

 دصقي مل ولو , هصخبالو معي ناكولو « ءافلخلا ءاطعضفري دمحأ ناك

 ثيدحلا خوش نم خيش ىلإ عفد نومأملا نأ ىور.. هفصو لب ؛ ههخش هب

 نأ دارأ ءافعض مهف نآل ؛ ثيدحلا باصأ ىلع همسقيل , الام هرصع ىف

 دمحأ ادع ام ذخأ الإ دحأ مهم قب اف هل مبسفنأ اوصصخ ام ىلع مهنعي

 اك لينح نبا

 ؛مهرابتخاو , نيثدحل ا وءابةفلاةنحم ىلإ هجتيم نومأملاو كلذ ناك دقلو

 ناحتمالا كلذ ىلإ هجتيمل هنأ ذإ ؛ قواذع نآرقلا نأب !وقطني نأ ىلع م,لمحو

 ناك دقو ؛ سوسرطب هذه هتجرخىف تامو « ايزاغ دادغب رداغ نأ دعب الإ

 . هتفالخخ نم ةريخألا ةنسلا ف كلذ

 مهتعملا دبع قفنيكاحلا نم ًارهاظ نكي هيلع ءاطعلا ضرعنأ كشالو

 ؛ ءاطعلاب ال ءالبلاب ءالتبالا ناكو , ىذاآلاو ةنحلا تربظ لب قثاولاو

 بيط رابتخالا نم عونلا كلذب ناك هنأ ررظيو « ةمعنلاب ال ةنحنابو

 ؛ هب ًانيعتسم « ىلاعتو هناحبس هللا ءاضقل ًالستسم ًانئمطم ًايضار سفنلا

 .هأوس نود هتمحر ًايجار

 هرارقلاونانئمطالا ةلود تءاجو؛ءالبلاوةنحلاةلود تيهذاملو - ا

 هابقع هلوء سفنلا ىلع ًايساق رخآ ارابتخا دمحأ ريتخا لكوتملا رصع ءاج ذإ

  ريفولا ردلاو ؛ ريثكلا لاملا هيلع ضرع لكوتملا نأ كلذ مسجلا ىف

 عاذتمالا ىلع دمحأ رصأف ,هيفدمحأ ىلع هتيشاح تددشو.ضرعلا ىف فحلأو

 هيلإ بلطي ةفيلخاا ناكو ءهب قدنصتيو هذخأي نأ لقي مو« ًاديدش ًارارصإ

 نامزلا نم ةعاس كلم ىف لاملا كلذ لخدي نأ درب مل دمحأ نكلو كلذ

 )١( وج ءايلوألا ةيلح س١ م١



 هم ممله مل

 .ىلوأ ريغ نآل ةهازنلا لهأ هبراقي ال ىذلا لاملا هرظن ىف وبف , ًارطضم الإ

 جاتحما ةثاغإو « دنا دمو « ةوقلاو داتعلا دادعإو روغثلا دسل لاملا اذه ذإ
 ةلغلا نه هيلع 4 هللأ نم م لضفب هس دعب دمحأ نآكامو 2 ريعملاو سنايلاو

 . ةجاحلاو رقفلا لهأ نم ةليلقلا

 نيب هعزو هلوبق ىلع هركأ نإو « هلبقي لو « لكوتملا لام دمحأ در

 انايحأ ثدح هاركإلا كلذ ناكدقو ؛للهجتلاو ةقافلا ىوذ نم هيلإ نيجاتحلا

 ءارغإو 'هيلع هضي رت نع ىنتال ءوسلا لهأ ةنسلأ ذإ « لكوتملا رصع لوأ ىف

 ًايولع ىوآ هنأ اهساسأ : ةءذاكةياعسب هراد تشتف دقل ّيح ؛ امهنيب ةوادعلا

 ةيررلا هيف دوست ىذلا وجلا اذه لثم ىف ناكف «هتيب ىف ةفالخلا ىلع ًاجراع

 . نيريتسملا نيلمجتملا ةجاحلا لهأ ىلع هعزويو « اهركم لاملا ذخأي

 7 ةزئاج كلل هجو دو نيم ْر.ا ريمأ نإد هل بتك لكوتم لا راذو نأ ىور

 لولا عستيف «لاملا درت وأ « نعتسي نأ هللا هلل « هِلإ جورخلاب كرمأيو

 هنكلو « لوبقلا ىلإ ةياعسلا تاءلظ ددبيل رطضي دمحأف , ؟9 كضغرب نم

ىلع ىلانلا مويلأ ف هعزوب م هذخأب نأ ًاحلاص هدلو رمأيو )2 4سم ال
 ءانبأ 

 ىلوأ مهنأ ىر هنأكو :ةجاحلاو لمجتلا زهأ نم مثديغو راصفألاو نيرجابملا

 . مءاطع أومرح دقو هنم نيدلسملا لامي

 أم هل نيبت امدنع نانئمطالا لك دمحأ بئاج ىلإ نئمطي لكوتملا نكلو

 : ىه ةياعسو ةميغ هغلبت هنأ ىتح « نتفاا نع داعتباو ٠ ناعإو قت نم هيلع

 بارشلااذه مر<و:كشارف ىلع سا<الو,كماءط نملكأي ال دمحأ نإ »

 مصتعملا سشن ولو : ميمشب ءاشم لكل ًاعطاق مساح الوق لوقف « برشت ىذلا

 . 290. هلبقأ مل ًائيش هيف ىل لاقو

 . ىزوملا نبال بقالا (1)

 ؟55سص بتانلا )١(



 - مو

 ةلماك هني رح لكوتملا هل كرت دقةقثلا نمةلزئنملا هذه دمحأغلب امدنعو
 ىلع هعزويل هلسرأ دق ناكولو . هدر ناكف , هدري وأ هءاطع لبقي نأ ىف
 ىلع !معزويل رانيد فلأ هيلإ هجو هنأ ىور هنإف , نيزوعملاو ةجاحلا لهأ
 نينم ملا ريمأ ىتافعأ دقو«سانلا نع مطقنم تيبلا ىف انأ :لاقف ,ةجاحلا لهأ
 : هركأ اماذهو ءهركأ ام

 نم اذه هحارأو « ةفيلخلا لام نه فعدق دمحأ ناكذإو - /8
 أدم ل قتلا ليلجلا ماعلا كللذ نإف , اهركسم ذخآلا ىلع هل هيلع ةلاطتسالا
 ناكو « ةفيلخلا لام نوذخأب اونا كمابرق ىوذو هدالوأ نآل . الماك هلاب
 « ةنوحشم ريغ ةلطعم روغثلاو , هن وذخأت مل: م لوقيو « نوهتني الف مامن

 . ,)١( هلهأ نيب موسقم ريغ ءىلاو

 زبخلا لكأي ال هنأ ىتح ؛ مهبراشي الو : مباك اوي الو , مهعطاقي هنإ مث
 روجسم رون ىفزبخ هل زبخدق هنأ ىورب هنإف»مرانب و:ممرونت ىف زب ىذلا
 ةفيلخلا غلبيو « ناطلساا زئاوج ذخأي هنآآل « هلوانت ضفرف , هدلو تبب ىف
 نإ » : لوقيو « هصالخإو هناعإ فرع ذإ « مقني الو بضغي الف ؛ كلذ
 . هنع ةيفخ هدال وأو هبراقأ ءاطعإب رمأيو ءةدلو رب نم انعنمل دمصحأ

 ءاسفلخلا لام ذخأ ىرب ناك دمحأ نأب عطقت نزأ انل له نكلو
 « ةمرحلاب عطقي الو , كشي ناسك هنأ ربظي ؟اهيف كش ال ةمرح ًامارح
 هنم ذخأ نمم عفتني الأو هسفن هلو ؛ عنتول فاك هلإ ةيسنلاب كشلاو

 . مارح سيل هفأب انمؤم

 تبأاي هل لاقف ءضيرم وهو « هدوعي هنبا هيلع لخد هنأ كلذ ىف ىوربي
 اذإف : لاق ءمعن لاق ؟هنم جحافأ ,لكوتملا هبان ربب ناكام ىقب ءىث اندنع
 . ازكم كدنع ناك

 ؟م4ص بتانلا )١(



 ٠ م -

 ىنكلو مارحب ىدنع وه سيل ىباي . لاقف ؟ هذخأت ال لف اذكم كدنع نأك

 , (١)ع هلع تهز

 هنكلو « مارح ءافلخلا نم ءاطعلا لوبق نأب عطقي ناكام دمأف نذإ

 نيذلا لادب آلا داه رلا نم هنأ كلذ « هسفن هزني هناف هبتشا امئيحو ؛ هبتشي ناك

 0 بيربالام ىلإ بيرام نوكرتي مهف ةريملاو هايتشالاو كلاب سفناا

 . هناميإو هبلقو هركف ىف ناك كلذكو

 )١( س بقاملا ٠م؟



 اا

 دمحأ ملمع

 ىح وهو « كلذي سانلا ثدحتو رهتشاو « دمحأ ملع عاذ - 2

 .« للعلا قلتي باش لازال وهو , عاذ « رثآلاو ثيدحلاب هءلع نإ لب « قذري

 : باش وهو هيف لاق ىزارلا ديعس نب دمحأ نأ ىت> ه خويشلا نع.ذخأيو
 « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدحلا ظفحأ سأرلا دوسأ تيأرام

 ملعأ تنأد ىعناشلا هخيش هل لوقيو « ليثح نب دمحأ نم هبقفب ملعأ الو

 هيلإ بهذأ ىتح , ىنيلعأف « حيحص ربخ ناك اذإف ء انم حاحصلا رابخألاب

 . « ًايماش وأ ًايرصم وأ ناك ًايفوك

 ىبرع ؛ نامزلا بئاجي نم ةثالث » ءلاق ىعفاشاا نأ ىنزملا ىور دقلو

 نسحلا وهو « ةللك ىف ءىطغال ىهعأو 2, روث وأ وهو « ةللك برعيال

 « لينح نب دمحأ وهو رايكلا هقدص ايش لاق املك ريغصو :ىفارفعزلا

 تفلخامو , دادغب نم تجرخ لاق هنأ ىهفاشلاذ ملت ىح نب ةلمرح ىورو

 . لينح نب رمحأ نم هقفأ الو قتأ الو ) عدوأ ًادحأ +

 م هيف لاق دقن : هقفااو ةياورلا ماع عنف لقحلاب ىمفاشلا هفصو دقلو

 ناملسو ؛ ليكم نب دحأ نم لقعأ تيأر م. حابصلا نب دمج هذيبلت ىور

 . « ىعشاطلا دواد نبا

 هنأ كشالو  باششلا دمحأ ىف بيرآلا ملاعلا وهو , ىعقادشلا تاءلك هذه
 هيلع ادق ءاموي ثيدحلاو هّقفلا بلط نع عطقني مل وهو هنس تمدقت نأدعب

 ربصو« ءاليا نسحأف ىلتبا نأ دعب ًاصوصخو, هركذو همسا عاذو , هلقعو
 , ناسنإلا ىذأ هللا قلخ نم دحأ ىلإ كشي ماو ني لو « ليمجلا ربصلا

 . هيف هي رصأعم ةدارش نم اليلق اضءب لقتنلو

 «ليئحنءللا دبع ىبأ نم ظفححأ انيفسيل» ءرمداعم ينيدملانب ىلع لاق دقف
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 .6 ًاريخ دادز.وهو ؛ ةئسس نيسمخ ذنم هلأ ديع ايأ فرعأ >: هيف لوشيو

برأ ىلإ ماعلا ىهتنأ 0 مالس نب مساقلا هرصاءمو هني رق لوقيو
 لجأ ةع

 دمحأو ) ةيش نإ ركب فأو 2نيعم نا ىو 2 ىبيدملانب ىللعو 3 لينح نبا

 . « هنم ةنسلاب ملعأ الجر تيأرام : هيف لوقيو « هيف مههقفأ

 الو دحأ هيلع ىوقيام ىلع ىو ال هللأ و » نيعم نب ىع هيف لاق دقلو

 . ,نجأ 4 ٍِرط ىلع

 فنرايفس ثيدح سانلا لعأ اذه ٠ : ىدبم نب نمحرلا دبع هيف لوقيو

 نايفس هب تركاذن الإ لينح نب دمحأ ىلإ ترظن امد لوقيو « ىروتلا

 ,ع() ىروثلا

 رك ذلابهصختس « فيفع سفنلا هزن « دهاز ىرثأ هيقف ىروثلا نافسو

 مهدهاش نم كلذ ىف ءاوس « لينح نب دمحأ سفن ىف اورثأ نم نايب دنع

زرأ ناك نايفس نإف )»ع موباحصأو مذيمالت نم مهملع قلت نمو ؛ مهنياعو
 

 . ةسفنو دحأ مع ىف نيرخآلا

 مامإلا كلذ ىلع ءانثلا ف ءادعلا نع لوقنملانم اهائذخأ ةسبق هذه -- م.

 ظفحتساو ؛ باكو هسفن ىرو « دقتعي ام ليبس ىف هسفن لذي ىذلا ليلجلا

 ءاهبنودو اهأورفءدب أومصأ ىوأتفو مسو هيلع هلأ ىلص هلل لوسر ثيداحأ

 ىهنني هلك هملع ناكف ءابنم ةقفلا ىف هتقيرط ذخأو اهءاع جرختو ءابمبفتو

 .٠ اهمل] 1

 ىف هجبرنمو « هملع ىحانم نين نأ انثي نم عضوملا اذه ىف دير الو

 «هبققو هتاياورو هئارأ ةسارد ىف 4ءضوم كلذ نإ لب ) هقفلاو ثيدحلا

 052 0 ا الا لا

 ىيسلا تاقبطو 0 ىهذلا رسعلا ٌميراتو 0 ءايلوألا ةياحو 2 ىزوملا نال بكانملا ق )غ3

 ٠ اهيق قابلا ىلإ مجراو « ةسبقلا هذه اهن» انسبق دق دحأ ىلع ءاماعلل ريثك ءانث
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 0 هلاوحأو هخمرات هئارآ ةسارد ف نحنو 2 هابأ نأ ديرب ىذلا اعإ

 ؟ ةيملعلا ةورثلا كل هل تنوكت فيكوه - هل تابجوملاو

 - املوأ : ةعبرأ .. ىداشلا وأ « ءىثانلا هجوت ىتلا لمارعلا نإو

 ةصاخلاهتاساردو 3 صخشلا ةأيح - اهثااثو مج لصتي, نهو « خويشأأ

 . هتفنتكا ىتلا ةئيبلاو هلظأ ىذلا رصعلا اهعبارو

 تابيجوتلاءىراقلل لجتيل 0 لماوعلا هذه نم لماع لك ناي لإ هجتنلو

 ةيبطلا تارعلا كلت تجتنأو « ةعرك-لا سفنلا هذه ىلع ترطيس ىلا ةفلتخلا
 ابلاق 2 مالكلا ءاملع هف ضواخي امف هؤارأو 3 رثالا هقفو « ةنسألا مع نم

 وأ هيف كشال ىذلا قملا نوكي نأ كلذ ىف ىوتسيو « !مايب ىف ًاصلخم

 .٠ هتاسارد هيلإ هتبجوام وأ )2 هريكشت هيلإ ىهتناام ةصالغ وه تمادام هريغ

 هتاقص دس ١

 ىتلا ةربشلا هذه ىف ببسلا ىه تناك تافصب دمحأ فصتا - م١

 ,هركذبنايكرلا تراسو هدعب نم هفلخ ىذلا ريزغلا علا كلذ قوءاهستك ا

 , هقلخ نم ءاشي نمل امه. ريدقلا للعلا هللا نم تابه ابضعب تافصلا هذهو
 .عوزألاو ؛هيجوتااو ؛ ةأشنلاو «نارملاو « ةيبرتلاب اهبسنك١ تافص اهضعبو
 . املإ

 . هملع نيوكست ىف اهراث آ ىلإ نيشتو «اهبعوتب تافصلا كلت ركذنلو

 ةماع ةفص ىهو , ةعاولا ةيوقلا ةظفاحلا تافصلا هذه لوأ - مل"

 فصتاو:كلامامبفصتا دقل و «صاخ لكشب مهنم ةمامإلا لهأو , نيثدحلا
 ٠ طابنتسالاو هرظنلا ةفلا نم ةورث اوكومت نيذلا ءاهقفلا نم ىعفاشلا اع



 تقل

 نأ ملعا لهآل دبالف , رظنو ملع لكل ساسألا ىه ةظفاحلا هذهو

 ءاملعلا نإو ٠ اهنم نوطبنتسيو « اهيلع نونبي . اهوظفح ةفئاط مدنع نوكم

 ءاكذلا رصانع نودرب رباغلا ىف سانلا ناك ا« . رضاحلا ان مع ىف سفنلاب

 تامولعملا ريثت ىتا ةرضاحلا ةبيدبلاو ؛ةيعاولا ةظفاحلاو ةك ردملا ةركاذلا ىلإ

 . ةيسائملا اهتاقوأ ىف تظفح ىلا

 كلذ ىف رابخآلاو , ًاريفو ًاظح ةفصلا هذه نم دمحأ هللا قآدقلو

 تنك : لوقي وهف . هنع ىور. ام كلذ نف . ًاضعب اهضعب ديري ةرفاضتم

 ىلإ دجسملا نم ج رخ ءاشعلا ىلص اذإ ناكف ٠ ىروثلا ثيدح ًاميكو ركاذأ

 اهظفحأف ةرشعلا وأ ء ثيداحأ ةعست ركذ امبرف « هرك اذأ تنكف «هلزنم

 .ءامنوبتكيف ,مهيلع اهيلمأف « انيلع لمأ ثيدحلا باحصأ ىل لاق « لخد اذإف

 دقل ىو مهظفحأ دع ىمح . هورصأعم هطبضو هظفح ةوقب دبش دقلو

 دمحأ لاق . ظفحأ نيثدحملاو خياشملا نم تيأر نم , هرصاعم ةعرز ىنأل ليق

 ٠ ليثح نبا
 ظفحيفلقنيام مهغتي ناك لب « طقف ًايعاو ًاظفاح دمحأ نكي لو مع

 نيذلانيمباتاىوانفوهباحصأ ىواتفوماسو هيلع هللا ىلصدهللا لوسر ثيداحأ

 طبنتسملا فراعا مهفت كلذ لك مهفتبو « ءاتفإلاو هقفلاو عرولاب اورهتشا

 اوناكدقفءهرمصع ىفدحع نم مبفأا كلذب زاتما دقلو «فرعام ىلع ىنبي ىذلا

 ءابقفال طابنتسالا اوكرت مهنأكو ةياردلاو هقفاا نود ةباورلاب نوفتكي

 ىذلاهف.ئح ىأ هدشت مولع قرطناو طاءنتسالا ةءانصب نيصتخ اوناك نيذلا

 ميرفي ىتعي ناكف دمحأ امأ «ءابطألاب ءابقفلاو « ةلدايصلاب نيثدحملا هيف هبش

 . ةياورلا ىف ديعبلا وأشلا غلب ىذلا ىوارنا ظفاحلا ناكاك «راثآلا هقف

 نبا دمحأ قارعلاب سلاجأ تنك ه : هيوهار نب قاحسإ كاذ ىف لوقي

 « قيرط نه ثيدحلا ركذتت انكف ٠ انباحصأو « نيعم نب ىو « لبغح

 مرلك نوغقيف ١ هبقذ ام؟ هريسفت ام ؟ هدأ ره ام لوقأف . ةثالثو نيب رطو
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 : نيعب اتا ىواتفو 2 ةئسسلاو ثيدحلاب هيلع ناك دقو )2 ليئح نإ دمحأ الإ

 « هقفلا ن ًامامإو ثيدحلا ىف ًامامإ ناك نأ ىف ايبس اهنم ماكحألا هطابنتساو
 .ىرخملا مها رإ هذيملت كلذ ىف لاق دهقل ىح

 ' ديبعابأ تيأر : مبلثم ندلي نأ ءاسنلا زجعيو « مهلثم ري ملةثالث تكردأ
 ثراحلا نب رشب تيأرو «حور هيف خفت لب الإ هلثمأ م« مالسنب مساق

 ليشح نب كمحأ توأدو ,القع ةمدق ىلإ هن رق نه نجع لجر الإ هتوش م

 لوقي « ف:د لك نم نيرخآلاو نيلوآلا ملع هل عمج هللا نأك ت يأ رف

 هظفح وم نيرخألاو نيلوألا ملعل هوجو .٠ 00 ءاشام كسعو ءاّش ام

 . اهبقن مف و فلسأا راثآ و6 ثم داحاّللل

 تعاذأ ىلا ىو دمحأ تافص زرأ ىهو ,ةيناثلا ةفصاو - م

 ىهو ؛ لاهتحالا ةوقو دللاو , ربصلا ةفص ىهو ؛ هريخ ترشنو « هركذ

 «ةمطادعب وةمعزملا قدصو,ةدارإلا ةوق اهساسأ ةعركلا اياجسلا نم ةعومج

 صتخا ىذا جارملاةفصل' هذهتناكدقلو « كلذ ليبس ىف مسجلا بعتب امبم
 نيبو « ءابإلاو سفنأا ةزعو ةفعلاو دو+جلاو رقفلا نيب اهب عمش ؛ دمحأ هب

 ريغ: ملعلا باطى لهت<ام لمتح هتاعج ىلا ىهو ٠ ىذاللا لاهحاو ؛ وفعلا

 ًآيكارءرافقلاوىفايفلا عطقيو ءراطقألا بوحي , هنم ليلقلاب ضارالو ناو
 ةرصبلا ىلإ لحرب وبف « ةقفنلا تتاض #رإ ايشامو « لاحلا هتفعسأ نإ

 قاتيلو «ثيدحلل ابلط هتالحر رركبو « زاجحلاو ؛ نما ىلإو « ةفوكلاو
 « قيرطلا ىف هقمر هب دسي ام لانيل ةعتمألا لل هسفن رجئيو ؛ هلاجر نم
 عنصي لب ٠ لاحلا هب قيضتو لاحرلا طحي امدنع خسنيو رجأب بتكي اك

 اعايتاو؛نييبنلاب ءادقاء هدب لمع نم لكأيل « تاءانصلا نم فرعي أم ضعب

 )١( ظفاحلاو « ءايلوألا ةيلحو ىزومجلا نبال بقاملا نم هقباسو لقنلا اذه الذهي 
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 .ىلفسلا ذيل نمريخ ايلعلا ديلا نال ءاطعلا لع كلذ لضفيو : نيهلاصلا جاوا

 داجلاو ربصلا 35 ةيماسأأ ةفصلا هذه ىه نوعل ب هدب تناك ىلا ةوقهلار

 . ةجاحلاةدشو رقفلا عم.ةملا دعب و.ةنيرعلاو ةدارإلا ةوقو لاهحالا ةرقو

 ءاليلا هب لزن ءاتفإلاو سردلا ىدصتو « نأشلا نم نأش هل راص ألو

 « هتبهأ تناك اهبو « هتدع ىه ةفصلا كلت تناكف «ىمظدلا ةنحناو ربكألا

 مو نم لو ىذألا اوام ىتح «ىذألا هب اولزنأ نيذلا رراصو ربص دقف

 « ةعدبلا هداقتعا ىف هنآل ؛ محل وف ىلإ مهب و٠ مه ذختسي لو ؛ نكس

 كلذ ناك امو  اقورم نكي مل نإو «فارخنالاو « ارفك نكب م نإو

 . داجلاو لامتحالا ةوقو ةميرعلاو ةدارإلا ةوقب الإ لات>الا

 . ناكو « ةمقنلا لدب ةمعنلاب ىلتبا «ةدشلا دعب ءاخرلاب هلع هللا زم املو

 ًاريثك ءاطمأا هيلإ مدق : ةديدشلا ف ءالبلانسحأ اك اف ءالبلا نسحب نأ دبال

 نوساقيهلوح هدافحأو هدالوأوةصمخلا ةيسثم ىلا ةجاحلا ىف وهو «ًاروفوم

 قدصو « هتدارإ ةوقب هلك كلذ ىلع الع هنكلو « ةجاحلا هذه نم ىساقي ام
 م

 ال املا هنن وه قيبلو : هسفن ةهزأ ءاطع لك درف ءهتمه دعب « هتعرع

 لقي الانه هدابجو , هتدع أضيأ اذه ىف ةفصلا كانت تناكف ءهديبع نم دحألل

 ؛ لبثأ هنكلو « هعون نم نركب م نإو ' هلثم وه لب ٠ لوألا هدابج نع

 . هنع هللأ ىضرف « ىلعأو « ىمسأو

 ؛ ةعئاذلا ةعمساا كات هل تنوكىتا ىه ةفصلا هذه نأ هف كشال امو

 « اهرسو « هتمافع حاتفمو « هتافص زربأ ىهو « ةعئارلا ة..هخشلا كاتو

 . امناونعو

 اسمب ذاتما ىتلا ريصلا ةفص نأ ركذن نأ ائيلع قملا نم نإو -- مو

 اعدو , ميركللا نآرقلا ىف هركذ ءاج ىذلا ليما رصلا عون نم ,وه دمحأ



  ةهعاشس

 . هلوقب هكنع ىلاعتو هن أديس هلأ يكل مف هيل مالسلا هيلع بوعي هيلإ

 , ليمج ريصق د

 كلذكو ؛ رجضالو , ىوكشو « نينأ ريغ نم ربصلا وه ليما ريستأأو

 ناكو ,ىوكشلاب حض امو 2 ”نأ اف ىدذالا 4 لَو دّقلف هئع ىكر دمحأ ناك

 . بهذيالو . شطب ال ىذلا تباثلا نائجلا بحاص هيف

 هفيلخلا لع لخدأ هنأ ىو ربامنإف .هتابثوهن اذجةوق لع لدي رش كل ركذنلو
 برض دقو 2« مهبضريو هيجني ا قطنيل هيلع اووه دقو « ةنح لا مايأ ىف
 هرظن عقو ٠ عورملا رظنملا كلذ طسو ىف هنكلو « هترضح ىف نيلجر قنع
 ىف ىعفاشلا نع ظفحت ءىش ىأو : هلأسف « ىمفاشلا باصأ ضعب ىلع ًاضيأ
 نانا كلذ مبعارو « نيرضاسحلا ةشهد كلذ راثأف ؛ نيفخلا ىلع حسملا

 ىنأ نب دمحأ همصخ لاق دقل ىتح ؛ هبحاص بلق ىلع هللا طبر ىذلا تباثلا
 «0هقفلا فرظانيف « هقنع برضل مدقي اذوه لجرل أورظنا : ًايجعتم داؤد
 ءاضقل , ةلسملا ةضوفملا سفنلاو « قيمعلا ناميالاو « ةيوقلا ةدادإلا ابنكلو
 ضر ادنع نئي لهنأ ىح هب هسفن ذخأ ىذلا ليمجا ربصلا وهو « هردقو هللا
 . . اليج هللا أ ىلع هربص نوكسيالأ ةيشخ

 لمتتحي هتاعج ىلا ةوقلا هذه رس نع ءىراقلا لءاستي دقو - مك
 لجرلا اذه نأ كلذ ىف رسلا نأ ىدنعو « دئادشلا ىلع واعيو « لمتحأام
 دحأ ةمظمإ سحب ملو ؛هدحو ىلاعت هيلع لكوتو « هدحو هللاب زيعا دق ىيظملا
 دنادشلاب ناهتسا ؛ءىش لكب ناهتسا مبظملانادجولا اذه هسففءالتمالو هأوس

 اهعاتم نم ىضرو ءاهتليذو ةاسيحلا رخافمب ناهتساو « اهيل زنمب ناهتساو
 كلذ ءاطعأ دقو . ريفولا ريثكلا ريغب هلل لمعلا نم عنقي ملو , ليطقلاب
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 هوه

 وأ ,دهح نم نرد هسفنب قلعي ملف 6 رومالا فاسفس نَع ًاولع زازتعالا

 . هلإ ءىسلا نع رفعلا ريثمك نك كلذاو )2 ماقتنا ب>

 . دعت ل نإ « لح ىف تنأ لاق « لح

 , ةفيئح نأ هقفل هردقت مدع هتراشإ ضعءب نم ربظ هنأ ىوريو

 ةفين> ىأ لو » ٠ هفينح ىنآل نيبصعتملا ضعب لاقف امبجابم فالتخال

 لاقو « امداث هيلإ داع مث م ًايضاغم هكرت مث مث ؛ كلثم ضرألا ءلم نم رثكأ

 نأ بحأ اناف « دمعت ريغ ىلع ناك ىنم ناك ىذلا نإ , هللادبع ابأ اي ارذتعم

 « امهناكم نم ىامدق تلازام : هسفن ىف مظعلا دمحأ لاقف « لح ىف ىلمحت

 ("” لح ىف كتلعج ىتح

 « مهتارثعل اليقم « سانأا ةماعل انماطتم ًاعضاوتم نأك هللاب هزازتعالو

 بيط نوكي هللاب زتءملاو , ًاريكتسم قنعلا ظيلغ نوكي هلل ريغب زتءملا نإف

 رأ مل» ٠ لاقف نسحأف ء ىزورالا هذيللت هنع ىكح دقلو . انماطتم بلقلا

 نعأ رصقم «مييلإ الثام ناك , هللا دبع بأ سلجم ىف هنم رعأ ساجم ىف ريقفلا

 هولعت :عضاوتلا ريثك ناكوءلوجعلاب نكي ملو ملح هيف ناكو . ايندلا لهأ

 لأسي ىتح ملكتيال «ايتفلل رمصملا دعب هسلحم ىف سلج اذإ «راقولاو ةئيكسلا

 .عاث) ساجلا هب ىهمتنا ثيح دعقيو ؛ ردصتبال هدجسم ىلإ جرخ اذإو

 قدأب ةهازنلا اسبب زاتما ىلا دمحأ تاسفص نم ةثلاشلا ةفصلا - موب رع

 ٠ سفنلا هزن وهف « ةدع رهاظم تاذ اهروصو اطاكشأ ىف تناكو « اهناعم

 تاجرد ىلعأ ىف ًافيفع ناكف ٠ هريغألام نم ًاريثك الو « اليلق ذخأي لف

 ناكو « لماكلالجرلا هيلع نوكيام لكأ ىف سانأا لاومأ نع ًافويعو ةفعلا

 . ”0201١ سص ىزوملا نبال بقاملا (؟)

 . ىهذلا ظفاحلا غيرات(؟)



 هلل

 « دقتعيام ريغب قطني نأ قطي لو ءاناطلرم هيلع لعحب ملف « هناعإ ىف امنت
 ىكضرو هب دعرب نم ذب ىف قربي فيسلا ناكولو 0 ىرادبو ىراوي نأ الو

 ةيندلاب ىضرب ناك اف , ةاجادم اهيف ةملكب قطني نأ نعديدشلاىذآلا لازنإب
 فلسا هيف ضخم مل مأ ىف ضوخم نأ رب مف , هلقعف اهزن ناكو « هنيدف
 لع ثيح ىتفب الأ لقعلا ةهازن نم نأ دجوف هبقف ىف كلم كلذكو « حلاصلا
 ةياحصلا دجو !ذإ ناكل ب ءاهيف لئس ىتلا ةلأسملا ىف ىوتف ةباحصلا دحأل نأ
 ءوض ص ؛ اهنم ادحاو راتخمو « مبلاوقأ نيب نزاوي مل ةلأسم ىف اوفلتخا
 ربخ وأ صن نكي ا اذإ | قيدلا س ايقلاو « ةميقتسملا ةنزاوملا هيلإ ىدؤتام
 نكي ل اذإ ءاش اهيأ'راتخي نأ ىلتسللو « لاوقأ تاذ ةلأسا لعج لب « حيحص
 بجو هدزع هقفلا وأ ركفلا ةهازئف ٠ هريغ نم صنلا ىلإ برقأ اهدحأ
 ءىطخ نأ قلطملاعابتالا نأش نم سيلو , حلاصلا فلسلل قلطملا عابتالا هيلع

 .سمتلم هللا لوس رنممهنم دحأ و لك ذإ « صن ريغ نم كاذ بوصيو ءاذه

 دقلو « اهب ليلجلا مامإلا كلذ هسفن ذخأ : ةقلطم ةهازن هذه - م8
 نأ و « لالحخلا ضعب كري نأه ريبعت دح ىلع اهتهازأ وأ سفنلا ةفع هتمفد

 حصي لالح هنأب هدالوأ ضعبل هج ربصت عم ؛ ءافلخلا ءاطع لوبق نع عنتمب
 . ًاعرمتال ء سفنلا ًايزنت هكرتي هنأو « هنم جحلا

 بسك الإ لك أيال ناك ىح« هسفن نأش ىف لس ىذلا قيبضتلا اذهبو
 نامر1لاو , ديدشلا ءانعلا كلذ ليبس ىف قليو : هثرو راقع ةلغ نم وأ ءهدب
 هساسأ سيل , دهز هنكلو « ًادهاز ناك اذهلو « ةايحلا تابيط نم ريثك نه
 لامزم هيلا نكساو « لالحلا بلط هساسأ لب « ةايحلا تابيط نع ةبغرلا
 2 اهتزع و أ اهتهازث ف سفنلا باصت نأ ريغ نم هلاني لام نم لب « ةهبش هيف

 . دايعأا نم دمحأ ىلإ كلذ ىف أجلي نأ ريغ رمو

 ىف وه سيل سوفنلا قفريو ' .؛ بواقلا نيلي ىذلا دهازلا نأ ىرب ناكو



 - ةهلا

 ٠ سفناا سندي نأ ريغ نع هبلط ىف نكلو , لالملا نع عانتمالا

 تبهذ » : لاق ىءوسرطلا حلاص نب ريع صفح ايأ نأ كلذ ىف ىورب

 قرطأ مث « هباحصأ ىلإ رصيأف ٠ بواقلا نيلت مب , هتلأسف هتلادرع ىأ ىلإ

  رشبرمهن أ لإ تررف ؛ لالحلا لكأب , ىباب : لاقف , هسأر عفر مث ةعاس

 نيمطت هللا ركذبالأ ه : لاق ؟ بولقلانيلت مب رصن ابأاي . هل تلقف ثراحلا نا

 كل لاق شيأ هيه لاقن « هللا دبع ىنأ دنع نم تن فإف «تلقف « بواقلا

 ىلإ تدرف ؛ لصألاب ءاج لاقف للملا لكأب لاق تلق ,هللا دبع وبأ

 هللا ركذي الأ » : لاقف . بواقلا نيل مب تاقف « نسحلا ىنأ نب باهولادبع

 هاتنجو ترمحاف : هتلادبع ىلأ دنع نم تعج فإف : تلق « بوأقلا نئمطت

خلا لكأب لاق تاقف هتلاديع وبأ لاق شيأ ىل لاقو , حرفلا نم
 « لاقف « لال

 . « لاق اك لصألا , لاق يلصالا ء رهوجلاب كءاج

هزو هعرو ىف قيدلا دحأ قطنم ك.طعت ةصقلا هو و
 نأك ام وف ؛ هد

عتم نع عياتمال ناك لب ءابعثمو ءامابسأو ةايحلا نع عطقني
 طرشىلءةايحلا 

 ابلح ريغ نم اهذخأي الأ وهو ؛لضافلا قلخلاو نيدلا
 «لالحاا باذي وبف .

 . هبقشتام كرتي « ءاعم هسفن تناك لالحلا ىر# ىفو لالحلا الإ لكأب الو

 ىف هقطنف « لق نإو+ ىنتكبو « هيف ةريش الام الإ نغأي الو «لج وأ لق هيف

 امبم ٠ لالا ريغ ىف دها زأا « ىضارلا عناقلا ىحلا قطنم وه ةايحلا هذه

 . هةيلإ هتجاتع نكي

 سأأتسيو « ةارحلا عم بيطتسي هيف ةييشال ىذلا لالحلا ةرئاد ىفو

 ناوخإلا عمم « ثالثب ماعطلا لكؤي : ل وقيو « ةءورملا لهأو باحصلاب

 ٠ ةءورالاب ايندلا ءانبأ عمو « داثيإلاب ءارقفلا عمو ' رورسلاب

 نأ فرعي و «قققدلا اهائعم مبفيو « ءاقدصالاو ةقادصلا بح ناكو“

 ( لج نبا همسال م) ش



 ل قه ام

 لجرلا ءاقدصأ تاماذإ » لوقو ؛ ل ةلياذ ةفاج ةايح ءاقدصأ ريغ نم ةايحلا
 ْ © لذ

1 

 لوقيأو ءاين دِلا هذه ت أييط نم هلا ى مذلا لياقلا لالحلاب دو+؟و وخسيو - 1
 وأ اهذخأ م ؛ 3 ةدقل ةل رادقم ىف نكت ىح 0 لقت ايندلا نأ ولم ؛كلذ ُّق 3

 .د وجا تاياغ ىمنأ اذهو ف رسم ناكام ملسملا هيخأ مف ف اعط وف ؛ . ملسم

 ةهشال ىذلا صلاخلا لالخلا ىلع راصتقالا نأ ىرب هللا همحر ناكذقلو
 نأ ىريو , ءادشألا الإ اهملع ىوقي ال اليف بتارملا : زعأ نم ى ةبث سم هيف
 ءاليتسالا ف نكمل ؛ مسجلا ةئمو و «ندبلا ةوق ىف تسيل ناسنالل هب | ةيقيقحلا ةزقلا
 ,ىوهتام ءارو ريست الأو ؛لالحلا 7 راصتقالا ىلع اهلمحو « سفنلا ىلع
 ىأ «ىئخت امل ىووت ام كرت اهنإ. : لاقف ةوتفأا نع هللا هممحر لس د ذقلو
 وأ « ةوقلا لك ةوقا ىه اهيلع ةرطي طيسااو ءاوهألا ىف كحتلاو ةميزعلا ةزق نأ
 . ناوحلا رئاس نع اهب زيمتيو « نامنألا اهب فصتي نأ قيلي ىنإا ةوقلا ا.

 رابخأ نم هانلقن اماهنايب ىف كبس ؛ ناعإلاو لقملا ةهازن امأو - م8
 ركب نأ نع هلقع هزنيل الإ هدابج ناكامو . دهاجو رباص فيكو ؛ ةنحنا
 ضوخلا لئاسمؤضوخ نأو ,هتساردب اونع نأ فلسلا نع رؤي مل صأ ىف ف
 ىلإل وصولا ىلع ىوقي الو , لضيو « لّعلا اهيف هيني تاهاتم ىلإ فد اهف
 ىلا تاهتشملا لك ىف ضو وفنلا لك ض وهني ناك لإ ' ةعسنملا اهئاديب ىف حلا
 ىف مالكلا دنع هركذن نايبلا نم لضف كلذا نوكيسو ؛ نآرقلا ف تدرو
 ىذلا رصملا ىف ءارألا نم حيسفلا برطخملا كلذ ىف ةديقعلاب ةلصتملا هئارآ
 . ةنياتملا عزانملا ىوذ نيب ةبركسم !| تاك كتحالا هيف كبدتشا

 ةيغتلاب ذخأينأن رع هناعإ هزل فيك ه عذ ءافلخلا لامعأ ف تيأز دق دقو

 نيقيا لميس ىف ةديدشا نولمتحيال نيذلا الإ اهيلإ لزنيال ةلرنم انآ
 مينءارقأل امأ ) نولهت 2 الو نوفعضي نيذلا الإ 0 : ضخرتيال ة ةصخرو



 فة 

ف سانلاو ء اهنع مهناعإ نوهزنب
 هرم لك فاك دقو : تاجرد ناميإلا 

 .٠ هتفاط ندو

اوهألا لهأ عملدجلا نع دعتبا هناعإو هلقع ةهازتلو 6
 عدبلاو ء

 ىرست م« كاكتح الاب نيلداجتملا نيب ىرست راكفألا ىودع نآل ؛ هرظن ف

 نع هبامصأ ىبني ناككلذكو , طالتخالاو كاكتحالاب ضارمالا ىودع

 . بيرلا نطاوم لكن ع ًاداعتباو مهناعإل أمزن# مهعم لدجلا

 « مأطخ نيدو « ةيمبجلا رظاني نم انبه نإ « الئاق هب اعحأ ضعب هلأس

 هذه نم ءىث ىف مالكلا ىرأ تسل . لاق ؟ ىرت اهف « لئاسملا مهيلع ققديو

 تاموصخلا,ةرقنبةبواعم لاقسلأ مثرظاني نأ دحال ىرأ الو ؛ ءاوهألا

 لادجلا لهأ اوبنجت , ريغ ىلإ وعدبال ءىدر مالكلاو , لامعألا طبت

 أوناك مهنإف , مكلبق ملعلا لهأ هيلع ناكامو « ننسلاب ميلعو « مالكلاو

 ءاذه كرت ىف ةءالسلا امإَو « عدبلا لهأ عم ضوخلاو « مالكا نوهركي

 60و ورذحاف مالكا بك نم ميد اذإ لاو «تاموصخلاو لادجلاب ص م

 «مبعمسولجلاو , مالكا لهأ ةرظانم نع هلأ لجر هيلإ بتكدقاو

 . لاؤسلا نع ًابارج باتكلا اذه ىلمأف

 انكردأ نم هيلع ائدكردأو ؛ عه انك ىذلا , كتبقاع هللا نسحأ

 ىف مآلا امنإو ؛ غيزلا لهأ عم سواجلاو « مالكلا نوهركي اوناكمهنأ

 نوهركي ساناالزي ملو , كلذ دعتال ؛ هللا باتكىف ام ىلإ ءاهتنالاو ملسنلا

 ضعب هيلع درويل « عدتبم عم سولجو باتك عضو نه ثدحم لك

 . .« (9) هنيد ىف هيلع سبلب ام

 رك اشدحأخبغلا ذاتسألا قيقحتب ف راعملامج ء 5؟ ص دنسملا ةمدقم » ىهذلا خيرات )١(

 ش1 . دنمملا ةمدقم ىهذلا (؟)



 -أءءماس

 ىكر كلام ناك دقق .٠ كلام مامإلا جون دمر مامإلا جك اذكهو

 نأو هش .قدحو نيدلا با نع اد نعل لدجلا دعو ؛ لادجلا ةهركش ةنع هلبأ

 َج اها اذه ىلعو ؛ مهليد روم أ سانا ىلع اودسفأ نيذلا مم لدجلا لهأ

 .دمحأ رأس

 « كلسملا كلذ ريغ ىلع اهبنع هللا ىضر ىعفاششلاو ةفينح وبأ ناكدقاو
 دسيو مهلع ةجحلاب نحليو ٠ مهريغو ةيميجلا لداحب ةفينح وبأ ناك دقلف
 بلطل نكملو , ماصخلا ىف ًاديدش لدجلاىوق ناك ىمفاششلاو م,ةئارط مولع
 لكو ؛ ةميقتسملا ةديجلا ةرطانملا نم روص الك هيتتكنإو ؛ باغلا ال ؛ قملا

 . كلاسملاو جهانملا ن نم راتفيام

 ءةنسأأ نع جرخم الأ ىلع ًاصيرح ناكدقف هبقف ةهازن | ءأو قل

 هساسأف ءارآ نع هجرخ امو «هبقف لك ىف ةباحصللو لوسرأل ًاعبتم ناكو

 صرخلا لك ًاصير> ناكو . نيعباتلا نعوملسو هللا لص ىنلا نع ىور ام
 اذإ الإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل بسن ًاثيدح هبقف ىف درب الأ ىلع
 .ماسوهيلعهتا ىلص هللا لوسرشدح درنم » لوقي ناك . هنم ىرقأ هضراع

 هياعهللا لص ىثلا نع ًاثيدح تبتكام ١» : لوقي ناكو « هع.له افش ىلع وبف
 . هب تاع دقو الإ ماسو

 ىلع ةلأسملا جير رت ىف دتجا ةباحصأا نع ةنسلا الو ثيدحلا دجب : اذإو

 ةلًسمف داوتجالا نع ىهمني ناكو .مهليبس نيغاليبس ع دتبم ريغ هقبسنمجارنم ٠
 هذيمالت ةصالخلل رقي ناك كلذلو .هقبس نءدحأ ابجابنميف وأ اهيف ملكتي م

 . « مامإ اهيف كل سيل ةلأسم ىف ملكت: نأ كايإ

 هديقيو « ةزسلا ىلع جورخلا نع هبقف هزغي نأ ىلع صر هآر ازكهو

 ًانابب كلذ نايب لجؤنلو . ام هبقف دييقت ىلع صرح هريغ ىرأ ال دويقب
 امم ةاغ ١٠1غ هايل هذا هّوف ف مالكا لأ داماك



 -توللط

الخإلا ام زاتما ىتاا دمحأ تافص نم ةعبارلا ةفصلا - 5
 « ص

نمسفنلا قني ةقيقحلا بلط ىف صالخإلاو
 .ةريصبأا ريدآسنفءضرغلاناردأ 

 اندجو دقلو « قدلا ةيادهو ةفرعملا روني باقلا قرشيو كا ددإلا مقتسيو

هتجالا ىف دمحأ أوقبس نيذلا ةثالثلا ةمثألا
 ظح انل تاكو« ىبقفلا دا

 ةيادطلا نآل كلذ , ام !وزاتماو ةفملا هذه ًاعيمج اوفصتا دق , مهتسارد

ل صالخإلا ذإصالخإلاو ر ونب هبلق ىف هللا ف ذقب نا الإنركنال
 هلاحبس هل

ي الف هل الإ هبحال ءىثلا بح هنأ وه ىلاعتو
 وأ «لادج وأ ءارم ملعلا بلط

 ةبترلا هذهىلإ هملعب قئدا نمو ؛ ناطلس ىذ دنع هاجل وأ « سلا زايتحال

 اهاجتا ةقيقحلا ىلإ هجتب لب , ى وطا تاقوءمو . ءارتمالا ىثاوغ هب قاعتال

قتسم ةقيقحلا بلط ىلإ ها نمو « هيف جوعال امقتسم
 دوب اهلإ لصو ام

 ىدهأو « قيرط برقأ نم ةياغلا ىلإ لصوو هللا ةيارم ةمكحلاب قطنو هللا

بلط ىف صالخ إلا نم ًاريبك اظح دمحأ هللا ف1 دقلو
 باتكلا ماع 

 امهم رفني ناك لب ةعمسلاو ةربشلل الو « ايندلا هاجل هياط اف « ةئسلا و

 بنجتي نآكو « سانلا دنع ًاروكذم ائيش ن وكي الأ ىنمتيو “ روفتلا دشأ

 هرك ذيل ةريحما ربظي الناك هنأ تح. هنع داعتب الا ىف غلابيو « هدعايب و ءايرلا

 ناكو « ءايرلا نم ةربحنأ رابظإ ١ : لوقي لب « ةب تكلا ىلع صرحلاب سانلا

» لوقي ناكف دحأ هب خمس الأ رثؤي
بءش ىف ىسفن قلأ ةكع لوزتلا ديرأ

 

 ةلزنملا كلتهرك ذلمخأ نم ىلع سفني ناكو «فرعأ ال ىتح « باعشلا كإتنم

 ٠ «هرك ذ لجو زع هللا لمخأ نمل فوطه : لوقيف ةيلامل ةيسفنلا

 فراك هبرل ةصلاتخ اهلعخ « هسفن ىلع رطس ىذلا ليلجلا ىنمملا اذهلو

ام رثكتسيالو تادايع نم هب موقي ام لقتسي
 اهركذيالناكسف «ةنحم نم هل عقو

و اهراثآ راسإو
ملعي نأ بال

هي لزام سانلا 
رع آديعب ناكوي

 وهلا ين



 -_-- ىو“ ع

 , ابيلع وه لامي دحأ ىلع وهزي الو «هب ماق لمعب رختفي ال , راختفالاو
 , ةئس نيسمخ هتيرحص ١ لينح نا دمحأ لثم تيأرام : هيف نيعم نب ىدي لاق
 ناك هناأل كلذو . ©”ريخلاو حالصلا نم هسيف نآك ام ءىثب انيلع رختفا اه
 ريصقتلاب اهبحاص مهتت « ةنمؤملا ةماوللا سفنلاو , مدق ام رثكتسي ال
 . ةدايعلاب سانلا ىلع لدن الو

 همالكو هسوردل تلعجو « دمحأ اهب زاتما ىتلا ةسماخلا ةفصلا - ة؟
 فو ريغ نم ؛ ًابيبم ناك دقلف . ةبيطا -لوزت الو هيعماس سفن نم مقاوم
 سفن ىف تح ؛ ةبيه هل تناكو ؛ ةبهر ريغ نم مارتحالاو لالجإلا عضومو
 ناكمي ملاع ريغ ؛ هذيمالت ضعب عم حزمي هتذتاسأ ضعب ناكدقف , هتذتاسأ
 يح « هدوجو ىلإ هوبي“ ل ذإ؛ ميمال هناك لسع ابلف سلجلا نم رجأ
 . هترضح ىف وهو حزم. ال

 نأ ىورب هنإف هراد نوروأسي اوناك امدنع ىدح ٠ هباهت ةطرشلا تناكو

 . رثآو «هباب قرطي نأ باهف « هيدانيل بهذف ليللاب مايقلا هب طوذملا ىطرشلا
 ٠ . بيهملا ءاقللا كلذب هسفن سنأتست نأ دعب ؛ بابلا كلذ نم هبل] لصرو « همج باب قرطي نأ

 , فولأملا فيلآلا وه ناكنإو , كلذ نم مظعأف هل هذيمالت ةبيه امأ
 : هف لوقي هذيمالت دحأف , رايكتسالاو ولعلا بناحي ىذلا فنكلا أطوملا
 لوقيو « ءاشآلان م ءىثىف هجاحن وأ ءىثلا ىف دمحأ درت نأ بابن انك »
 . نالفو « مهاربإ نب قاحسإ ىلع تلخد د : هل اوذملتت نيذلا هيرصاعم دحأ
 , هبلإ ترص « لبنح نب دمحأ نم بيهأ تبأر اف , نيطالسلا نم نالفو
 , , هتبيه نم هتبأر نيح ةدعرلا ىلع تعقوف ؛ ءىث ىف هلكأ

 .رداك سوح ءاياوألا ةلح )١(



- ٠١ 

 نيا دحوم فسؤي بأ تسلاج :: مالس نب مساقلا ةديبع بأ لوقيو
 ام مهنم آدحأ تيه أف ؛ ىئنبم نب نحرلا دبعو « ديعدس نب يو نسحلا

 .. هللا ةبه اهنإ ؟ يظملا لجرلا كلذل تناك ىتلا ةييهللا هذهرسم امو - 76

ف 3 هدابع نم ءاشي نأ اهي : ىلاءتو هثأحيس
 ةوف هللا مات لاجر سأنلا ى

 )2 مثديغ ف ترورثي مرلعب 0 ايحور اعاعشإو « نادجو ةوقو « سفن

ولا ةوقإ نكماو ناطلسلا ٌةَوَق الل « سانا! سوفن لع 'نولوتسيو
 8 نادج

 ١ ىوقتو ة.هلا هذه ىهذت نأ اهنأش نم دمحأ لاوحأ لك تناك دقلو

 . لك نأ بسحيل هنأ ىتح « طق هيف حازم ال دخل الاب اهزثأ لمحت اه ريثأت

 . ةهلقعجمب نأديرب ال وهو ىنيدلا نادجولا نم ةوفغ وأ «لقعلا نم ةجبة حزم

 ناميإلل ًاقاهرإ ىئيدلا ساسحالا ةوق ىف نآل نادجولا ران ىخ نأ ديرب الو

 ةرضح ىف وهو « مثأت الو لوقلا ىف وذل ال٠ مئاد تعص ىف هدجج عم وهو

 داعتبالاو تاصلاو «تمصينأ الإ ىأيو ءمعلا ىفالإ ملكتينأ ىأي هباحصأ

 وملت كلذبو « هتريضح ىف نيظفحتم صخشلاب نيلصتملا نالمحي وذللا نع

 ةعورلاب بهذيو «ةيابملا طقسي الو ناسفإلا سفن لدبي ال هنإف , ةيابمل

 يناجي دقو « ةرئاملاو ةرئاكملاو « لدجلاو ءارهاو لوقلا ونل نم زححأ

 ْ ش . هناسلو هءاق نع هدعابو « كلذ نع هنع هللا ىضر دمحأ

 اسمنإف « ريصو دلي ابلمحتف هب تلزن ىلا ةنحملا كلت هتبابم ىمن ام هنأو

 « تيصلا دعبو ةعمسلا نس> نإو ؛ هرمأب سانلا ثدحتو ؛ هركذ تعاشأ

 نإف ٠ سانلا سون ىف ةييهو ةعور امبحاص سلجم لمجت ركذلا ليمججو

 اذإ ًاصوصخو ؛ سفنلا ىف ءانثلا بحاص ةباهم قلت « ءانثلاب قلخلا ةنسلأ

 . نيقيلا دربو , ناميإلا ىدهو قتو لالج هسفن يف هلو , كلذل الهأ ناك



 سو .ءمعادل

 و « ةرشعلا نمسح ناك لالجلا كلذو ةملا هزه عم هلإو - كوم

 ًانيل ةلماعملا حجس قلخلا ميرك٠ هجولاو سفنلا قلط ناك لب ًاظيلغ أظف نكي
 نم ىحتسو « ءايحلا قى هللا نم ىحتسي ءايحلا ديدش ناكو . ًاققر

 تيأر امو ٠ :هفصو ىف هوقال نم ضعب لاق مرباكي الو مترفاني الف سائلا
 هسفنل اكلمو ةنايصو ةئايد هنم عمجأ تيأر نمم دمحأ رصع ىف ًادحأ
 آدعبو ؛ ةسلاجم مركو « بلق تابثو ؛ قلخ مركو ء سفن بدأو ءابقنو
 ش , 620 تواقلا نع

 مهسحأو اسقن مممرك أو سانلا ىحأ نم دمحأ ناك» : هريغ ىف لوقيو
 عمسي ال ءوذللاو حبقلا نع ًاضرعم ء ضغلاو قارطإلا ريثك٠ ًابدأو ةرشع
 .نروكسو راقو ىفداهزلاو نيهلاصلا ركذو ؛ ثيدحلاب ةركاذالا الإ هنم

 عضاوتي نأكو « هيلع لقأو ٠ هب شب ناسنإ هيقل اذإو « نسح ظفلو
 , 00 هتومظعيو هن ومركب اوناكو , ًاديدش ًاعضاوت خويشلا

 ىده هيف عبتا « ميرك ىويت ىده ىهو ؛ دجأ قالغأ هذه - 95
 : ىلاعتو هناحبس هلوقب ذخأو ؛ ةودق هنم ذختاو : سو هيلع هللا ىبص ىنلا

 لوسرلا قالخأ فرعتي ناكف « ةنسح ةوسأ هللا لوسرىف مكل ناك دقل ٠
 ةاءارم ريغ نم « ًاديدش اذخأ ا. هسفن ذخأيو « هيلع همالسو هللا تاولص
 ناكو قيفرا ناكف , هتءاج ذإ اب لملمتي ناك ىبلا ةروشلا ءارو ىعس وأ
 . ريدقلا ىلعلا هللاب زتعملا نيكتسملا عضاوتملاو « بيهملا ءايجلا اذ

 سل

 )١( س بقانلا 64 ١« س بقانلا (؟) ١6 «



 همأوو امس

 مهنع ذخأوأ , أمقف هيلع ىقلت نم لك دمحأ خويش نم ريتعي - هرب

 ىف همم اوناك مأ ءهيلإ لقتنا دق ناكأ ءاوس . ًائيدح مهنع ىور وأ ءةنس

 تزواجتف « ًادعهخ ويش دم>أ بقانم ىف ىزوجلا نبا ىصحأ دّقلو , دادغب

 نأ عيطتست انسلف « ةيددعلا ةرثكلا هذبم هخورش ناك اذإو « ةئاملا مهتبسح

 نأ ىلع رصتقا نم مهم ناك اعرو ء هسفن ىف اغلب ًآرثأ ًاعيج مه نإ لوشن

 ةدودعم تأرم هب هؤاقل نأك ند مهنم نآك اير لب ء ثيدحلا هنع ىوري

 نم اهفرع دق نكي مل ةنس ةياوز هيطعت تناك نإو « ًايملع ًاببجوت هبجوت ال

 . حيحص دنسإ لبق نم هيدل ةمولعم ةنسل رخآ دنس هتطعأ اعرو «لق.

 فرعت ًاريثك انهم ال هيف اورثأ نيذلا خريششلا سردن ننو اننكلو

 ىقلت نم نيب نه هوبجو نم فردت طقف انممم لب « مهبخع ىَقلت نم لك

 ادانفرع تأ هدورج عمو ؛ ؛ ىدفلاهعوزت عم اقفتم مهريجوت نوكيو . مهلع

 ةاسي> ناس ىف نينثا وأ دحاو فرعت اذه ىف انيفكي دقلو . كلذ دعب نم

 مهاربإو هخيش ًاداح فرع نأ هن ةفيح ىأ ةسارد ىف ان فكل هئإف ٠ مامإلا

 نأ 2« ىعفاشا ةايح فرعت ىف انيفكي هنأ اي هيلع داح لقن ىذلا ىعخنلا

 ثيدالا لهأنم م,رلع ىفلت نمو « ىبقفلا جوتلا هبجو ىذلا اكلام فرعن

 .اذكهوو ةنييع نب نايفس ل لثم ةكم فق

 ىذلا نم فردت "نأ انيفكي دمحأ ةسارد ىف ني كلذكو --:ةم

 هنإو « هقفلا ىلإ ةئسلاعم هبجو ىذلا نم 9 « ةنسلا ىلإ ع وزتلا كلذ هيف ىمن

 ههيجو:ىفو ؛ ةنسلا ىلإ ههبجوتىفرثألا غل أب امل ناتيصخش كلذف انلزربيل

 ىلع طاتخاو , !منواب ىفاثا تنول ىتح , غيلبلا رثآلا ىلوألا نأو « هقفلا ىلإ

 . هيف هقف ال ةنس هلك هملع نإ وأ « آهقف هل نأ سانلا

 تلعجو 'هعوزن تع وأ هةنبجوو هتايقتسا ىلا ىف ىلوألا ةصخشلا امأ
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 رافقلا ىفايفلا مطقي و راطقأللا !ملجاأل بوه ءاببلط ىف !بو.د ةنس بلاط هنم
 ىلإ عز امدنع هنأ انملع دقف ؛ م زاخ ىأ ن ارب يشب نب ميشه ةيصخش ىهو

 ىلإ هجتا هرمع نم ةرشع ةسداسلا ىف هراتخا و , هللا راختساو ثيدحلا
 ههاجتا لكو ؛ ابيف نوكت ًاسخلبقو ظ تاونس عبرأ ود همو اذه مدثه

 - ةفئاط -دادغب لدعم رئاس نعو ؛ شه نع ىودو« ةنسلا ىلإ الماك اهاجبتا

 . ىف هتايح ىف ًارثأ تايصخشاا زربأ ناك اهيشمه نكللو ءقنسلا نم ةريبك

 مو « تاياورلا فالتخا ىلع سزلا وأ «عبرآلا تاونسلا هذه ىدم

 . ثيدحلا ىف هيلعل ىلوألا ةاوذلا اهيف تنوكلت ىنلا نسلا

 ىلع ىقلت دقو ءردع ةنس فوتو ٠ ةنس مشه دلو دقو - لإ

 ةفرعءمب ةيانعاذ نأكو ءامهريغو « ىرهرلاو « رانيد نب ىرمعك نيعب تلا ضعب

 ثيدحلا لهأ ةقلحهيلإ تل آ دقو « مونع هللا ىضرسابع نباو ريع نبا راث آ

 . ناكدقو , ةقاحلا هزه خيش هدجو ؛ ثيدحلا ىلإ دمحأ هيا امدئمف « دأدغب

 ؛ هنع هللا ىضر دمحأ سفن ىف ريثأتو ةبيه اذو ؛ مالسإلا ىف نسح تمس اذ

 هل هتمزالم ةدم هلأس امو « هملعل الالجإو هل ةبيه طق هلأسي ناكام هنأ ىح
 . ةياورو ثيدح ةياور نيب هللا دمحم حبسإ ناكدقو « نيترم وأ ةرمالإ
 هناديستلا لالج ركذي هنأكو « هتوص اب دمب هللا الإ هلإ ال لوقيو ؛ رخآ

 ,( هلوسر ثيدح ةياور دنغ هاوقت رعشتسيف ؛ هسفن هللا ركذب ءىلتعل ىلاعتو

 . هيد لوصأ لقنو

 ىح « هلييس ىف دهاج , هتلمحي للعلا لإ ًافارصنا تناكاذه مده ةايحو
 هنع ىقأت لب ؛ طقف ثيدحلا مع هئم ذخأ ام دمحأ نأكو ؛ هسفنل قورطلا قش

 . هليبس ىف ةقشملا لمّتو « هبلط ىف داججلا

 ناك هنأ ىوريو طساو ىف هوبأ ماقأ دقو « لصآلا ىراخب ميشه ناك
 عتطصي ناك , دادغب ىلإ هترسأ تلقت ا امو ٠ فسوب نب جاجحلا خابط



 هس أ ضال

 , هتداجإو ء كسلا ةمعطأ عا وأأ ضعب دادعإب رهتشا دقو « ةعانصلا هذه

 ؛ اهيلع ًابيرغ ناكلب ؛ هترسأ ىف ًافولأم كلذ نكي مل لعلا عزنم هنبا عزت الف
 أ رباص موللا لمحتي ناك هنبا نكلو « هيلع هموايو « هنع هاهني ناكف

 هرظانيو : ىضاقلا ةبيش ىلأ سلاجم رضحي ناكو « ًادهاجم ثيدحلا بلطيو
 « ليلع هنإ هلليقف , ةببش وبأ هدقفتف , ةرم ضرم نأ ثدح دقو , هقفلا ىف
 ,ىضاقللاءامتا هنودوعي اعيمج سلجملا لهأ ماقف . هدوعن ىتح ءانب اومرق لاقف
 , هيمو ىضاقلا جرخ املف كلذب ريخأو , خابطلا ريشب لزنم ىلإ اوءاج ىتح
 مويلا امأفء ثيدحلا بلط نم كعنمأ تنكدق ىنباي » : مشه هنبال ريشب لاق
 . "9ءاذه انأ تلمأ ىتم ! ! ىفإب ىلإ ءىحب ىضاقلا راص ءالف

 ىف ةفاتغلا تالحرلا لحرو « ثيدحلا بلطىلإ كلذ دعب ميشه فرصنا
 «ثيدحةئامزم اون هنم ذخأو ء ىرهزلاب قتلا ايفو« ةكم ىلإ لحرف هبلط
 راصمأللا نم امهريغ ىلإو :ةفوكلا ىلإ و « ةرمعبلا لإ لحرو « ةئامتالث ليقو

 راص ىتح ىنبال ًايئاد كلذ ىلع رمتساو « هلاجر نم ًاذخأو « ثيدحلا ًابلط
 , هتقلحل تناكف , دادغب ىف هيف ةسايرلا هل تراص مث  نأش ىأ هيف نأش هل
 دبجو « ةلزنملا كا هيلع اذه سفن دقف ٠ عيكو لثم نوسفانم هل ناك نإو

 اذه قوف تناك هتنامأو « ةيلعلا هتعمس نكلو « هسلدب نأ لب ؛ هطقسي نأ
 هيف لاق دقلو « سنأ نب كلام لثم هتاور نم نأ للعت نأ كبسحو « لاذملا
 ىوذ نيثدحلا ضعب ناآكو « مشه نملينأ نيثدحملا ىف تيأر ام ديز نب دامح

 كلام هيلع ىنثأ دقلو « ىروثلا نايفس ثيدحلا مامإ ىلع هلضفي ةتباثلا مدقلا
 : لاقف هاوس ثيدحلاب ماع قارعلاب نوكي نأ قنو هنع هللا ىضر سنأ نبا
 . "”«(|مشهىنعي )ىطساولا كاذ الإ ثدحي نأ نسي دحأ قارعلاب لهو »

 نيثدحملا روومج دنعو « ثيدحلا ىف ةلزنملا هذه مش ناكاذإو - ٠
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 هيلإهتا ذإ ًاقنوم ناكدحأ نإف هنع ةياورلاب كلام ىضري ىت> ؛ هرصع ىف

 انلق م ناكو دقو« همزتلاو: هرصع ىف ثيدحلا مام] ىلإ سلج دقف « هتأشن ىف

 هياع هيقارام لك ظفحي ناك ىتح , هنع هللا ىضر دمحأ سفن ىف ديدش ريثأت اذ

 نم هتعمم ءىث لك تظفح م : هنع هللا ىضر لاق هنأ ىورب هنإف « ًاظفح

 : « هنوملبق « ىح مدشهو ؛ مشه

 دنع ةيانعلاو ةظفاحلا ةوق هساسأ ناكنإو « لغفحلا اذه نأ كش الو

 ىلا ةلاعلا ةلزنأا تناكامتأو ءهسفن ىف ميشه ةلزنم مظع ىلع ًاضيأ لدي دمحأ

 . هقفلاو ةنسلاو . ثيدحلا ىلإ هدوبج لكب فرصني هتلعج

 ءاليلقأ,ةن وأ ريثك أني دح مشه ىلع قلت دق دمحأ نأ ررظيو - ٠١

 كلذ دست ةوق تاذ ىرخأ ةيصخشب صقنلا كلذ دسي نأ دبال ناك كلذلو ٠

 لصتأ دقو « هنع هللا ىضر ىعفاشلا ىف ةيصخشلا كل: تدجو دقو صقنلا

 «ىعفامشلابقتلاف « مارحلاهللا تيب جحي بهذ امدنع . مشه ةفوبقعدمحأ هب

 طب ءاوضلا و , هطابنتسا ةرقو « ىرقفلا هل-ةعب هباجعإ ناكو هناعإ راثأو

 ىذلا نمزاا ىف ءاقللا كلذ ناك دقف طابنتسالا لوصأ ابلعج ىلا سياقملاو

 لوصأ عضو ُْق ركشي رهو مأر ا دجسملاب هسوردّؤقلي ى 'ىفاشلا هيف ناك

 ىأرلا ه4قذ نسحلا نب دمت ةسرادم دعب ؛ 9 ىلإ داع نأ بقع طاينتسالا

 ؛ هنياوربال ىبقفلاهلقعب هباعإنأب هيلإ عمتسا نيحدمحأ حرص دقلو دادغي

 ردص يق اءاقن م هل لاق دقف ؛هيرهار نب قدسإ هيحاصل كلذي حرصو

 . هلثم ىانيع تأرام هنإف « لجرلا نم سبتقا بوقمي ايأ اي : هتامح

 انرك ذاك هيف لوقي ناك اذلو «ىبقفلاهريكفتو ىعفاشلا لقعب بحعأ دق وبف

 ثعبي لجو زع هللا نإ »:لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىورب لبق نم

 ربع ناكف - اهني د رمأ امل مقي الجر ةنس ةئام لكتأد ىلع ةمآلا هذهل

 . ,ةئاماس أر ىلع ىمفاشلا ن 1 نأ وجرأو :ةئاملا سأر ىلع زي زعلا دبع نا

 ريكسفتلا وهو « يعفامشإا هن زاتما ام صخ أ يلع ًايصنم هباعإ ناكاذإ و



 ل ا

 ىلاثلا هجوملا دعي وبف « طاينتسالا لوصأ عضوو « ىلقعلا طبضلاو ىبقفلا

 « ثيدحلا ىلإ هتايح ردص ىف مشه ةبجو هنع هللا ىضز لبثح نب دمحال

 دصقملا ىه نوكست نأ ىلع اهايانث نيب نم هقفلا جارختساو « ةنسلا بلطو

 «نيعوبنيلاىلإ دمحأ هجوتف ؛ طاينتسالا ل وصأ ىلإ ىمفاششلا هبجوو« ىمسألا

 ٠ لوألا ىلإ ةفاضإلاب لقأ ىبقفلا لمعلاو «٠ بلغأ ةئسلا بلط ناك نإو

 . ًاريبك أظح ناك لب ءاليلق ًاردق هتاذ ىف وه نكي مل نإو

 خويش نم نيليلجلا نيخيشلا نذل ركذلاب انصاصتخا نكي مل

 نم ريثكلا ممريغنع قات دق هنإف « امهريغ نم هاقلت ام ردق نم ضغيل دمحأ

 ىف لضف هل لكو ؛ ةفلتلا تالحرلا مهضعب ىلإ لحرب ناكو . راثآلاو ننسلا

 ةعونتم ةتوافتم رداقملا تناكنإو ؛ للعلا نم دمحأ هيلإ لصو ىذلا ردقأا ٠

 بسن انألل ( ركذلاب نيمامإلا نيذه اةصصخ امنإو « تاياورلاو دانسإلا

 هصرد ىف ناك نيوكنتلا امنإو « نيوكستاا لضفال «هيجوتلا لضف اه نأ

 ن ريك نعو أ ريثك قلت دقو «هعونو « ىقلتام رادقمو ؛ قلنلا ىلع

 بلط ىف هترجث تناك فيك ه تايح درس ءانثأىف انحرش دقو ءددعلا مريصعال

 . انه ركذلا نع ىنغيام كانه أثركذ امفو مل] رجاه نمو ءملعلا

 ةصاخلا دمحأ تاسارد دلل

 «ءاملعلا نم نينثأ ىلع دمحال نيبجوملا ددع انرصقدق انكاذإو  ة١#

 اهتكو ءاطويمو ءهعوزنو « هسفن نم ربكألا هبجوم ناك دمحأ نآل كلذذ

 نم هؤؤافتكاو « هراتخا ىذلا ةايحلا عوفو « ةفلتخلا ةيصخشلا تاساردلا

 ونرتو لاجرلا سوفن هيلإ حمطت ام حمطم ىلإ ههاجتا مدعو « ليلقلاب لاملا

 . ةنسلا هقفو ثيدحلل اهلك هتارح تناكف مراظنأ هيل

 ؛ ةغ رلا تدتشا بلطلا ىف لغوأ اءلكن اكو « ةئساو ثيدحلا بلط دقل



 تلال

 معلا ةمول نأ كمي دتشت قوذلا لعب َ ع رأأ ذإ ٠ هييطتسف ًاماعط قوذب ن .

 ىاعملاو 9 ١ وذعم ىلوآلا نآل ليلقلا أعم سل ماعطلا 4 ةممو 6 ةرثك اهعسشنال

 . مخي -: ةداملا لع 59 0 ةيدام 4 4 ام او« « مختتال

 ردص ىف ائركذ دقو « راصمألا نيب هتاسارد ىف دبي دمحأ ناكدقاو

 هتربغو؛ رافقأ ىف بوجلاو ؛ راصمألاىلإ لاقت:الا ريثك ناك فيك هنايح

 ىلإ ةربحنا عم » : لاحلا ناسلب لوقي ملاقملا ناسلب لوقي وهو « هلاحر ىف

 ىف لمعي نأ ىلع  ًامامإ سانلا هدعي ىذلا لبكلا وهو عنتوالو « «ةربقملا

 مامإلا وهو لوقي ناكو « ملعلا لبقتسي ىذلا بابشلا هلمعي ام معلا بلط

 ل | ملعلا بلطأ انأ . هب ىدتقملا ةجحلا

 'دابجلا اذه ىف دمحأ ناكأ : سفنلاب لو ىذلا لاؤسلاو - ٠ع
 عوزن نأ ك شال ؟هلييسكلسي قياس لاثم هل سيل قالخأللا هذه ىفو , ىئلعلا

 هريغو « ىمفاشلا هيجوت مث ؛ مشه هخيش هيجوتو , هتايح ردص ىف ذمحأ

 « نما قادحلا مامإ قزارلا د ,عو كم هءىف ثيدحلا مم امإ ةنيبع نب نايفسك

 ؛ هل تايغرملا دشأ نم ناك اببقفو ةنسلل هقوذت عم هلك اذه نأ كشال

 نوكي نأ دبال هئالب ىف رباصلاو ء ةعرو ىف قتلاو « هثوح ىف لاءلا نكلو

 لهي ام ةيسفنلا ةلك اشملا نم امهندب و هجاهنم لثم ذختا نيضاملا نم لجر هل

 . قورعلا ىف مدلا ىرجب اهنم ىرو ؛ هسفن ىلإ ىرسي هجاهنم

 ىلا ةيمالسإلا تايصخشلا كلت ضعب ىلع رثعن نأ بعصلا نم س

 هادع ناك اميرو مبكلاسم كلسي هتلعج ةيسفن ةلكاشم دمحأ نيبو 0 تن

 « هسفن نم نيبييرق مهتلمج ةلكاشملا كلت نإو « مادم نم عسوأ واس ىف

 . ايلع اهب ناكو ' مهتايورم عبتتف

 يضر دمحأ نعل رقي نأك ىدهم نب نم رلا دبع نأهمجارت ىف اندج ودقلف



 سا --

 مهاربإ اةدجو مث . 20 , ىروثلا نايفس ثيدحي سانلا لعأ اذه د .هنع هللا
 اوظفح مهيعبأتو نيعب اتلا نم ةسلس أحصلا دعب لعجب : ىنرملا قاحس] نبا

 ىروألا نايّفسو ٠ هنامز ىف بيسملا نب ديعس » ءةلسامم , هذه ىف لاقف « ةنسلا

 دمحأو ةلساسلا طسو دعي نايفسف (9 ,هتامز ىف لينح نب دمحأو « هنامز ىف
 نع هيلع قات لب ةرششابم هنع قتلي ملو « نايفسب قتلي م دمحأ نإو « : ١

 ةاك اشم نكلو « هنع اهوذخأ نمّريرطنع هتاياور معو ؛ هذيمالق قير

 8 ةددحأو ةلسلس ف امهتأر 3 امهندب ةيسفنأا

 ةيصخش ىهو : دمحأ عم هباشتتو براقت ى رخأآ ةيصخش كائهو
 : ىذمرثلا نسإ-١نب دمحأ كلذ ىفلاق دقلف «هنع هللاىضر كرابملا نب هللادبع
 . ©9.  , ةتبيهر هتممس ىف كرابملا نبا الإ لينح نب دمحأ تهيشام»

 ةثالثلا لاجرلا اورصاع نيذلا نورصاعملا ةاورلا ناكاذإو - ٠
 دمحأو « نيليلجلا نيمامإلا نيذهو دمحأ نيب ةطبارلا ةلصلا كلت اودقع دق
 ؛ ثيدحلا بلطأ هتيهأ نوخأ عفأي وهو . امهناث تامدقف امهرصع كردأ دق

 نم بايش'ا ىلإ لصت ءادلعلا نم ةيلعلا رابخأو ميشه ساجب ىف ًاضعب هنم لانو
 ميلعجيو ؛ ىف هريكشفت ريثي عئار لايخع ةلي مهسوفن عدوتو ؛ بالطلا
 هريث امو : هيف ماعلا ة ةععس نيعم لع ىلإ ع ىلإ 4 هبذج باش برو ٠ معلا نوءسي

 . اهو ب اغلا لايخ

 ,نيمامإلا ىفاث ءاقل ىلإ هسفن علطتت ندب أدتبا امدنع دمحأ اندجو دقلو
 نال ب انملا ف ءاج كلذلو , هئاق م نكمتو 2 2 هتاجاع 4 نما نكلو

 قس ةرثع تس أو ما تيلط» : لاق ليفح نب دمحأ نأ ىذوجلا

 )١١( س هرج ءايلوألا ةيلح ١54 ٠

 س ءايلوألا ةيلح (؟) 55
 فراعلا عبط 55 س دنسملا ةمدقم :؟) .
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نيعرسو عست ةملس ؛ ميثه نم ىعامم لوأو
 ف مدق كرايملا نبأ ناكو 2 ةئامو 

 جا رخ دق : اولاقف ءهسلجم ىلإ ترهذو « اهمدق ةمدق رخآ ىهو ةئسأا هزه

1 

.- 0 

.6 9 
 هي

 قرثو؛« سوءسرط لإ
ر امونيئاعو ىدوإ ةئس

 "م كل

 نيمامإلا نيذه ةايحب ةزجوم ةمالإ لن نأ انيلع بجو كلذلو - 5. ٠

اتسأ امهذذتا دمحأ نإو دمحأ نيبو امهنيب ةلك اشم هجو فرعنل
 نم هل نيذ

 نم هسفنل طتخا ام رثكأ ىف امبعم قالتي ناكو اممئنايورمو « أهتريس

 .٠ ةايلا هذه ىف كولس

 ثدحن هيقذ وهو « ىروثلا فورم نب ديعس نب نايفس وبف انوأ امأ

 هتسيقأب ةفينح ىلأ ىلع باغي هقفلا ناكو ؛ ةفينح ابأ رصاعو « ةفوكلاب ناك

 هنرثوو هئادنقاو هعابتاب نايفس ىلع نايلغي ةنسلاو ثيدحلاو « هناسحتساو

 « ناطاس'ا ىوذ ةافاج ىف ةفدح ىأ عم كرتشا دقو « هودعبال لوقذملا دنع

 وخن ىلع ميشنلا ضعب ةقيئح ىلآل ناك !ذإو « ءاضقلا ىلو# نع داعتبالاو

 نكلو « ىلعل ةبح ىلع ًامامت كلذزم ًالاع نايفس ناكدقف «هتايح ىف انيب ام

 ىلع بقانم ركذي ماشلا ف ناك هنأ ف رع دقلو « نام رلا نم هتلزنم ىف هعضو

 بقأنم راذبو ؛ هل رعاث ال ثرح ناثع ركذي قارعلا فو هل ةعيش ال ثيح

 هوبضان نيذلا ةيصانلا دنع ىلع بقانم ركذيو « ةفوكلاب ركب ىلأو رمع

 3 منع هللا ىكر هتيرذو وه ءادعإا

 مقي ناك هل مع نم هيلإ لآ هل ثاريم نم شيب نافيس اندجو دّقلو

 اياده لوق نعو ؛ ةلذ ىف لاملا بلط نع هب فع , الالح هلا ؛ ىراخبب

 هلام تالغ لكأب ءافتكالا ىف هيكاحت ناك دمحأ لعلو . ةلج ءافلخلا

 لب . اليلق نكي ل نايفس هثروامو « اليلق دمحأ هئروام ناك نإو ثوروملا

 هرايخأ عومج نم ودب مف ًاريثك ناك
. 

 «ه ص بقانلا )١(



 ل18 م

 قل مثال م ول هلل ىف ىتخال ,.ءافلخلا عم لوقلا ظيلع ناكدقلو

 هجاوؤ « ةنايلتت نفعج وبأ لاأف مارخا دجسنا ىف روصنلا رفعمج ىنأب

 ةينلا هله برب 2 . لاقف ؟ىتتيأر لجر ىأ 3 ةينيلا هذه ترب هل لاقو 0 ةبعكلا

 0 000 . كتيأر لجزرلا سئب

 رمتتساو ٠ ابراه رف مث د هقجل هيلويال ىتح قماحتف ءاضقلل هيلط دقلو 0
 ,هيبأ عم هلاح نم أ ريخ هعم هلاح نكت مو , ىدبملا ىلوت ىتح هبوره ىف
 ءانثللا تايلك هيف غاستسا دق .تقو ف « ةرما قحلا ةملكب هئجافي ناك

 هتجح َْق قفتأف باطخلا نب رمع جح » « هل لاقف جحلا ىف هيقل « .اهأ ًارمتساو

 / 6 «لاملا توبب كتجح ىف تقفنأف « تججح تنأو ًارائرد رشع ةتس

 ءةبجو نم . ايراه رغف « لق نم ههربأ بضغ م ىدبملا هيلع بضغ دّقلو

 ليق تام دقف «هود١ ةئس تامو « هنع ىطرو هللا همحر أب رغ تام ىتح

 « هتزيسب هذاتسأ ناك هنكل « تاوئسث الاب هنع هللا ىضر دمحأ دلوي نأ
 انيأرف “« هلزق نايفس ىف اهائيأر دق دمحأ لالخ“نإو : اندلع اي , هثيدحو
 ىح «:نولاو ناجحلا : ؛ مانثاو قارعأا نيب تيدحلا ٍبلط ىف لقتتي نايفس

 ل ىوأت هاال'تنأو هيلإ ىوأت ئىوأم عابسلل نإ » لث افلا هل لوقي

 وهو مدعي نمدمحأ انيأراك« ةروشلا ىلع ةلرعلاو لوذلا رث راو 00 ناكي

 هباعحأ ضعب_ ىلإ هتلاسد نإو « مهنم برقلا ىلع ءافلخلا نع داعتبالا رثزي

 . ىذ ىه اهو: اذ ةقطان

 هوكردل نأنوذرعت 1 5 هدع ا تا لمص ل باسسأ ناك نام :ق كن[

 , ريص ةلقو لع ةلق ىلع هانكزدأ نيح انب فيكف.« انل سلام مدقلا نم مهو

 صال اب كيلعف ؛ ؛ ايئدللا نه 'ردكو » سازلا نم داسفو ؛ ريخلا ىلع ناوعأ ةلقو

 : ١ س هج دادقب خيرات )0

 (لبنح نباح م)



 تاةلهع

 كيلعو « لرمخ نمز اذه نإف ,لوخلاب كيلعو ءهب كسمتلاو لزألا
 ءضعبب مهضعب عفتني وقتل انإرمان ناك دقف : سائلا ةطلاخم ةلقو ؛ ةلزعلاب
 ءارمألاو كايإو « ىرن ايف مب كرت ىف ةاجئلاو , كاذ بهذ دقف مررلا امأف

 كل لايف ٠ عدخم نأ كازو ٠ , ءايشاألا نم ءىث ىف مهطلاخمو مم وندت نأ

 امنإو سيلبإ ةميدخ كلذ نإف « ةئلظم درت وأ مولظم نع أردنو ؛ عفش

 ملاغلاو , لهاجلا دباعلا ةنتف اوقتا : لاقي ناكو « الس ءارقلا راج اهذختا

 كلذ منتغاف ايتفلاو ةلأسملا نم تيقلامو « نوتفم لكلةنتف امهتذتف نإف رجافلا

 وأ هلوق رشني وأ « هلوقب لمعي نأ بح نك نركت نأ كايإو هيف مهسفاننالو

 نإف ٠ ةسايرلابحو كايإو , هيف فرع كاذ هنم كرت اذإف 6 هلوق نم عمست

 )١(. , ةضفلاو بهذلا نم هيلإ بحأ ةسايرلا نوكت لجرلا

 اذهو ؛ ةسايرلا كرو , ةلزعلاو لوخلا ىلإ وعدي نايفس ىرت اذكهو

 . ليلجلا مامالا كلذ ة ةرعد بيجي ناك هنأكو , هسفن هن دمحأ ذخأام

 اذه ىف هنأكو ءطق حزمال تمصلا ريثك ناكدمحأ نأ تباع دقلو.

 هيلع اومظك اف هومتيلع اذإف للعلا اوملعت» : :لوش ذإ نايفس ةوعد بيحب ناك

 . (؟١ «٠ بواقلا هجمتف « بعا الو ككحضب ءوطاخت الو

 مامإلا كلذ قالعغأ وه كولسو ؛ ع ةنومو , دمنحأ قالخخأ ىرت !نكهو

 مل دمحأف « ءاقللا مدعو نامرلا دعابت عم هتذئاسأ نم هدعف كلذلو , ليلجلا
 ىضر لوقي ناك ك لذل و « ًامامإو آذاتسأ هنم ذختا لب طقف هثيدحلاظفاح نكي

 . مامإلاب هدحو هفصيو , دحأ ىلق ىف همدقتيال ٠ .نرايفس نع هنع هلل

 (© «ىروثلا نايفسوه مامإلا ؟ مامإلا نم ىردن , هباحصأ ضعبل لوقف

 قي امامإو ' هل ًاذاتسأ هتريسو هيلع نم ذختا دق هنأ ىف حرص اذهو

 ؟ا 7س 5 ءايلوألا ةفح )١(
 00 "؟؟8# 56ه ءايلوألا ةيلح 6ةطز

 ١١ 6س رشاملا ءزملا ريتك نبا حران :(؟)
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 فلتخا اهنم ركانتامو « فلتتا ابنم فراعتام ةدئجم دودج حاورألاو«هقيرط

 . باطخلا نع باتكلا ىنغي دقو « قال ريغ نم نوكي دق .فالتثالاو

 . هل ذءلنتو . دمحأ هقلي مل ىذلا ئروثلا نايفس وه اذه - /٠٠

 ةنس تامنكلو هاقلي نأ لواح دقف « كرابملا نب هللاديع وهو ىناثلا امأ

 كلسم رسخآلا وه كلس دقو ؛ هيلع ىقلتلا نم دمحأ نكمتي نأ لبق هوو

 هعوزن و هجهانع اكاسمتسا سانا شأ ناكر ظ هقيرط عبقاو ىروثلا ن رايقس

 . عرولا ىلإ

 ف دمحأ كلاسم كلاس هناقل ىف دمحأ بغر ىذلا اذه كراملا نياو

 ٠ لاما هك ناك هنكلو. هاجلاو ناطاسلا نع داعتبالاو , قالخالاو عرولا

 دمحأ قالغأ انيأر اذإف 1 ةقفتلاو ءاطعلا ريثك ءشيعلا دغار قزرلا روفوم ٠

 , قالغألا هذه هف تناك كرا م نياف رباصلا ريقفلا ةردق اهفاتيأرو ةلماك

 0 هسلجب ىف زتمي ريقفلا ناك امهالكو ءردكاشلا ىنغلا ديمع أايعم نكملو

 رهوجلاو ندمملا ىف ناتثك اشتم ناسقنلاف « ساجملا ىف هنم رعأ نوكي الو

 ٠ ريظملاو ىقفلاو ىنغلا ىف اتفلتخا نو

 ورف « ىزاغلا دهاجملا لضف علا ل لالج ىلإ عمج كرابملا نيا ناكو

 رشنو ءازغ ىذلا دهاجملا رهو« ثيدحلاو هقفلا نم رحبتسا ىذلا ملاعلا

 ىلع ري ناكو ؛ ريفولا ردلا راد راس ائيحب و , جحلا ري ريثنك نأكو ؛ : مالسإلا

 . ةجاحلا اذ هسفن

 ةاتفىأر ف« « موق ةلب رمب جحلا كل هقي ؛رط ىف 5 وهو رم رم هنأ كلذ ىف ىوريو

 انل سيل انه ىخأو انأ تلاقف « اهرمأ نع اطأسف « هفلتو ًاتيم ًارئاط ذخأت

 دقو « ةلبزملا هذه ىلع قلي ام الإ توق انل سيلو ءرازإلا اذه الإ ءىث
 لتقوءهلام ذخأو ملظف « لام هل انوبأ ناكو « مايأ ةثالث ذنمةتبملا انل تلح

 فلأ» للاق# ةقفنلا نم كعم ؟ : هليكول لاقو لامح ألا درب كرامملا نبا يمأف



 5 لو 3

 لضفأ اآذهف ِ قابلا ابطعأو ورد ىلإ | انيفكمتا 'نبر بشع 58 دع“ لاقف 3 ٌزانيذ

 ,عل(0) عجر 23 * ماعلا اذه انجح نم

 نم .قتكبو ظ' .مئاص وهو دنجلا لثمالا ماءطلا معطي هللا همحر ناو

 « ملعلا بالط نم نيجاتحملا هب. نيعيو « ءارقفلا هلام ناكذ للقلاب .ايدلا

 , .ملعلا لهأو .« دابعلا ىلع ابلك ابقفني ناكف فاأ م مالا ف هل تنك
 فرتيال اذه قوف وهو ءلأملا سأر ىلإ .هدي تدتما ايدو« ةفاغلا لهأو

 مام: هايلعلا نم نوريثك هدع دّقلو « هنيد دسفيف « هتشدعم رطدال ىد> : هسفن

 رعد ءملا لئس دقف . ىروثلا نايفس فلخ ىذلا ؛ هقفلاو ' ثيدحلاو عرولا

 برعلا هيقف نم: لس مث ؛ ىروثلا نايس لاقف ؟برعلا هيقف نم : ناملس نبا
 ٠ كرابملا نبهللا دبع لاق ؟ نايفس دعب

 عالطالا قلي الأ ىذقي ناك دقف.ةغلاب ناسااو ناثالا ملعب هتيانع تاكو

 . «نوعب أدااوةب أاحصلا عم بهذأ لاقوانعم سملججتال متيلض اذإ :هل لق دقو اهلع

 .كردأف ؛ىملع ىف رظنأف بهذأ لاق , نوءباتلاو ةباحصلا نبأ نمو.« هل ليقف
 6 سانلا نوب أد من !| 0 عنصأ م مهلامعأو مراثآ

 ءايفدلا بح نمسانلا ردح ٠ ًانسح ًافزز هللا ةقز َر ىذلالجرلا وهو ناكو

 .!!هيلإ ريخلا لمي ىف ,ةهتشوتحا بون ذلاو٠ بلقلا ىف ان ذدلا بح : لوقيو

 الإ جانا دهأ نأ نآل « كولملا ناطلسس هتود ناطلس دهرزلا ن :أ ىرو ش

 6 ءابلعلال اقف ؟سانلا نملئس كلذلو ) سان | نع نو نغسل كولملا ل هنا ىلإ

 . مهنيدب قكودشدعي نيذلا لاقف ؟ ةلفسلا لنهو ؛ داهزلا لاف ؛ كولملا نمو

 هناوت ملف هنع ذخألاو « هءاقل دمحأ لواح ىذلا كرابملا نبا وه اذه
 ردص ىف أنيب 5 دمحأ هب هي ناك ىذلا اذهو 3 نسلا ةنكسع : و لاوحألا

 . ينك نب[ تيران (1)-*



 توررب د

 نم ذمحأ |مب نهتشا 'ىلا اياجسلا هيف دجو دق دمحأ نأ تيأر دقو ء انمالك
 لعج مدعو كولا نع داعتبالاو , ليلقلاب شيملاو دهرلاو درجلاف « هدعب
 ةلزنمي :لمحأ ىف: تناكهذه لك ندلا ىف ةيندلا مدعو * قزرال البس نيذلا
 ؛ 7 هقلي مل نإو هذاتسأ وبف ' كاذك كراملا نيا ىف ىهو ؛ اياجسلا

 قالاثيذا"قحطمغنال ؛ ؛ مرقلي نيا ءالؤهم ركذن ذإ ننثو - ١م

 عدلان عاداعتبالاو « ةئسلاب ةيانعلاو عرولاو ةداهزلا نم اوناكمهنأل ' مهب
 !وباغنيذلاكتلوأ لع ةلقن مو. قيرطلا هل اونس دقوءدمحأل 1 ريس 1
  «شايع نب ركب وبأو « ةنيبع نب نايفسف ؛ مهب قتلي ملو « ممر ملو ؛ هنع

 ممْريغو « ناطقلا ديعس نب ىحيوو دمع نب نمحرلا ديعو «حار ا نب عيكوو

 ؛قتلاو عدولا ن نم لضف ممل ناكو ءذمحال ةذئاسأ اوناكءالؤه لك« ريك

 ْ . ليسا هل رانأ لكو

 ناك دق دمحأ مامإلا نآل ؛ هبحاصو ىروثلا نايفس انركذ نكلو
 لك ليم هتباورو هتريسو هلاوقأ لدم ناك هنآلو ؛ امهب هفالخأ ىف هبشي
 هنيب و ؛ ةجاهنم ىلع ماقتسا ؛ ًايلاع الاثم امبنم ذختا هنأ دبالف , امهيلإ ليملا

 راتاو : 7 هيلإ نايرعس امهقلخو انمهملع لمت ام ةيسفنأا ةلك اشملا نم امهنيبو

 للا د اادللجوي هنآل ءديزب لب , فقوملاب رثأتلا نع لقي ال ةيلاعلا لئملاب

 هلا .ًاماذ ءاضالاو ؛ و ضن و ؤئلاو

 هيف هريثأتو دحأ رصع - 5

 هف تجضن ىذلا رصعلا ىف هنع هللا ىضر دمحأ ةايح تناك ٠
 ءاوسو ءهلكأ قآو ٠ هش * لك هيف جضن دقف ؛ ىمابعلا رصعلا رصانع لك
 دقن ,٠ اثيو براك ًائيرم ناكأ ءاوسو « ارم ناكمأ ؛ « اولح ناكأ

 ' 007 77 ضاوخلا هذه تناكلاح ىأ ىلع « هصاوخم ءىثلا جضن



 - 1م

 ابعزانب ملو 0 ةيسايعلا ةلودلل رر*آلا ترقتسا ةيساسلا ةيحانلا نُف

 مط دعي مأو «م/تكوش تأف دق جراو 1م أ ماسح بسح ةوق وذ عزانم

 نولواصيةوق مهل نكن مل ديشرلا دعب نم نويواءلاو « نأش ةلودلا هذه ىف
 . ءانع يغب ماع باغتي ال ةجراخ مهنم جرخت ملف « نولزانيو ممم ىب اهب

 ءاهريغ نم اهيلع نيجراخلا ىلع تمصعتسا دق ةلودلا تناك اذإ نكلو
 سفانتاا أدتبا دقف ٠ مريع نم اوناك مأ ء امل نيبرقألا نم ارناك أ ءاوس

 ةفيلخلا ل واح ذإء كلذ رهاظم نم دمعلا ةيالوتناكو ؛ امئاضعأ نيب عزذانتلاو

 ءرهاظملا هذه ىلوأ نومأملا ونيمآلا نيب ةنتفلا تناكو ءهقبس نم دبع ضني . نأ

 ةدوم نكن مل ةياهن اهنكلو ٠ نومأملا ةبلغو « نيمآلا لتقب توتنا دقو

 نومأملا نأ كلذ « اهربظأ ىف ةءذملا ةئيس تفاك لب ' ام>اون لكىف ةبغملا

 ةكرعم نومأملاو نيمآلا نيب هك رعملا تناكذإ « سراف ىب فويس رصتنا

 ةمب ره همازونا ناكنيمآلا مدا املف «ىبرعلا قثبجلاو ىمرافلا شبجلا نيب

 ىسابعلا مك 1 ىف ةملك مدلل لعت مل“ برعلا

 فرصناف « كلذ دعب ًامات رارقتسا دومألا ترقتسا دقو 0

 ةيمالمإلا ةلودلل راصو قئاولاو مصتمملا هدعب نمو « داهجلا ىلإ نومأملا

 كت وأ نإف « ابفعض لماوع لمحت أمس تاذ ىف ابنكلو , ةبوهرم ةرق

 ,سرفلا ىلع الوأ نومأملا دمتعاف « مجاعألا ىلع مهاطلس ىف اودمتعا ءافلخلا
 هتدع ممذختاو « هتوق مهنم عنطصاف « كرتلا ىلع هدعب نم مصتعملا دمتعاو

 اواتقف ٠ ةلودلا ىف فعضلا لماوع كلذ دعب نم اوناك مث « بورحلا ىف

 مم اودبتسا لب « مهنود رءآلاب اودبتساو  مامح اوحابقساو , ءافلخلا .

 0 مويه وأ مرخص تناك ةينيد حي رد لكاوكتهو « ًأديدش ًادادبقسا

 مو ًاعءازوأ تعزوتو « الود كلذ دعب نم ةيمالسإلا ةلودلا تمسقتاف

 0 . دعب نم ةيسايس ةعماج ابعمجت



 هالزوس

 تدأت ىلا ةياغلا ىف ابجضن و « ةسايسلا رهاظم هذه تناكاذإو - اوك

 هنياطو.هضعب دمحأ كردأ دقو ,هتارمثب تهتناو ٠ |مسرغب تأدتباو « اهبلإ

 ٠ ةلودلا هذه ءامشنإ ىف نيدهاجلا نم هدج ناكىذلا ىنايشلا رمل وهو

 نكت ملف ؛ برعلا لذ ىري ىتح شعب ل هنكلو . ًآابراح هوبأ ناكىذلاو

 اهنلعي أبر> اريلع هطخس رهاظم نكت ملو «دمحأ ىضرت ىلا ىه لاحلا كلت

 نوكي نأ ضتري ملف ؛ اهضرحي ةفئاط نيو الو ء فيسلا لاجر نم نكي لف

 ارع نم كفي ةنتف لع ضير لكنأ ذإ , ةيمالسإلا ةلودلا ناين ًاضوقم

 امرصانملامولو ءاهتالوو اهئافلخل ادقن هبضغ رهاظم نكن مو ؛ةورعةلودلا

 ام هبضغ رهاظم تناك لب « بينأتلاو حيرجتلا هبأد نم نكي لف 'امديؤمو

 نأو « ملعلا ىلإ فرصنيأ نأو ا لصتب الأ وهو « هبدأو هت عم قفتي

 ظ 0 ش . اهنم ثعبني امو ةسايسلا نع هسفن عطقي

 امه « هاقيس نيمامإ كاسم نيب أطسو اذه دمحأ كلسم ناكو ١

 طبنو «هسرد ف مدقن ةفينح وبأف ؛ ةفينحوبأ رخآلاو هنع هللا ىضر كلام

 ىلع سانلا ضرحو « هيواتف ءانثأ ىف تءاج تارابع ضعب ىف مهنع سانلا

 وهف « هيواتف ىف أضيأ تدرو تازابع ضعب ىف ىلع ىنب نم نيجراخلا ةثواعم

 كلذ ىلإ وءديو , ًاكرص انالعإ مهيلع جورخلا نلعي لو . مهنع تكسي
 تارابع ىف ضرحو « طبثيو « مولي ناك لب ؛ كلذل ابقوسي تارابع ىف

 مهيلع جورخلا ىريال هنأ ىلع ةلمجلا ىف لدن تناك نإ و ؛همالك قايس ىف ءىحت

 ٠ جورخلا زاوج ىربال ناك كلامو « العف نيجراخلا كراشي الو ءآنب

 لع ميلمحو ؛ مهحالص] ءاجر ةالولا ءالؤه ىلاويو , هيلع ضرحالو

 0 . نسحن ةءاسإ نع مدري نأو « ملاظملا عفر

 « مييلع ضرحي مو« ةنتف ىلإ عدي مل « ًاماوق كلذنيب ناكدقف دمحأ امأ
 مو « كلذ عم مهاوي ملو دفان لوقب ًاحوانالو ظ ًاحكرصت محل ضرعتي و



 ماء

 معلا بفرصخملا 3 مهماطع نع بغارلا 2 مهام ىف هانا ناكل ؛ 6 أب 2 كش

 هام ف ْ ظ . ًاماق فاز رد

 مح نراق قدأ ةزابعب وأ « ىمرافلا بلغلا ك كلذ 7 5 اا
 « ةلزتعملا ىه ةفئاطل يلا ىفو ىملعلا ذوفنلا ىف بلغنلا راص نأ نومألل
 فلسا جاهتمنع ًافارحتا دئاقعلا ىلع لالدتسالاف اهكذسم دمحأ ىري ناك
 ىلاةبلطلا وأ ء دوشنملا لءلا وه كلذ ناك امو «ةنسلا نع افارصقاو ؛ ) حاملا
 ,ءارمألاوءافلخلا نعآفا رصنا كلذ هداز دقو «ةقيقحلاو للملا بلاطاوبل] هْجَد
 نع ىنانلا ىونل ناك لب « «ء ةلزنعملا نم ًاعدبا ءآراف راو تمضي مل هنكلو

 قف مرعم ضو نم دعبو «؛ 0 2: رطب دخاأللاو 6 مبمم ةلداجلاو ؛ ملا

 نم هيلع لخدت )2 ءعدبا باب 4سفل ًِط حتفو 3 مهم هولدن ل دأ دق ثبدوح

 فيك نيت ةملكب ريشن نأ ريغ نم ذمحأ عم ةلزقعملا نأم كزش انتسلو
 هفثيب ناك ام هيلع بتزت ام ءدمحأأ جمهانمو ةيركسفلا ميجهاتم تفلاخت
 ير 0 ل < فالخ نم مهنيو

 ) : ىيابلا رصعلا ف هنم دبال آرمأ ةلوتعملا دوجو ناك دقل - 3

 « ةيمالسإلا ةعاجلل ةدسفم ءازآ نونلعي ةقدانز رصملا اذه 3 دجَو ل
 ؛هلمأل اديك رمألا نوربديو ؛ .مالسإلل ةمداه رومأب مهني نوجاتتيو
 ءابحاو:؛ ؛ ىمالسإلا مكحلا ضقن نوديري اوناكن م مهنمو ؛ ؛ هنأشلا ًانيوعو
 : ودلا ىلع َج رخ ىذل قاسار 31 ,عئقأا نم ثدح ايو ىبدافلا مكجلا
 ةقدانزلا ىلع ءاضقلل فيسلا ءافلخلا درج كلذلو 5 ىدملا دهع ف ةيساعلا

 ةلّزتمملا كتئاوأل اودصت دقو « ةمداطلأ م ملاوقأ نودرب نيذلا ءالعلا اوعجشو
 مهاوحتف هو( مّسلا 2 ازندأ و م افلا ف ؛ ةفما دلا ججألاب متولذلثو

 : ؛ميصتعملا ونومأملا دبع" مث ؛ىدبملا دبعو ءرؤصنملادبع ْق مز وشق باو
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 نؤمأملا ناك لب « باتكلاو باجحلاو ءارزولا مهنم نانك ؛ قثاولاو
 كلذبو 3 مطوصأ هو هونض ىلع شقانيو ٠ 2 مهج نحلي ناكف ٠ 2 مم ةنسفت دعب

 ْ . ناطلسلاو ةرادإلاو ٠ ىماعلا ذوفتلا ةدهع ىف مه ناك

 نمي ممريغو سوجملاو ةقدانزلا ىلع درأل ةلزتعملا ءالؤه درج ناك دقلو

 نوكلسي !وذغأ نأ ىف ًايبس مالسإلا نع ًادوذ لادج ىف مهعم ارمحتلا
 دنع لالدتسالا ىف ةفولأم نكت م ةديدج قئار ام دئاقعلل لالدتسالا ىف
 نم اوسبق دق ليد سلا اذه 28 م 9 « نيعبأتلاو ةباحصأا ن نم * حلاصلا فاسلا

 ى مهموصخ قرطب نذوخأم | وثاك مه مث« مهحالس هب نوةهرب ام ةفسلفلا

 مث « موصخلا كئاوأ هيف ضوخم ام لئاسم مهيل] ترسف , عافدلاو موجهلا

 فلسلا هيف ركفي انمم نكت مل ةيفسلف لئاسم ةراثإ ىف كلذ دعب اوطروت

 اوملكتو ؛ ابيلع هللا ناطلسو هلامفأو ناسنإلا ةدارإ ىف اوملكت حلاصلا

 ءىث تاذلاو ىه مأ تاذلا ريغ ءىث ىهأ : ىلاعتو هناحبس هللا تافص ىف

 . موامع نيركنتسم ءابقفلا ضرعءأف ؛ كلذ ىف اوماكت ؟ دحاو

 4 'اوفلاخ دقو 3 نؤثدخملاو ءابقفأا مى هآر لق هلك كلذ اأ#»

 قتلي الأ ًايعيبط ناكو . دئاقعلل لالدتسالا ىف نيعبانلاو ةباحصلا ةقيرط
 قطنمو امهتيلقع فالتخال ء ىالسإلا نيدلا نامدخم ناذالا ناقيرفلا ناذه
 مبطعو , ةنسلاو باتكلا نم مهيد نوفرعتي ن وئدحلاو ءابقفلاف « مغ ٌريكذفت

 طابنتساو « ةفيرشلا ةيوبتلا ةنسلاو مركللا باتكلا صوص:مهف ىف لقعلا

 ةيلقنلاةسقالاب دئاقملا تايئإ نوريف ةل زيعملا امأ 2 هيف نوريسيام ىصقأ |!نه

 . ةيفسلفلا ا 5 وحيل و قطنما َن اومدختسا كلذإ ع و

 مالؤف ' هيف صصخأ ف لك نوكي ْنأ بجو وي نوفهألا ىرجااكدقلو' ٠
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 مزغلت ىتاا قرطلاب اهنع دوذلاو , ةيمالسإلا ةديقعلا نابل كتلوأو ؛ امبلظ

 جلفلاو )2 راصتالا ىلإ ىدؤرام لكب كلذ ىف ناعتسيو 3 مرعطقت و موصخلا

 . لازتلا ىف

 نأ اول واح لكوتملا رصع ىلإ كسلا ىف هيلو نمون ومأملا نكلو.
 هعضوم ىف انبب ؟ نآرقلا قلخ ةلأسمىف ةلزتمملا ءارآ ضعب ىلع ءادلعلا اولمح
 كلذ ببسب ةلزتمملا ناكو « نيقيرغاا نيب ديدشلا ماحتلالا ناكف « لوقلا نم

 هب عقوو , هنع هللا ىضر دمحأ رفن كلذلو , نيثدحنا و ءابقفلا موصخ مث

 . تملع ام ىلع ديدشلا ىذآلا

 « ءاهلعلا نم ابل] ىمتني نمو « ةلودلا ىف مالكلا كرتنلو - 6
 اذه ىف ثيدحلاو هقفلا لع ىف مالكلا ىلإ هجتنلو اهتيباحب هتلظأ نمو

 . رصعلا

 « هقفأا جضت هيفو « ءىش لك ىف جضنلا رصع وه كلذ نإ انلق دقل
 ًايرصب هقفلا نكي ملف هقفلا اوسرادتو « ءالعلا قتلاو « هفئارط تماقتساو
 ءاقتلا ناك دقف , ًامالسإ هلك هقفلا راص لب « ًايزاجحو ًايماشو ًايفوكو

 هيلإ لصو امب رصم لك ءاهلع لع نأ ىف ًايبس ةفلت#لا تالحرلاو , ءالملا
 نم ءالعلا دورج هيلإ تلصو ام مهني اوسرادتو ٠ راصماللا ءالع رئاس

 اندجوو ؛ قارعلا هقفلاب ىزاجحلا هقفلا كلذب قتلاو , مهيعباتو نيعباتلا
 نيّةا رع نم راصمألا ءابقفل ةفلتخلا دوبجلاتارمث نيب هبتك ىف ًاعماج ىعفاشلا

 . نيبزاجحو « نيبماشو
 2 هأطوم كالام نودف 2 نب دهتجلا نم ةفئاط لك ةبقفأا ةعومجلا تنودو

 بسوي وبأ نودو ةعماجلا ىلايملا هقفلا ةنودم ولعب نم ةذيمول# نودو
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 « ىتارعلا هقفلل ةلماش ةعومجم دمع مامإلا نودو , ةبقف ضعب ةيواح ًايتك

 "ناك امب ةقطان ةمح ةروص ناك ىنذلا مظعلا طودسملا كلذ ىعفاشلا نود مث

 ةقفلاب لصتي ءىش لك جضنو 2 رهدزأ ىدلا رصملا كلذ ةايح نم هقفلا هلع

وسبملا نيمدقتملا صضعب هاممو 0 مالاب طوسبملا كلذ ىمسو 3 طاينقسالاو
 ٠ ط

 قلتو « ابنم ريثكلا أر قف « ةميظملا ةرهقفلا ةورثلا كلتدمحأ دجو دقلو"

 « ادني اهيف ماقأ ىتلا ةيناثلا هتلحر ىف ىعفاشلا نع قلت دقف : ًايقلت أهضعب

 نمودب ءاجاه ٍلعو «ىفارفعزلا هاور ىذلا ةطوسمو ؛ هتلاسر نود دق ناكو

 نأ دعب ابنع ضرعأ هنإ ةاورلا لوقيو « قارعلا ءابقف بنك ىلع علطا لبق

 ةماعف ابعم ىقالتيالو ءابفلاخ هكلسم نإف ءاذه اولوقي منإ مهنإو . اهأرق

 , هركفو هلقع اهنم ىذغتف « ةيبقفلا تارّثلا لكىلع دمحأ علطا : هلاوحأ

 أبنإف « ةيقالتم ريغ مأ « ابلصأ عم ةيقالتم هسفن ىف اهتئاتن تناك أ ءاوسو

 نوكتف ءةئسلا مولع نم هريغب ىقتتلا « ىلقع ءاذغ نم هل مدقام ضعب تناك

 ىمست الو أراث 1 ىمست ةبواتف تداكى تح ءرثألا هيلع بلغ ىذلا هقفلا كلذ

 ظ .٠ اقف

 هيف شاع ىذلا رسما كلذ ىف هقفلا حضن رهاظم ربظأ نم ناك دقلو'

 وهو « طابنتسالا بيلاسأ طبضو « تالكلا عضو ىلإ هقفلا ىف هاجتالا

 « هنعهللا ىضر ىعفاشلا كلذ ءبع ىلوت دقو , هقفاا لوصأ دعب نم ىمس ام

 ؛ىواتفلا ىلع ًاروصقم ناكنأ دعب « اياك [ريكفت هقفلا ىف ركفي أدتبا دقف

 «طابنتسالا لئاسوامب دح ىتلا هتلاسر كلذف عضوو ؛ احل ةيئزجلا لواحلاو

 انركذ دقو «ةطباضلا سبياقنلا هذه ةحص ىلع ةلدآلا ماقأو « هطباوضو

 ماقأ امدنع عينصلا كلذ عتصي أدتبا هنأ هنع هللا ىضر ىمعفاشلا ةسارد ىف

 نزاوي ذخأو« ىقارعلا هقفلاو ىندملا ىلاملا هقفلا لع علطا نأ دعب ؛ كب
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 لئاسملا لكو , اًطوصأ ىلإ عورفلا دري ىذلا مثافلا ريبخلا ةنزاوم مهني
 هرجع ةنسدعب مف كلذ ناكو ءاهريغ نيب و اهنيب 25 رتشملا ىلوآلا اهرصانع ىلإ
 ىمفاشلاب دمحأ لصتا دقو « هريكفت تارم الما ٍدادغب ىلإ هتدوع ىلإ
 سني ءاج امدنع ,دادغيب ةيناثلاو , اهب ةماقإلا هذه ىف دكع.امضادحإ] نيت رم

 . ام هريكقت تارم .

 ىمفاشاا ةماقإ ةدم اليوط ماد ىذلاو رركتملا ءاقتلالا اذوب ىقلت دقو
 ريكفت ىفناكماهط ناكو ؛ ليلجلا مامإلا كلذ اهطمتتسا .ىتلا هقفلا لوصأ دادغيب
 :هحاصل لوقيو « ىعفاشلا لّقعب بجعي هتلعجو « هرظن تعرتساو « دمحأ
 ,دادخيب هتماقإةدمىع ذاشلام زنلي هتلعجو ؛ مردتال ىفلا |زه لقع كتاف نإ

 هعافتنا رادقم هخويشل انتسارد ىف انركذ دقو « تاونس عبرأ تبراق دقو
 , هيع هللا ىذر ىعفاشألا نم

 ىذلارصعلا كلذ ىف ةيبقف تاور ةدع نم قلن" دمحأ نأ ررقن كلذ ىلعو
 هب عفتنأاو هريغو نيدلا ف ملعأا ب هقاس لع ىوتساو ءىش لك هيف جضم

 ةيملع صانع نم هب دمأ امعم همضوي نأ عاطتساو ؛ ًاحاصءاذغ هنم ىذفتو

 ش | | 0 .اههف ناكو

 ةسارد نآل كلذو ؛ ثيدحلا ملع دمحأ رصع ىف جضن دقو - ذا

 ةياورلا تناك دقف ٠ دمدأ رسمك لبق اهوع .لماكتي م راثألاو ةنسأا

 ةفرعا طباوض عضوت مل نكلو ةريثك ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر نع
 زيزعلاديع نإ نع مثو 4 قداصلا نيْغ نم قداصلا زيبعو 0 هريغ نم ايحرجص

 هب مهام مش نأ لبق تأم هتكلو ظ سانلا نيب اهرشنيل ةرييدمهلا ةنسلا عم

 «ىمفاشلا دن-هعمجو؛هأطومكلام عمج ) ةئسأأ نيود .كلاسم ءاملعلا كالسو

 نكلو , قارعلا ءابقف راث آ نم امهريغو « دمت راثآو ء فسوي ىبأ راثآو



 تالله

 راثألا هيف هنع هللا ىضر كلام أطوف ؛ ةعماجلا حاحصلا دجوت مل نآلا: ىلإ
 :ًاماقمةتيدملا اوذذتا نيذلاةباحصلا راث آ نم اهتامجو ؛ كلام دنع تحص ىلا
 .اوذختا نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ ىهتني اهدانسأ لج نييقارعلا راثآو

 نرقلا نم ىناثلا فصنلا ءاج اذإ ىتح ؛ نويماشلا كلذكو « ًاماقد قارعلا
 .ةلحرلا تناكف « ثيدحلا بلط ىف ةفلت#لا تالحرلاو ةرجهلا تناك ىفاثلا

 نايفسىلإنوعمتسيف «زاجحلا لهأ ثيدح ىلإ اهيف نوعمتسي زاجحلا دالب ىلإ
 ىلإو : ةرصرلا ىلإ ةلحرلا تناكو : ةنيدملا ىف كلام ىلإو , ةكم ىف ةتيبع نبا
 كالذكو « نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ ىمتنت ىلا حاحصلا راثآلا ىقلتل ةفوكلا
 ىلا ثيداحالا نم حاحصلا لقنل « ماشثلا ىلإو , نما ىلإ ةلحرلا تناك
 . ةفلتخلا دالنلا هذه ىف اواح نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نع ترثأ

 ,كلذ ةعيبطو , ةفلتخلا راطقألا تيداحأ نيب عد ما ناك دمحأ رصع مع قف
 اهتساردو « ةفلتخلا ةيبقفلا باوبآلا ىف ةدرا 7 ثيداحألاب ةطاحإلا عملا

 ةوقلا ثرح نم اهنيب ةنزاوملاو | م طينتس مفو اهداتسإ ىف ةفراقم ةسارد

 ٠ . اذكهو , خوسنملا نم خسانلا فرعتو ؛ اهضراعت هن لاهح ىف

 تاياورا لدامت نود ميلاقألا ةزجاحم دنع ةيرقفاا ةساردلا نأ كشاالو

 دعب امأ ء طاينتسالاو ساقلا ارلنكي ناك صقن نم ولخت ال ةسارد ةفلتلا

 ثيدسحلا هقفل ةلماك ةحيحص ةسارد ىهف « ةفلتخلا تايورملا تقالت نأ
 , كم طدتسإ امو

 ناكر ' دهاجلا ناكو « قباسلا ناكف , ناديملا كلذ ىف دمحأ لا لاج دقلو
 ءامامإ راص ىتح ':ناصمألا ثيداحأل عماج لوأ هدئسم 0 , ظفاحلا

 . حرشلاو نايبأ نم هماقم لإ هئور نايب لضف كلذلو ؛ لورد 14 عقون 6

 « راصمألا ثيداحأ نيب عمببا ىف طقف ةئسلا حضن نكي 7 - ل



 هلق

 مهمد ىوري نيذلا لاجرلا صحفب كلام أدتبا دقو . ةساردلا ىف ناكلب
 باتيكلا ىلع اهضرعب ثيداحألا دسقتب مث ء مهاردلل رهاملا فريصلا صخل
 ةل-سرملاو ةلصتملا ثيداحاألا سردف ىعفاشلا ءاجو « ةنسلا نه رومشملاو
 .:زع اهنم لقي اهو اهتارمو «لالدت_سالا ىف اهنم لك ةرقو « ةعطقنملاو

 ىوارلا نم الماك دنسأا ةسارد رضعلا ىف تداس مث ,دري امو « ضراعتلا

 ة-فينح ىلأ رصع ىف ةيانملا نكن ملو  ملسو هيلع هللا ىلع لوسرلا ىلإ

 ,هنع نوقلتي نمب الإ « نيعبالا نم برق ىلع اونا نم امهريغو كلامو
 كلذاو ٠ نيعبانلا نم !وناكن يريثك نآل ءديل] لقني نم الإ ادكلام مه الف

 ؛ مهيل] لقن نمي مهدنع ةربأا نآل ؛ ثيداحألا نم تالسرملا نولبقي اوناك
 رصع ىف دنا لاطو « دبعلا دعب ال نكلو « نيعبانلا نم ًاءيرق ناك دبعلاو
 ,هلوزنو ؛هولع ثيح نم دثسلا ةسأردب ءاملعلا ىنع  هدعب ءاج نمو « ىعفاشأا

 ةجاحلان أل دئسلا لاجر لك ةساردب اونعو , هعاطقناو هلاص:ت| ثيح نهو
 رصع ىلإ اولصي نأ ىلإ هلاجر لكىف ةلادعلا فرعت ىكل ؛ ةديدش تفاك
 ,ةياورلا ىلإ سفنلا نثمطت ىكسل « مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا ناوضر ةباحصلا
 . ةمزلم لمعلا ىف ةجحح ىورملا نوكيو

 ىفوأف «جضنلا كلذ ةنسلا هيف تجضن ىذلا رصعلا كلذ ىف دمحأ ءاج

 دنسا بلط ىلع صرحلا لك ًاصي رح ناكو « ةياغلا ىلع ةنسلا ةسارد ىف
 « هيفالي نأ نكمي ًامح لازب ال هيوأر نا.؟ اذإ ثيدحلا ذخأي ال « ةلعلاو
 ؛هيلإ هتياور بسنت ام هنم ذخأيو « ةلحرلا تنكمأ ام هيلإ رفاسي لب
 هنم كلذ ناكو بئاغلا ىلإ رفاسي نأ هل نكمأ ام رضاحلا ةياورب ىفتكي الو

 . هقدص نم قائيتسالاو ثيدحلا بلط ىف عرولا ىف ةغلام

 سصهع ف ملسو هلع هللأ لص هلا ةئسأ ةساردلا حضن رهاظم هلو

 1 هذ ةدبهم قرانلا تناكف أ 3 ريخيك كلذ نم دافأ دقو « هنع هنأ يذر دمحأ



 تام

 ,اوفكعو « ةءاورلا نف ف اوصصختو ,اورثكو ةاورلا هدعتو , ةساردلا
 راثالاو ثيداحألا بلطو , دم>أ ءاخل , هقفلا نع ثيدحلا مولع تزيمتو

 نممو « هلاجر نم هقفلا بلط اي « اهتسارد ىلع نيفكاعلاو « ا!ميباني نم

 . هقفلاو ثيدحلا ىف امامإ ناكف « مييلع باغ

 لك ىف ةيبقفلا تارغلا ءاقتاا رمصع وه رصعلا كلذ ناك اذإو - 8

 نيب ىركف كاكتحا هبحصي ءاقتلالا كلذ نإف نآلا انهو م راصمألا
 كلذو ٠ تارتاهم نوكم نأ عفمب صالخإلاو ؛ تا رظانم ريثيو ؛ ءاملعلا

 انامحأ اهب دصقي تارظانم هيحص دق « ىركفلا ءاقتلالا كلذ نإف , ناكام
 بهذم ىلع ىركف بهذم بيلغت ام دصقي انايحأو , قحلا ىلإ لوصولا

 . رخآ ىأر لع ىأر بيلغت وأ ءرخآ

 ل ديف ؛ اهمدق ةمدقل وأ ىفو ,هتايحردص ىف أ دمأد| دغب ميةب ىعف كلا | نوف

 دهاشا ةلأسم ىف ىتدملاهقفلا ىرمصانمو قارعلا ءابقف نيب ةمئاق تارظانم ىف

 بحاص نيميو ؛ دحاو دهاشب كلا زيمي ىندملا هقفلا نأ كلذو , نيهلاو
 اذإ الإ هيلع ىعدملا نيم ىلإ أجلي الو « ةلماك ةنبب هيدل نكست ملاذإ «قحلا

 رظن ىف لدجلا ىف ىعفاشلا رصتنيو دمحاو ةدابش ولو ' لق امش نكن م
 . ةنسأأ رصان كلذل ىمسيف نييندملل نب رصاخملا

 ةلاسرك ةيتاكملاب ًانامحأوناسللاب انايحأ ىرت تالداجما كلت تناكو
 ةيقفلا تالداجلا هذه تناكو . هيلع كلام درو , دعس نب ثيللا ىلإ كلام

 دادغيىف ةيمالسإلا راصمآلا ىفوءجحلا مسوم ىف ةكم ىف ناكم لك ىف ىرحت

 امي « ءارمآلاو ءافلخلا سلا+و , طاطسفلاو قشمدو ةفوكلاو ةرصبلاو

 قفتي ةلأسم ىف ىبقف لح ىلإ لوصولا ليبس ىف هرظاني نم وجو هيقفلا راس
 ةيلاخم ىأر وأ ةركف رصن ىف هللاغي وأ « ىالسإلا عرشلا نم قحلا عم

 . ًاناطلسو , ازاوحتساو ًاواع هسفنل ىغبي نكسلو ٠ ًاولع قحلا اهب ديرب ال



 مولي . نادك لب 2 مهدحو ءابقفأا نيب لدجلا كلذ نكي و 000

 ءادلع نيبو ٠ م,هريغو ةئجرملاو ةيمهجلاو ةلزتعملا نم مالكلا ءادلع نيبو
 ءاملع نيبو ٠ ةيريطلاو ةلزهعملا نيب ىر# ناك مك ضعب عه مهضعل مالكبلا
 نيملسأا ريغةفسالفلان يبو مهنيب وأ « مالسإلل نيمجابملا نم هريغو مالكلا
 «نييئاطسفوسلا ةلحن اولحتنا نيذلا كئاوأ 5. ةيمالسإلارايدلاب اومافأ نيذلا
 :ةيوناملاو ماظنلا نيبو « نيبكشثلا ءالؤه ضعبو ؛ ماظنلا نيب الدم ىرج اك
 . مهريغو

 ,ةفاتغ لن لب ىركف كاكت>١ رصع ناكر صعلا كلذ نإ ةلمجا فو.
 كاكتحالا ةعيبط نمو ؛ ةفلتي ةيبقف ءارآ نيبو ةفلتخ ةيلقع بهاذم نيبو
 اياضقلاف قملا ىلإ ل وصولا امم دصقي ىثلا تارظانملا هنع دلوتت نأ ىركسفلا
 . )١( ىركفلا ناطلسلاو ىلقعلا بلغلا ابدصقي ىتلا تالداجما و : ةعزانتملا

 نأ .ةحاو 0 باغلل انك لدج كانبف 03 رصحأا اذه ني ريدك اناك ناعو لاو ١

 . قحلا ىرد+ ) نآكك لدج+و ) نيل ايلا

 كاكتحالاو « رصعلا كلذ ىف ملعلا حورل ناد ريظأ لعاو - و؟١
 رصعلا كلذ حورا الما ءاج دق ةنإف ؛ ىعفاشلا مامإلا ةتا رو ىركسفلا

 كلذ ىلع بلغي ناك ىذلا لدجلا ( ظفللا نالتخا ) هباتك ىف ةبيتق نبا روص دق )١(
 مفتنيا للا نيد ىف هقفتيو لمعيل لعيو « ملعيل عمي ىفم اهف ملعلا بلاط ناك 2 : لاقف رصملا
 ناكو « رخنيو بلاغل ظفحيو . ركذيل ممجيو « ميجا عمي نآلا راص دقو . مقنيو
 بوني ايفو « حضاولا نم لمعتملاو « مقاولا نم ليلجا ىف نورظانتي هقفلا ف نورظانتملا
 « عقبال اهفو « ىنخو قد اهف ظانت هلا رثك أ راص دقو « مماسلاو لئاقلا هب هللا مفنيف « سانلا
 لع د اذبف « مدقتم ىلع ًادرو ةبيرغ نع اصوغو 2" ةفيطل جارخإ هنم ضرغلا راصو
 نم فنطلو « لوقلا نم فرخزب ىمفاشلا ىلع رخآلاو : كلام ىلع درب اذهو « ةفينح ىفأ
 نيلماعلا نه منألا دلقت دقفههيومتب للا دنع اباوص لوألاىلع در اذإ هنآ ليال هنأك٠ , ليحلا
 عادتبالابو « ىري وهو « فلسلا نم ضام ىلع ىأرلاب نمطي اذهو « نيرهادلا ارهد هب
 ع ركشلاو ريصلا ةلداعم ىف نورظانتي ىفم ايف نورظا:كاناكو ءعدتبب رهو «ءرخآ ىلع نبدي
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 ئنيذلا كئلوأ لا نابيب هيفف ٠ ةئسلاو هقفلا ىف ةيركسفلا هلكاشمل ايكاح
 لاح هيقو ؛ ةرصبلا ءايلع ضعب نم « ةنسلاب جاجتحالا نوركني اونأك

 ناكامالإ ةنسلا نم نوايقيالو )2 داوسألا ريح نوجتحال اوناكن يذلا كئلوأ

 ىعفاشلا در ناك دقو ىمفاشلا رييعت دح ىلع . ةعامج ربخ ىأ 0 ًارتاوتم

 قحلا ذخأ ىتح « لبسلا مهياع قيض ذإ «ةمساح محل هتشقانمو ءايوق مهيلع
 داحألا ريخ ىلع سايقاا نومدش نيذلا كنلوأل ةشقانم هيفو ؛ مهاوفأ م

 نومدقي نيذلا ةشقانم هيفو « نآرقلا ماعل ؛ داحآلا رابخأ ضعب نودرب وأ
 باوبأ ف تانفانملا كا ىرو 4 داحألا ربخ ىلع ةياحصلا نع روثأملا صعب

 هب ذخأي نمهدرو؛غ ناسحتسالا لاطبإل ضيفتسم ثحب هيفو ) ىعازوأالا

 لالدتسالا ىف اوزواجت نم مثريغو نيبقارعلاو نييكلاملا ىلعدري اذه ىف وهو
 1 . صنأا لع لمحلا وأ « صناا ىببقفلا

 رصعل ةيبقغلا روصأا ءىراسقلا هف أرقي ًاباتك دجال اتنإ ةلمجا فو.

 «مألا بأ كك 0 لياح نب دمحأ هيف أشن ىذلا نمزلا ًاصوصخو 2 داهتجالا

 هقلاخأمو 2 ةيرقلا ةلدآلاب هديأوهرقأ هيلع قفاو م« ةفلتذ لا ءارألا طبسب هنإف

 . هدنع هيف فيزلأ هجو نيبو « هدقنو هدر

 . ىوحلا مُقَو سفنلا ةدهاجمو . تارطخلاو سواسولا فو رخآلا ىلع امدحأ ليصفت فو

 .رهوجلاوضرعلاو ءزجلاو « ةرفطلاو دلوتلاو ةعاطتسالا ف نورظانتي نورظانتاا راص دقو
 . ىدرلا مامزب ىوحلا مثداكو « قرطلا مهب ترعشت دق ثاوشعلا ىف نوطبتخم نو.ئاد مهف

 « نيرهات عابتالابو ٠ نيرهاظ ةنسلان اولازي مل نيذلانم فالتخالا نم مقوام رخآ ناكو:

 مهت# نوعدصيو « نورتتسي الو ٠ لحتلاب ميلم ركتس ع نوحادي الو دب لكب نوجاديي

 نابكرلا ينالو ءاوعضوزم الإ هيف مضت الو « اومفرنم الإ ملعلاب مفنربال « نوشغتسي الو

 .اوركذن مارك ذب الإ

 هيف شاع ىذلا رصعلا رك ذي اعإ لدجلا اذه ىي :ذإ وهف 775 ةنس قوت ةبيتق نباو

 ٠ رصعلا كاذ ىف ريكفتلا داس دق لدجلا نأ ىرن هبف , هيرا# امو « دحأ

 (.لبنح نبا ع و م)
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 وهف . ابضرفي وأ امكحي تارظانم لكش ىف ءاج دقف ؛ أضيأ هلكش ىف حورلا
 انايحأو ؛ تارظانم نم هريغ نيبو هنبب موقي ناك ام باتكلا كلذ ف ىسحي

 . ةرظانملا امهنيب ىرحتو «لوقلا هيلإ هجوي الا+ ضرغي

 ىف جضنو ىر ذ كاكدحاو 2, لدج رصع رصعلأ ناك اذإو - ١

 ربخي جاجتحالا ركشي نمو « ةنسلا ركسني نم هيف دجو دقو ةينيدلا مولعلا
 ؟ هنع هللا ىضر دمحأ سفن ىف هلك كلذ ريثأت ناسك اذاف ؛ داحألا

 هاجتا فالتخاب فلتخم ام ركفم سوفن ىف تائيرلاو روصعلا ييثأت نإ ٠
 ةئيب نإو « ةئيبلا رصاتع نم هنوغيستسيام فالتخابو , نيركسفملا ءالؤه
 هيف ناك ذإ , اهريثأت فلتخم دمحأ هف شاع ىذاا ىمابعلا رصعلاك ةيركف

 كنئلوأو 6 داحألا ريغ جاجتحالا كور ف ءال ف , ةفاتع ةبركلف طالخأ

 ىوانذ نواءجب كنل وأو )2 سايقلا كم دلع نوهدقيو 3 داحالا بخ نوابشي

 كئلوأو )2 داحالا رابخأ سو و اهدي نوئزاوهو , ةئسأا 322-3 ةباحصلا

 هب ىَجي م ىلع ليلد ىأ نومدقي الو 6٠ ةنسلاب كاسمتسالا ف نوددشتي

 «ماعلا صيصخت نايبلأ نمو « هل نايب اهنا« نآرقلاماع + نوضصخو « ةنسلا

 ٠ قلطملادبيقتو

 ,هعوزن عم قفتي ام ناولآلا فلتخلا ءاذغلا اذه نم .ذخأ دق دمحأف
 هاجتالاوهو: لوألا هتأشن ذنم هيلإ هجو ىذلا ء.اسمو هجازم عم مءالتيو

 كلذ ىلع جرختلاو « نيمباتلا رابكو ةباحصلا ىواتف فرعتو « ةنسلا ىلإ
 ندع نيعباتلاو ةباحصلا راثآ ةفرعم هفغش طرف نم هنأ قع« روثأملا

 ىواستف عابتاب هتيانعل هنآل «هيسراد ضعب ناسا ىلع ءاج ام" , نّيعباتلا

 هتتاف نإو ءراثآلاو ربخلاب مع قلت دق ذإ « ممذيمال7 نم راص دق ةباحصلا
 ش ٠ نايعلاو ة ةدهاشملا
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 أذهىف دجو دقف « هي رصاعمنم ةريبكةقئاط هنعداس دق لدجلا ناك اذإو
 , ركفلا دسفيو , كوكشلا قتلي هنآل , لدجلا نم رفني ناك نم ًاضيأ رصعلا
 ىف لدجلا نوضغبي مريغو كراملا نباو ٠ ىروثلا نايفسو « كلام ناكف
 ماهسأ ًاضرغ هنيد نمؤملا لعجي نأ مقا نيدتلا نم سيل هنأ نوريو نيدلا
 كلذ هنع هللا ىضر دمحأ راتخا دقو « ةيركفلا تاموصخلل افدهو ؛ لدجلا
 . ًاديدش ًاروفن نيلداجلاو لدجلا نم رفنف « عزنملا

 ةيمالسالا َّق رفلا

 قرفلا ضعب ءامسأ هنع هللا ىضر دمحأ ناسل ىلع ءاج دقل ٠7
 دشأ ًازجوم ًافيرعت ةفرعم ةماك ركذن نأ انيلع قخ « اهلضانو « ةيمالسإلا

 ىتا ءامسآلا ىناعمب ملع ىلع ءىراقلا ن وكي ىح « ةفلتخلا قرفلا هذه زاجبإلا ٠
 رشنب قرا هذهل نواحتنملا موقي نادك رصعلا اذه ىف هنإف « اذه ىف تءاج
 كنئلوأ اوجعزأو « ءابقفلاو نيثدحما جهانم اهيف !ولاخ نيملسملا نيب راكفأ
 ةلأسمو «نآرقلا قلخ ىف مالكلا دنع انركذ م« ناطلسلا ةوقب مويلع مهلمحب
 داقتعا ىلع نيثدحنا و ءابقفلا لمحي نأ قئاولا دارأ ىتلا ةمايقلا موي هللا ةيزر
 . ةلزبعملا بهذم وه اك اهتاادتسا

 ملع ىلع ناكدمحأ نأ الول « ماركللا رم اهيلع رم نأ انقح نم ناكو
 دنع عيطتسنل هراشإلا هذه ريشن نأ انيلع قح كلذلو ءاهضعبب ىلتباو ءاجب
 عوض وم ف دمحأ ىأر ركدف نأ داقتعالا ل وصأ ىف دمحأ ءارآ ىف مالكلا
 . ةفلتخلا قرفلا هذه ءارآ هلوح تريثأ ىتلا ءادآلا

 « ةيمهجلاو ةيردقلاو « جراوخلاو ةعيشلا ىف اهفرعت ىلا قرفلاو
 . ةئجرملاو

 ف مويهذمب اوربظ 6 ةيمالسإلا قرفلا مدقأ نودع ةءميشلاو - ١5
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 نم مثددع ومش ناكو 2 ىلع روع ف 3 « هنع هلأ ىكر ناهع رصع رخآ

 . ةيمأ ىنب نم ٠ ىمشاحلا تدبلاب مظلا دتشا املك , دعب

 ىنلا ةفالخم نيملسملا قحأ بلاط ىنأ نب ىلع نأ نوري مهتلمج ىف ةعيشلاو

 سيدقت ىف ندلا دح زواجت مهضعب ٠ ةفلت## قرف مو سو هيلع هللا ىلص

 ًادحأ رفكي مو «نيدلا دح زوانجتي مل دصتقم مىضعبو « هنع هللا ىضر ىلع

 نب ديزعابتأ مو .ةيديزلا نيلدتعملا ءالؤه ربظأو ٠ مث وي لو ةباحصلا نم

 هللا ىضر رمعو ركب ىنأنيخيشلاةمامإ ةمصنورب اوفاك دقو . ندباعلا نيز ىلع

 ؛ دحا ورصعف نامامإ كانهنوكينأ زا وجو ء لوضفملا ةمامإ زاوجو اهنع

 نودقتسيةيديزلا كتل وأ ناك دقو.هرطق ىف امامإ اهبنم دحاو لك نوكي تيح

 وه 5 « رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزنم ىف هنال رانلا ىف دلذع ةريبكلا بكم رم نأ

 .هرعمم ةئس كلل دبع نب ماشه رصع ىف ديز لتق دقو 1 ةازتعملا ىأر

 نمو « ولغ مهئارآ ىف نكسلو « مالسإلا نع جرخم مل نم ةعيشلا نمو

 ىف ربظ ىذلا ىقثلا ديبع نب راتخلا عابتأ هو , ةيناسيكلا ةالغلا ءالؤه

 .  هدعب ىلع دالوأ نم ةفيلخلا نأ نودقتمي اوناكو « ةيناورملا ةلودلا لوأ ٠
 حاورآلا خسانتي نودقتعي مو « ةيفنحلا نب دم م“ « نيسحلا مث « نسحلا

 ٠ نطابلا ملعب صتخا مامإلا نأو « ًانطاب و ار هاظ ءىش لكل نأ نوريو

 ممامإنأ نودقتعي نيذلا مهو « ةيرشع انثالا ةيمامإلا ًاضيأ ةالغلا نمو

 اوااذ الو « لبق نم هنورظتني مهنأو « ىأر نم رس ىف باغ رشع ىناثلا

 ن ودمسإلاب هياع صوصتم مامإلا نأ نودقتعي ءالؤهو « مويلالإ] هنوراغتني

 مث « رقابلا دمح « نيسحلا دعب ةمئألا نوربتعيو ةيديزلا لوقي ا« فصولا

 مويلا مهنمو , رظتنيو « باغ ىذلا رشع ىناثلا ىتح « اذكهو « ارفعج

 ٠ سراف ناكس



 ل

 لعب مامإلا نأ ةبرمثع انثالاك نور مثو 3 ةيليعاسإلا ةيمامإلا مولمو

 ًارفعج رقابلا دم دعب مامإلانودعيو « مسالاب نيعم لسو هيلع هللا لص ىنلا

 زو<مامإلا نأ نوري مو « ليعامسإ هنبا رفعج دعب نم مث « ةيرشع انثالاك

ؤه نم ناكو 2 ةينطابأا أووس اذلو 6 ًاموتكم نوكي نأ
 محلا أولوت نم .ال

 . ةيمطافلا ةلودلا مثو ء رصم ىف

 ايتأ ةيئبسلا مهنف ءمهفا رحاب مالسالا نع ةعيشلا نم اوج رخ نذلا امأ
 4 000 017 مرا مارا نا نا هه وعر“ لا

 ٠ موضعي قرح ىتح ًايلع اوه أ دقف . أبس نب هللا دبع

 ليربج نكلو « ىلعل تناكة وبنلا نأ اومعز نيذاا مو « ةيبارغلا مهنمو

 هسشك ) هش نم ىلع نيبو هثدب أمل سو هيلع ىللص ىنلا ىلع لؤو » ًاطخأ

 ٠ بارغلاب بارغلا

 ىلع شيج ىف اوربظ دقو « جراوخلا ةيسايسلا قرفلا نمو - ٠و

 دعب اوراث ذإ ءابيلع هولمح نأ دعب مكحتلا ةركف هلوبق بغ « هنعهتلا ىضر

 هلوبقب رفكهنع هللا ىطر ًايلع نأ اومعزو , هتلالإ محال نيحتاصاه هلوبق

 ؛هيلع اوغب دقوءرفكلا اذه دعب بوتي نأو « كرتي نأ هيلع نأو « مكحتلا

 ببس اوناكو ' ةيواعم نع هولغش مهنكلو « مهتكوش دضخ ىتح « ميلتاقف

 . هتوق فعض

 ىلاو:و ءابعجاضم صقت ةكوش اوناك ةيومآلا ةلودلا تءاجاملو

 نأو « ةفالخلاب تدب نم ىلوأ تيب دجوي ال هنأ مهارآ ةلمجو مهجورخ

 «ةيصعال نوكي الأىلوآلاو « ًاعيج نيملسملا نم ارح ًارايتخا راتخ ةفيلخلا

 . انذ بكم رب نم نورفكيو , هعلخ لبسي ىتح

 « مريكفتو مهلامعأ ىف الادتعاو ةالاخم نوتوافتيو « ةفلتخم قرف مو

 ةعامجا ىلإ ممرقأو «قرزألا نب عفان عابتأ مو ةقرازالا ًاولغ مدشأو



 سس )#4

 ؛مأرح مييفل اخ ءامد نأو , ةمعن رافك مث لب 6 نيكرمشمالو 6 ًارافكاوسل

 . برذملاب ةيضابإلا نم ةيقاب ةيقب تلاز الو « مهتدابش وجت

 ةدجن عابتأ تادجنلا مهنم « ةفلتخم قرف ةقرا زاآلاو ةيضايإلا نيبو
 « رفصألا نب دايز عابتأ ةيرفصلاو « ةفينح ىب ةليبق نم ىعلا روع نبأ
 . درجع نب ميركلا دع عابتأ ةدراجعلاو

 :ناتقرف مثو )2 مهئارأ ضعبب مالسإلا نع أوجرخ نم جراوخلا نمو

 لسريس هللا نأ معز دقو ؛ ةسنأ نب ديزي عابتأ ةيديزبلا (امهادحإ )
 .٠ ةيدمجحا ةعب رشلا خلاب باتك هيلع لزني مجعلا نم الوسر

 تانب تأنب حاكن حابأ دقو ىدرجعلا نوديم عابتأ ةينوميملا (ان او (

 تامرحلا ىف نهرك ذمدعل ؛ تاوخألاو ةوخآلا دالوأ تانبو « نبإلا
 مو «فسوب ةروس اوركنأ مهنأ ةينوميملا ءالؤه رع ىودو « همحذ ىف

 3 نآرقلا _-م اهودعي

 هةيداقتعالاق رفلا امأ ,ةيسايسلا قرفلا ىلإ ةزجوم ةراشإ هذه - 97
 : اهنف داقدعالاب لصتت لئاسم تراثأ ىلا قرف ىهو

 اهأرو « نيدلا لوصأ ةسايسلاب طلخت تناك ةقرف ىهو : ةئجرملا
 ةلأسم ىهو « اهوراثأ ىتا ةلاسملا ف جراوخلا ىأر لباقي هب تزاتما ىذلا
 رضتال هنإ ةئجرملا لاق دقفءدلذع ريغ مأ ؟ رانلا ىف دلذع وهأ , بنذلا بكرم
 نوقلطي ةلزتعملا ناكدقلو «ةعاط رفكللا عم عفني ال« « ةيصعم ناميإلا عم
 اذاو ءرانلا ىف دلخم ةريبكلا بحاص نأب مال نم لك ىلع ءىجرم ةنلك
 نيذلا ةئساا ةئجرع نم ىناّس روشأ| هلعجو ؛ ءىجرم هنأ ةفينح ىنأ نع لبق
 . تاركداا نوحيبتسي نيذلا ال , نيبئذملل هللا وفع نوجري



 تاو

 ' ناسنإلا نإ اولاق نيذلا مثو « ةيمبجلا وأ ةيربجلا ةيداقتعالا قرفلا نمو

 ىلع ىرحب ام لكل لعافلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ لعفي امف ةدارإ هل سيل

 لوقلاعاشدقو « ءاوهلا امكرح ةشيرلاك هلامفأ ىفهنأو , ارش وأ اريخنإ . هدي

 كلذلو, ناوففص نب مهجلا هب ربج نم لوأ : ليقو ىومآلا رصعلا ىف رججلاب

 ءىجبكلذلو ؛قولخم نآرقلا نإ لاق نمل وأ نم نآك مهجلاو «ة ةيمهجلاب نومسي
 نيذلا ةلزتمملا ناك نإو « ةيمبج مهتأبلوقلا اذه نيلئاقلا ىر دمحأ ناسل ىلع

 . لوقلا اذه نولوقي ةفلاخلا لكن اسنإلا لامفأ ىف مهجلا نوفلاخي

 قلخي ناسنإلا نإ نولوةي نيذلا مثو : ةيردهقلا ةيداقتعالا قرفلا نمو
 ؛ةلزتعملا مساب ىالسإلا خيراتلا ىف اوم نم مهنمو « ةيرايتخالا هسفن لاعفأ

 نيذلا مم ذإ ؛ نييسابعلا رصع ىف ىالسإلا ركسفلا ىف نيبكن أش مف ناكدقو

 : ىه , ةسمخ مهدابم مأو « ةقدانرلا ىلع درلا اولوت

 ىفو ؛ هناذ ىف دحاو ىلاعتو هناحبس هللا نآب هورسفو « ديحوتلا )١(

 .هللا ةبؤر اوفن كلذلو « ةفص ىأ ىف نيقولخلا نم دحأ كراشي الف  هتافص

 هناحبس هتيكح تضتقا كلذلو « ىلاعتو هناحبس هللا نم لدعلا )١(

 فيلكتلاو ٠ باقعلاو باوالا نوكيل « ىهطاعفأ سانلا قلخي نأ ىلاعتو .
 . ماع هجوب

 هيزجم ءاسأ نمو ؛ هناسحإب نسحملا ىزاحي نأب ديعولاو دعولا (م)

 . هت ريبك ةريبكلا بكت رمل رفغي الف موسم

 ىمحسي دقو « رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزنم ىف ةريبكلا بكرم نأ (:)
 ٠ رانلا ىف داذخغ وهو , طق ًانمؤم ىمسي ال نكلو ًاقساف السم

 ىلع امبوجو !وررق دقف , ركدملا نع ىهنااو ء« فورعملاب رمآلا (ه)
 ؛ عيطتسي امي لكو ' نيلاضلل ةبادهو : ةيمالسإلا ةوعدلل ارشن ؛ نينمؤملا

 . , ىداهلا وه ىلاعتو ةناحبس هللاو , هناسلب ناسللا وذو هفيسب فيسلا وذِف





 تفاثلا ىسقلا

 ىهقفو الو أرآ





 هؤارأ

 للملا ةسارد ىلع اوفكع نيذلا لاجرلا نم لبنح نب دمحأ نكي ل - و, 4
 قلطملا فوكعلا نوزجتسي نمم نكي ملو « مهتلداج+و ةفلتخلا قرفلاو لحنلاو

 نكي لو ؛ةنسو أ باتك نم لصأ ىلإ ةدنتسم ريغ « ةيلقعلا تاساردلا ىلع

 سمطت ال قئاقحلا نآل « هروص نم ةروص ىأ ىف لدجلا هسفنل حيبتسيل

 مهف هنآلو « ةيناببلا ةموصخلا ةموح ىف الإ بوذت الو , لدجلا تاراثعب الإ

 اكارتعاالو ءالازن الو آبالغ سيلو « روثأملل ةساردو , قئاقحلل ًابلط ملعلا
 ىئيددلا ملعلا اذهبلط لعج نم نآلو « فويسلاب دنجلا كارتعاك « لاوقآلاب

 سيل و , نعطلا ماهسل ًاضرغو « تاموصخلا ًافده هنيد لعج دقف « لدجلاب

 . هنع هللا ىضر دمحأ ةنسلا مامإ هيلإ ىلدتب ام اذه

 نع هبقفو نيدلا معو ؛ اهددو ةنسلا ةسارد ىلع دحأ فوكع نيحو

 لدجلا كراعم هنم ًايرق ىر# تناكميركلا لوسرلا نع روثأملا قيرط
 « نيقباسلا ءافلخلاو ةفالخلا لو> لدجلا كراعمو « دئاقعلا ىف ىالكلا

 ىف نيضئاخلا رذيو ؛« ضوخلا ىاحتي ناكدمحأو « ةباحصلا نيب ةلضافملاو
 امالسإ المع ىوؤت ةيلقع ىوق اهلكو « هل قلخ امل سيم لكو ٠ مهضوخ

 ريكأ اهمإ نوكي دقو , رثألا ةميقع نوكت دقو « ةبيط تارمن هل نوكي دق

 . اهريخ نم ربكأ اهرشو . اهعفن نم

 راثمنع ًاديعب ىنيدلا ملعلا اذه ىف دمحأ كرتنال هتاسبالمو نمزلا نكلو
 ةفلتخلا لماوءلا ىرت لب . ركفلا برطضمو  ءاوهألا عزانتمو « فالحلا
 نرقت ةيدام مث ةيونعم ةيبدأ لماوعلا هذه « هيف نوضوخ ايف لوقلا ىلع هلل
 هتلاقم اولوقي نأ ىلع نيثدحلاو ءابقفلا نومألا ل ذإ ناطئسلا ةوقب

 ةاجنم ال نيدلا وه لوقلا كلذ نأ بسحو ' اهركوأ ًاعوط نإ نآرقلا يف
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 كلذ ىلع ساأنلا لمح نأ رمآلا هذي نم ىلع نأ و( 4ةلتعب نأ الإ نمل

 . ًاهركو أ ًاعوط لوقلا

 هب لزنو « هدعب نم نتتفيلخلاو  نومأملا ةلاقم لوقي نأ نع دمحأ عنتما
 نوذولي ىذلاذالملاو « ةئسلا لهأ مامإ راص اهدعب نمو « هافرك ذ امم لز , ام

 , ةديحص ةديقع نم حلاصا فلسلا هيلع ناك أم عم قفتي ام فرعت ىف هيلإ
 هورصاعم هب ىهنتفي اع فلسلا اذه ىأرب اومتحيل ,هب نامبإلا بحي امو
 قسكي ناك لب , لادج ريغ نم ةيفلسلا ةدرقعلا نايل دمحأ درجتف ؛ مهمعز ف

 . اهب ذخالا مدعو اهدر بحي ًاعدب هربتعيو . راثي ناك ام نالطبو امنايبب

 ىف ايفلس ناك شي « آيفلس اف ناك «دئاقعلا ىف ءارآ هل ترثأ كلذلو
 ءاجام لكىف لوقي لب . هليوأت ءاختبا وأ ةنتفلا ءاختبا هباشقملا عبتيال , هبقف
 . « انبر دنع نم لكدب انمآ » : ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا ىف

 ظ مهل زانم ةياحصلا نول زيي ةئسلا ءاملع رثك أك دمحأ ناك دقلو 4

 لضفن اوفرمش نم ءوسب اولاني نأ نم آزارتحا ؛ مهنم دحأ ىف نونعطي الو
 سايتقالاو ٠ ملس و هيلع هللا ىلص ىثلا ةسلاجع ةلزنمب اوصتخاو « ةيحصلا

 « ةباحصلا كنلوأ ملع اوقلت نيذلا نيعباتلا كلاسم نوكلسو « هيده نه
 ملعلا ىلإ نوفرصني لب « ماكلا نوئواني الو ' ةسامسلا ف ثوضوخ الف

 نع نيضار اوناك نم كلذ ىف ءاوس « نيعباتلا نم ةيلعلا كل وأ فرصن | اي
 , نيطخاس اوناكن مو « نيدشارلا ءافلخلا مكح بقعأ ىذلا مكسحلا بيلاسأ
 مكسحلا اوضتري مل نيذلا نيعباتلا نم اه ريو ىرصلا نسحلاو بيسملا نباف
 7 اوبتاو «ةعاملا اوقرافي لو « ةعاطلا لضف ىلإ اونكس دق « ىومآلا
 . سانلا ةبادهو « ملعلا

 ضر#< مو ؛ ةسايس ىف ضخ مل وهف « هنع هللا ىضر دمحأ كلس كلذكو

 نيب ةلضافملا يف ثيداحالا نكلو « جورخلا ركشتسا لب ءجورخ يلع



 حا

 سلي ف نومأملا نأ ىح دات لكو 2 نكم لك َْق ةضرفتسم تناك ةياحصلا

 هللاناو ذر ةبادهلا رئاس.ىلع 9 ىلع ليضفت ناعيو ع كلذ ريش نأك هترظانم

 هتعز ترّديو 0 شقاني نه شقانيو 2 كلذ نايل ىدصتوو : مهيلع ىلاعت

 ذإ « ىلع دال وأ ضعبل هدعب نم ةفالخلاب دبعي نأ مهيف لوعلاب هذه ةيبعشلا

نوكي هلعلو « هيلإ دبعي نم تومي م « العف دوعي
 لبحف « هتعزن نع عجر دق 

 . مصتمملا هيغل هدع نم ةفالخلاب

 دوصقملا راص دق ثيدحلا ىف ةمامإلا نم هيلإ لآ ام دمحأ ناك اذإو

 نايل ىدصت دهف 8 هيف فلسا ةقيرط نأيب بولطملاو 0 انو نع لاؤسلاب

 « ةفالخلا ىلوت قرط ق ليلق نايبب ىدسصصتو مهبتارمو 4 احصلا لزأم

 راضمو « ءافلخلا لد_0ع جورخلا ناو-ج مدعو 2 ةعالطلا بوجوو

 . نئفلاو جورخلا

 4 ةسايسلا ف ءارآو « دئاقعلا ىف ءارآ هنع هلأ ىذر دمحال ىر اذهلو

 . الاجإ اهئاب ةرورض ىرتو |

 دئاقعلا ضعب لو> هؤارآ

 « ةيمالسإلا دئاقعلاب ةلصتم لئاسه راثت رصعلا اذه ىف تناك «

 كئلوأو « نيملساا ريهاج نيب امنورشنيو ةيمالسإلا قرفلا رايك اه ريثي

 نودجب الو « اهنع مريغ نولأسي الف « نيثدحملاو ءارقفلا ملعب الإ نوقثيال

 ةلاسمو« ناميإلا ةةيقح ةلأسم, لئاسملا هذه نمو مثديغ دنع ةريشلا ولج ام

 بوفذلاو« ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ راو<هتدارإو « ناسنإلا لاءفأو ردقلا

 ةنجلا لدي ةلبقلا لهأ نم ةريبكلا بكرم نوكو ناعإلا ىف اهرثأو

 ء رصعلا تلخش ىتلا لئاسملا ةلأسم ارعمو تافصلا ةلأسم مث ءرانلا ىف دا وأ

 اذكهو « هللا ةيؤر ةلأسم ابعبتو « نآرقلا قلخ ةلأسم ىهو ء دمحأ تمفرو



 هل |ع# دس

 ١ نم رجوم ناي ىف ءاهف دم>أ ىأر ىلي نأ وجر" , لئاسم سمخ هذهف
 . ليصفت ريغ

 ش نامإلا أ

 ىرج ىنأا لئاسملا نم ناميإلا ةقيقح نآل «ةلأسملا هذه انركذ -
 وه ناعإلا نأ نوري ةيمبجلاف . ةفلتخلا قرفلا هتراثأو « الخلا اهلوح
 ةلوتعملاو . ناءذإلا بوجوب اوحرصي ملو « لمع اهبحصي مل نإو ' ةفرعملا
 نوكي ال رئابكلا بكتر, نم نإ ثيحب نامإلا نم ًاءزج لامعألا نوري
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًادمح نأ دهشو ةينادحولاب دقتعا نإو ءًانموم
 جراوخلاو . نيتلزتملا نيب ةلزنم ىف وهلب ًارفاك نوكي ال هنكلو «ملسو
 ىصاعملا بكم رم نإ ثيحب « نامإلا نم ءزج لمعلا نإ اولاق مهتلمج ىف
 . |ذكهو « ًارفاك نوكي لب « ًانمؤم نوكيال

 . مهتقيرطب ىناعملا هذه ىف نوثدحماو ءامقفا ملكتي نأ دبال ناك دقلو
 دقلو , درجلا لدعلا ىلع داّتعالا نود . ةنسلاو باتكلا ىلع دامعالا حمو
 نأ ىري هفيئ> وبأف « ةدعابتم نكت مل نإو « ءارآ ىلع كلذ ىف اوفلتخا
 ىلع لد ةيسح ةرامأ دوجوو « ناءذإلاو ؛ مزاجلا داقتعالا وه ناميإلا
 آءزج لمعلا دعي الو  نيتدارمشلاب قطنلا ىه ةرامآلا هذهو « داقتعالا كلذ
 الف « ةلماك تنأك تدجو نإ ةدرج ةقيقح الإ ناعإلا دعب الو , ناميإلا نم
 لضفي هنكلو « سانلا رئاس ناميإ" ركب ىلأ ناعإف « ناصقنلاو ةدايزلا لبقي
 ممرثب نيذلا ةرمعلا نم هريغك ةنجلاب هل مكب ىنلا ةداهشبو « لمعلاب مهيلع
 دعب رادقألا ىف نينمؤملا توافت نآل « اهب لسو هيلع هللا بص هللا لوسر

 . ىهاونا بانتجاو رماوألاب ذخآلاو لمعلاب ن وكي كلذ :
 نآل ديزل هنكلو ؛ ناعذالاو قيدصتلا وه نامإلا نإ كلام لاقو

 ناك دقو ' ًاناعإ اودادزا دق اونمآ نيذلا ضعب نأب حرص م.ركلا نآرقلا
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 نامألا نأب حرص ميركلا نآرقلا دجو هنكلو . صقني ًاضيأ هنإ لوُقي

 . فكف , صقني ناميإلا نأب حرصي مو « ديزي
 نأ عضاوم ةدع ىف ررقي وبف هنع هللا ىضر لبتح نب دمحأ امأ و

 ىزوجلا نبال بقانملا باتك ىف ءاجدقف ء صقثيو ديزيو « لمع ولوق ناعالا

 « صقنيو ديزي . لعو لوق نامالا » لوي ناك هنع هللا ىضر دحأ نأ

 نمؤملا ةفص : لوقيو ؛ ناميإلا نم صقنت ىصاعملاو ناعإلا نم هلك ربلأو
 « هل كيرششال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبش نم , ةعاملاو ةنسلا لهأ نم

 دقعو ؛ لسرلاو ءايبنألا هب تنأ ام عيمجم رقأو « هلوسرو هدبع ادم نأو

 1 60« هناعإ ىف كشي لو , هفاسل نم رهظ |ه ىلع هيلق

 هتدايز « صقنيو ديزي « لمعو لوق ناعإلا » : رخآ عضومىف لوقيو

 «مالسإلاىلإ نامإلا نم لجرلاج رخو «تأسأ اذإ هناصقنو « تنسحأ اذإ

 ءممظعلا هللاب كرشلا الإ مالسإلا نم هجرخمالو « ناميإلا ىلإ عجر بات نإف
 ؛السكو ام ًانواجت ابكرت نإف ٠ ال ًادحاج هلأ ضفاف نم دير دري وأ

 , ©(9 هنع افع ءاش نإو « هبذع ءاش نإ « هتئيشم ىف نآك

 « مالسإو « ناعإ ! ثالث قئاقحلا نأ هنم دافتسي مالكملا اذه نإو

 .نامإلا نأ ىلإ .يشت شنو « رفكسلاو ناميإلا نيب طسو مالسإلا نأو « رفكو

 . ناصع هعم نوكيال

 ىمسي الو « ًاقس صخشلا نوكي ناميصعلا لصح نإ هنأ ىلإ ريشيو
 « مهنع دعتبي ام ناعرس هنكلو « ةلزتعملا نم براقتي هدسجن انهو « ًانمؤم

 . توك نه مم أش ضوفي دمحأو رانلا ىف داذع ًايصاع تومي نم نأ نوري منال

 تارجاحنا نوكت !ذهمو « هبذع ءاش نإو هنع افع ءاش نإف « هيرىلإ ًايصاع

 . مراقي نمو « ةلزتعملا نيبو هنيب ةيوق

 256سابقاخلا 0١
 548١ص يزوجلا نبال بناخلا (؟)
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 ءاهاوس ءىش ىلع دمتعيالو ؛ صوضنلا ىلع دمتءي داقتءالا اذهىف وهو

 . هيلإ ىهتنت ثيح ىلإ ىهتنيو « ابهاجتا ىف ديس
 8 ريبكلا بكت ره مح ا

 نيب فالتخاو رظن عضوم تاك ةريبكملا بكم رم ةلأسم نإو - <
 هدعب ناك نيعباتاا نم ىرمصبلا نسحلاو , ًارفاك هنودعي جراوخلاف ؛ ءاملعلا .

 وهو « السم هنومسي دقو « نيتلزنملا نيب ةلزنمف هنودمي ةلزتعملاو , ًاقفانم
 هتوكرتيو ًائم م هنودعي ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأو «رانلاف داع مدنع

 . هبذع ءاش نإ و . هنع افع ءاش نإف « ىلاعتو هناحبس هللا رمأل
 هني ال م , ةيصعم هعم رضت ال نامبالا نإ : نولوقي ةئجرملاو

 ةئجرملا م كئلوأ ٠ ءىش لك تعسو هللا ةمحر نإو « ةعاط لمع رفكلا
 لوي ىتاتسررشلاو « ىصاعملا لهأو راجفلل هيعارصم ىلع بابلا اوحتف نيذلا
 ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىأ ىأ رك مهيأد و « ةنسلا لهأ ةئج رم كانه نإ
 « هبر ىلإ هريصم ضوفمو « هرمأ أجرم ىداعلا نأ وهو مينع هللا ىضر
 . هنع افع ءاش نإو « هبذع ءاش نإ

 ذشي مل « نيفل سلا ءابقفلا كنئلوأك رمآلا اذه ىف هنع هللا ىضر دمحأو
 فصو ىف لوقب وهف « ةريثك اذه ىف هنع ةاوقنملا صوصنلاو مهقيرط نع

 « هللا ىلإ هرمأ ضوفو ؛ هللا ىلإ رومألا نم هنع باغ ام أجرأ » : نمزملا
 «هردقو هللا ءاضقب ءىثلكنأ ملعو « هللا دنعنم ةمصعلا بوئذلاب عطقي لو
 لزني ملو , مهئيسم ىلع فوختو ؛ دم ةمأ نسحمل اجرو ' ًاعيمج رشلاو ريخلا
 نوكي ىتح « هبسنك| بنذب رانلا الو « ناسحإلاب ةنجلا دمت ةمأ نم ًادحأ
 .. )١( اش ثيح هقلخ لزني ىذلا هللا

 )١( س ىزوجلا نبال بقاملا ١١٠



 الو ةن< هلمعي لمعي ةليقلا لهأ ىلع دبشت الد: رخخآ عضوم ىف لوقيو

 ,, هللا ةمحر هل ورجرأو بذملا ءىبسملا ىلع فاو 2 حلاصلل وجرت رأ

 ةبوتلا لبةيو 6 هيلع بوش هلأ نإف 2 هيلع رصم ريغ اثات بنذب هّللأ قأ نمو

 أبن دلا ٌْق كلذ دح هيلع مقأ دقو ه.قل نمو تأكد دسلا نع وقعبو 6 هداع نم

 , هبذع ءاش نإ « هللا ىلإ هرمأف ةبوقعلا ١ ام تيجوتسا دق ىلا بونذلا نع

 : . 060« هل رفغ ءاش نإو

 , ديحوتلا لهأ نم دحأ رفكي ال و: نامإلا روتسد ىف أضرأ لوقيو

 * , رئاكلاب اولمع نإو

 0 بونذلا ىكست رم نور 73 مهنأ منع لق ذإ ؛ هل زتعملاب ددلدو

 نورفكي مهنأ معلا لهأ نم 8 كردأ نم عمجأ دقف ة 24 ]زتءملا امأو. : 1 لوقف 0

 ْ فاسوي ةوخإ نأو 2 رفاك مدآ ن نأ معز ذ دف كلذك مولع نأك نوف 2 بذلاب

 راثلا ىف ةيح فرعس ن 0 نأ ةل زتعملا تعمجأو ءرافك مابأ !وبذك نيح

 .(9 جح ناك ن نإ جحلا فاأتسو 0 هتأرما كيم نيمقو

 نم هعضوم كلذاف ؛ ةل زعم ىأر نع دمحأ لوق قيقحت ماقم ىف انس و

 مالك نإف 6 ىأرأ كلذ هقفراح نكت اهههو ٠غ (41باتكلا ]ذو يع ف لوقلا

 نودلخبال ةلبقلا لهأ نأ ىري هنع هللا ىضر هنأ لع بير الب لدي اذه دمحأ

 ةمحربو « مهنع افع ءاش نإف « مرا ضوفم م رمأ لب ؛ : مهونذب دانلا ىف

 1 . مهذع هأش نإو 2 وفعلا ناك هنم

 ةالصلا كرات نأب مكب نأ هنع لوقلأ أ ضعب ىف ىز نكلو -

 كلذ ررقيو ؛ مكحلا اذهب ابك بونذلا نيب نم بنذلا كلذ صخمو « رفاك

 ١94 ض بقانملا )١(

 5١ص بقانملا (؟)

 5١م8ص بقاتملا (*؟)

 ةفينح أ باتك ىف ةلّرتسمملا نع انمالكمجار (4)

 ( لبخ نيا س ٠١ م)



 -طمو-

 فك كر ءىش لامعاألا نه سيلو , : لوقيذإ « هنع لوقنملا اذه ىف

 . , "0هلتق هللا لحأ دقو « رفاك وبف اهكرت نم , ةالصلا الإ

 دقو , ةيزملا كالتب ةالصلا صخ ْذ] « ةبارغلا نم ءىش هيف صنلا اذهو

 ىذلا رمتسملا كرتلا وه روكذأا كرتلا لعلو « دنسلا نيبي لو « هنع لقن

 وهف «ةرورضلاب ةتباثلا نيدلا ناكرأ نم انكر دحج نمو « دوحجلاب رعشي

 .لسو هيلع هللا لص لوسرا هب ءاج امل راكن] هناأل «نيملسملا عامجإب رفاك

 اذه ىف ًاببس تناك ىتلا ةزيملا تناكل همومع ىلع صذلا كلذ اةريس ولو
 .ءاطق طوقسلل هلوبق مدعو « همومعل ةالصلا ضرف نأ ىف صاصتخالا

 تناك- ىسمت نيحو ؛ ةريبظلا ىفو , ىثعلاو ودغلا ىف حراوجلا لمع اهتوكو
 ىلا ةراماألا تناكو « هروظ.و « هنلعب ىذلا هراعش تفاكو . مالسإلا ةريعش

 ؛ ةالصلا مقيالو ٠ ًادجسم شغي مل نف , رفاكلا نم ملسملا اهب زيمتي

 ىزبو « هنع هللا ىضر دمحأ دنع نيملسملا نم دعي ال هنإف ' اهب نيهتسيو
 «ةدرأ رصع ىف نيدئرملا ةبوت رهاظم نم روتعي ناك ناذآلا نأ هرظن
 ةوعدلاو ةالصلاب مالعإلا وه ناذآلاو « رفكلا ةرامأ هروبظ مدع ناكف

 ٠ هيلع لدت ةرامأ ةمث نكت مل اذإ هنانوعو « مالسإلا روظم ةالصلاف ' اهيلإ

 « هسنأتو هبيرقتو « هنع هللا ىضر دمحأ نع لوقنملا اذهل انببجوت اذه

 .ًايرغ هتاذ ىف لقنلا ناك نإو

 ناسنإلا لامفأو ردقلا <

 قلطملا ضيوفتلا وه هتايح ىف دمحأ هب زاتما ام ربظأ لعل - مب

 هللا ىلإ هرومأ ضوفف «ىلاعتو هناحبس هردقل لماكللا عونخلاو « هلل مكحل

 نم هرضحن اا ةيهالا ذحتي ناك نإو ٠ رضح اهو « باغ مف ىلاعتو هناحبس

 دسم

 ١7 ؟س بقانلا »22



 لب ؛ نوامعي الو نودلستسيو ىناهآلا نونمتي نيذلا نم نوكي الف ؛ رومألا

 . هرشو هريخ ردقلاب و « هتردقب انمؤم « هير ىلع لكوتيو لمعي

 هريخ ردقلاو ءاضقلاب قلطملا نامي إلا ىلع لدت ىلا هنع ةلوقنملا تارامعلاو

 داقتعالا نكمتسيام غلبأ هسفن ىف نكمتسم قيمع نامي] وهو « ةريثك هرشو

 . لمعلا نع هدعقي نأ ريغ نم , نمؤملا سفن ىف

 نيعباتلا نم الجر نوءيس عمجأ د: لاق ذإ 0 بقانملا ف ءاجام كلذ نمو

 ىلص هللا لوسر اهيلع ىفوت ىتلا ةنسلا نأ ىلع راصمألا ءاهقفو نيملسملا ةمئأو

 « هلكح تحتربصلاو « هرمأل ملستلاو ؛ هللا ءاضقب اضرلا اهلوأ لسوهيلع هتلا

 ناميإلاو هلل لمعلا صالخإو 2( ةهنع ىو ' امعدعبلاو 3 هب هلأ رمأ امب لخالاو

 . «")نيدلا ف تاموصخلاو لادجلاو ءارملا كرتو , هرشو هريخ ردقلاب

 هريخ ردقلاب نمؤي نأك هنع هللا ىضر دمحأ نأ ىلع لدي مالكلا اذهو

 0 . ىلاعتو هناحبس هلل اهلك رومألا ماسيو «هرشو

 « ةلأسملا هذه ىف ةموصخلاو لادجلاو ءارملا هدنع حصيال هنأ ىلع لديو

 , نيدلا لئاسم لك ىف لدجلا هيلإ ضغب دق هنع هللا ىضر دمحأ ناك اذإ هنإف

 ىلإ لصياال اهيف لدجلا نإف ؛ ةصاخ ةلأسملا هذه ىف لدجلا هيلإ ضغب دقف

 , اديقعت تدادزا اهو> لدجلا دادزا اهلك لب « ةياهن ىلإ ىهتني الو ةياغ

 هنع ىضرو « هللا همحر هلوة صن اذهو « هنع هللا ىضر ةفيتح وبأ لاق ا؟

 « اهتوقيطي ىفأف « سانلا لع تبعصتسا دق ةلأسم هذه , : ردقلا ةلأسم ىف
 حتفي مو ابيفام لع اهحاتفم دجو نإف « اهحاتفم لض دق « ةلفقم ةلأسم هذه

 ' ٠ ناهربو ةنيبب هيتأيو « هدنع امب ىنأي هللا نم ربخمب الإ

 ق رظالا نأ مملع امأ ل اهيف هنوشق اذه اوءاج نم ًايطاخم لوقيو

 )١( بهاملا صس؟؟١



 - !عغم-

 .« ةريح دادزأ ًارظن دادزا الك ؛ سمشلا عاعش ىف رظانلاك سمشلا

 لدجلا نأ ىريو ؛ لوقتلا اذه لوقي ملكتملا راظنلا ةفينح وبأ ناك اذإو

 مامإ كلسملا كلذ كإسي نأ ىلوأذ « ةريحو ًاديقعت هتلأسم ديزي ردقلا لوح
 اور مهجاونم ريغ ىلإ دصقب الو , حلاصلا فلسلا ى امي ىذلا ةنسلا لهأ
 ةنسلانم ه : لوقيكلذلو « ةنسلا نم ردقلا ىف ةشقانملا كرت "نأ ى رو ؛ مهنع

 : ابلهأ نم نكي مامي نمؤيو ءابلبقي لو ةلصخ اهنم كرت نم ىللا ةمزاللا
 ؟ فيكوإ :لاقيال ؛ هيف ثيداحالاب قيدصتلاو , هرشو هريخ ردقلاب نامإلا

 . ام ناعالاو قيدصتلا وه اعإ

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ررقي هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ذإ دمحأو - 9
 هناحيس هللا ةردقبف ناسنإلا هلعفي امو « ءىث لكر دقيو « ءىث لكب ملعب

 لمعي ناسنإلا نإ نولوقي نيذلا ةيردقلا فلاخي كلذل « هتدارإبو ىلاعتو
 هناحيسهللادي رب الو « ىلاعتو هناحبس هللا ةردقب ال « ةصاخلا هنردقب لمعي أم

 ديرب الو ؛ ديرب ال ام هتاحيس رمأي الو « اهب رمأيال ذإ , ىصاعملا ىلاعتو
 ريغ نم اههدوأ دجويال « نامزالتم ممدنع رمالاو ةدارإلا ذإ ؛ هنع ىهنيام

 . رخآلا دجوي نأ

 وهو « هقفلا لهأو نيملسملا روبمج هاريام ىرب لب كلذ ىربال دمحأو
 ةردقب ءىش لك لب « هديريال ن وكلا ىف طق ءىش عقبال ىلاعتو هناحبس هللا نأ
 دقلو . اهواحتنا ىتلا ةلحنلا هذمب ةيردقلا مذي كلذلو « هتدارإو ىلاعت هقلا
 لعب ال هللا نإ لوقي هنا :٠ لاقف ىردقلا فلخ ةالصلا نع هنبا حلاص هلأس
 , ؟2هفلخخ لصت الف , اولمعي ىتح . هارعلا لمعيام

 «شقانيالو 0 لدا ال« منقي رط حش و 0 ةيردقلا مذي ذإ دمحأ نكل

 )١( هد س بقانملا ١



 ل 14و

 لك نأ ىريهنأل « نولحتني ام لاطبإ ىلع ًايلقع اليلد مهقي نأ لواحيالو

 بوجوب ةئسلا تءاج دقو « ليلد ىلإ جاتحيال نآرقلاو ةئسلاب تبث رمأ

 ىف ضوخلا ىرب ناكو « لطاب هيفاني ام لكسف « هرشو هريخ ردقلاب نامإلا

 دق تناكاذإ الإ مالكلا ءاملع ابعدتبا ىلا عدبلا نم ل وهآلا هذه ليصفت

 بتكا# لوقي ناك كلذلو « مركح نآرق وأ ةيوين ةنس هب تقطن

 : هباحصأ ضعيبل

 ناكامال] ٠ اذه نم ءىش ىف مالكلا ىرأ الو , مالك بحاصيب تسل ه0

 ريغ امأن « هباحصأ نع وأ ؛ هلي هللا لوسر نع ثيدح وأ « باتك ىف

 . « ©) دوم ريغ هيف مالكلا نإف كلذ

 نأرقلا قلخ ةلأسمو تافصلا 5

 هباتك ىفهسفن اهب هللا فصو ىتا تافصلا لك تبثي دمحأ ناك

 هلل فصو لكف , فيرشا| ثيدححلا ىف هسفن أمم هللا فصو ىأأ تافصلاو

 عبتم ًاماد هنأشك اذه ىف ووف « هب ىلاعت هفصي صنلا هب ءاج ىلاعتو هن أحس

 هن ادرس فصي وبث 3 لالدتسالا لئاسو نماهريغ ىلإ اهودعيال صوصنلل

 «زيزع مدح ريمخ يلع كب ره رداق ملكتم ريصإ عيت هنأب ىلاعتو
 هلثك سيل

 تافصلا ثيداحأ ف هنأ هللأ دنع هنبا هنع ىور دقأو 0 ىلاعتو تادرس ءىث

 .٠ تءاج 3 امور ثيداحالا مله : لاق

 ىلع اج ورخ لب وأتلا ريتعإو ٠ ابتقيقح نع ال و بهتك نع ثدع الو

 ءاغتبا هباشتملا عابتا نأ ىري هناأل كلذو ءابنم ًادمتسم نكي مل نإ «ةنسلا

م ْولأ ةفضص نع لوي كلذاوءلوقلا َْق عادتب و ةنتفلل
 ءاجرإ ةنسا|لهأ نمن

 هللا ىلص ىنلا نع ثياحالا تءاجس 3 « هنأ لإ رومآلا نم هةنع باغام

 )١( بقانملا ص١١



 هدو - ١6

 . «لاثمألا اهل برضيالو اهتدصيف مهر نوري ةنجلا لهأ نأ سو هيلع
 , هتافص كلذكتؤ , هل لوأ ال مدق ىلاعتو هناحبس هللا نأب نمؤي وهو

 .٠ مالكلا تافص أهنمو

 دقو , دمحأ رظن ىف نآرقلا قلخ ةلأسم ءىجت مالكلا ةفص نمو
 اذه ىلإ ابيف هيأر قيق#ت انكرتو « اهيبسب ةنحم نم هب لز ام هتايح ىف انحرش

 «قولخم نآرقلا نأب قطني ناك ام هنأ ىلع لدت ةنحنا نإو:ثحبلا نم عضوملا
 لزئام اهرك ولو أم قطن دق ناك ولو « سابعلا ونب هيلإ اعد ىذاا رمآلا

 ىذلا نآر قلا نأ ىرب ناكأ ؛ هيأر ناكاذام نكلو , لزن دق ام ءالبلا نم هب

 هفورحبتكمو « هتءارق ىف ءىراقلاهب ظفلي و ,فحاصملا فبتكبو أرقي
 نال «قواخع نآرقلا نأب قطنيال مأ , مالكا ةفص مدقل ميدق فيحاصملا ىف
 ؟ اهب قطنلا هلثمل حصيال ةعدب كلذ

 ضوه نأ لبقو ,هنع هت ىضر دمحأ نع تاياورلا كلذ تفلتخا دقل
 نآرقلا نإ لاقنف « ةممدقال ةثدحم هتوالت ىعع «نآرقا: لوقن هيأر ناب ىف
 ةءارقلان أل كلذو , هيف كشال ملس همالكف هءا رق ىنعمب «ثدحم ىأ قواخي
 ةءارقلاى نعم نآرقلا قالطإو «ىلاعتو هناحبس هل فصوال « ءىراقلل فصو
 نإ رجفلا نآرقو ه : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف « ميركلا نآرقلا ىف ءاج دق
 ىلإ جاتحال ىهدب رمأ اذهو .رجفلا ةءارق ىأ . « ًادووشم ناك رجفلا نآرق
 . نيمع ثحو « قيقد رظن

 «ةعدقن آر قلل ةءارقلا نإ اولاق اسان نأ ةببتق نبا ىحي ةهادبلا هذه عمو
 لاق دقف ةقواخم ريغ ةءارقلا لاق نم نإ » : هبيجوت ىف لوقيف مهلوق هجويو
 !!ةتراغئريغدابعلا لامعأ نإ لئاقل قي فيكو 22«ةقواخم ريغ دأمعلا لامعأ نإ
 ءرظنلاب ريدجريغ مالك اذه , ةتواخع مهلامفأ لكف « نوقولخم مهسفنأ دامعلاو

 ٠ ةياورلاو ةياكحلاو

 )١( ىرثوكلا خيشلا ققحلا ملاعلا قيقحتب ىسوقلا عبط 2٠ص ةبيتق نبال ظفللا فالتخا ٠



 رصع ىف سانلا ناكدح ىأ ىلإ لعنل « مالكلا اذه انقس دقو  ٠؟

 ,هيفك كيال ىذلا سوسحملا رمآلا ىف ىتح ) اواضو ةريح ىف اومقو دق دمحأ

 قطنلا كلذ نآل  ةفواخم ةءارقلا نأب قطني نأ نع موق عنتمأ دقل ىتحو

 ءاجام" ءراذلاف ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكذإ : نوكي نأ حصيال ةعدب

 . حيحصلا رثآلا كلذ

 ىف نأشا نوكي فيكنف ؛ نآرقلا ةءا رق ىف فالخلا نأش اذه ناكاذإو

 ىلإ رافناا ؛ امهدحأ : ناراظن هيلإ راظني ميركلا نآرقلاو ؛ هسفن نآرقلا

 مدقِب ةميدق مالكلا ةفصو « مالكلاب فصتم هنأ مم هللأ نأ وهو ؛هردصو

 ىلاعت« ثداوحلا هب فصتي اع فصتيال ىلاهتو هناحبس هللا نآل ةيلعلا تاذلا

 . ًاريبك ًاولع اهنع هللا

 ءابنمةئوكملا تايكلا كلو ء فورحلا هذه ىلإ رظنلا وه ىناثلا رظنلا

ا رايعلا نم موفتو تايملكلا املع لد, ىلا قاعملاو
 «ةعمتج تانلك ىه ىلا ت

 ؟ هيف دمحأ ىأر ناكاذاف رحنا وه اذه

 ةعدب رمألا اذه فضولا نأ ىريو « فقوتي ناكدمحأ نإ قيرف لاق

الا ىلع لدن دمحأ نع اموقفلي تارابعب كلذ نودي ريو
 «ضوخلا نععانتم

 لثمزم « نوعدتبملا هيف ىرج امف ىردبال ىتح , اوس كلذ ىلإ قاسي الأو

ه هتياور ىف ءاج دقف « ةشقانملل هب ءاج دقو « هتعملا هلوق
 ةشقاتملا هذه و

 ؟ مالكلا ف نذأت:تلق ةبينه تثكم ايلف «دايقأللا ىنتلقثأ دقو تسلج ه : هلوق

 ىلإ لاقف ؟ ماسو هيلع هللا ىلصص هللا لوسر طد مالإ تلقف , لكن لاقف

 نإ تلق مث « هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ انأ تلق : لاق ٠ هللا الإ هلإال نأ ةدابش

 هللا اولاق ؟ هب ناميإلا ام نوردتأ لاقو , هللا ناميإلاب مثرمأ ملسو هيلع

 ماقإو . هللا لوسر آدم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش لاق ؛ ملعأ هلوسرو



00 
 . خا نم سلا اوطعت نأو 3 ناضمر موصو؛ ةاكزأأ ءاتإو ؛ ةالصلا

 ءورقملان آر قاانأ ىعدي الوءئمأب هيفمطقيال ىذلا فقوتملا مالك اذهو
 ىلإ تاق ىاهتباجإ |دوه نم حرصأو ) ميدق تايلكو فور نه نوكمملا 1

 وه باجأف 0 نآرقلا ىف لوقت أم: ازكه لاؤسلا هيلإ هرجو دقف « نومأللا

 لق ألو أهلع ديزأ ال هللا مالك وه لاقن ؟ ره قواخغأ هل ليقف ؛ هللا مالك

 « ءىش هلثك س يلد لاق « ىن اعملأ نم ىنعم ىف هقلخ نم ءىش ههبشي ال هللا نإ هل
 0 «ريصلا عيمسلا وهو ش

 ٠ نيعم رمأب مزج هيف سل 3 فقوتلا ىف حي رص مالك اذه.نإو.

 ءدجال رصاعملا ىدبم نمحرلا دع ذيملت ةشتق نبأ نكلو 1#

 تكسدحأ نأ قنيو 2 ًايوق أدر دوجأ نع تنل رختلا أنوه وأ ةيأورأا كاقدرب

 نورك نأ نكمي ال عيش نيتك اسلا فقوم نأ ىريو ؛ ةلأسملا ف محلا نع

 : | لوقيف ق هللإ درع ىبأ لثم نم

 هذه دعب لهاجتااو توكسلاب رمأ نمم ًارذع لقأ قرفلا هذه ىف رأ لود
 سيلو.:ءانحشلاعوقوو « رهألا مقافت لبق اب رمؤي نأ زو< امنإو ؛ ةنتفلا

 راشتنالا اذه رشتنا دق نيدلا ىف رمأ نع كاسمإلا لاهتحا سانلا زئارغ ىف .
 تكسمأ ولو “ مالبج كسمأ ام مؤالقع كل..مأ ولو ؛ روبظلا اذه ربظو
 ءاملعأا ند مرمدقت نميف ةوسأ ءالؤ ناك دقو 0 بواقأ تكسدأ أم ةنساألا

 ,كلذل بق سانلا نيب راد نكي ملو نآرقلا ىف "> ةفينح وبأو مهج ملكت نيح
 مهئالع ىلإ سانلا عزف الف « سانلا هيف ملكت امف ناك الو « ف رع الو
 كشغلا اوازأ مهكلو ءاه وفلكتي لو أميف سانلا ملكتي ل « ةعدب هذه أولوقي
 ,قولخي ريغنأ ىلع ممأر اوعمجأو « ةمخلا اوفشكو ؛ ةريحلا اولجو « نيقيلأب
 اوطئتساو « اوساقو اورظانو « نيهاربلاو ججحلاب | ولدأو ؛ كلذب مهوتفأف
 . , 06 لجو زع هلل باك نم دهاوشلا

 . ةنحلا راشخأ مجار ن2( 1

 هءص ظفللا فالتخا (؟) . هرصع ىف هيف مالكلا رهتشي مو« اذه ىف ضي ةفينح ابأ نأ ققْغلا (؟)



 لو" 3

 ٠ - قواخم نآرقلا نأ معز نمد : لاق هنأ دمحأ نع ىور دقلو «
 عدتبم وهف قواخم ريغ هنأ محز نمو « رفاك ىمهجلاو ؛ ىمبج وبف «

 «ب'اجعلا نم ةيرع اهدعبو « ًاضيأ ةياورلا هذه ر كني هبتق نبأ نكلو

 قمل نأ ملعت تنأو «لرقلا اذه لثم نا دبع ىلأ ىلع موتي فيك : لوقب مث

 «نيرمآألا دحأ ىف نوكي نأ نم وا وادع عال .

 هتالكوب هفورد نآرقلا نأ ىرب ناك دمحأ نإ رخآ قيرفلاقو 64م

 هتارابع نم ًآريثكو دمحأ لئاسر نإو « قول ريغ هئاعمو هتارابعو

 لكوتملا ىلإ هتلاسر كلذ نمو ءهب حرصتو « كلذ ىلع لدت هنع ةبورملا

 .نآرقلاقلخلأ سمىف ىفاشلا لو ةلاو هيأ رةقيقح هل نيب نأ اذه هيلإ بلط امدنع

 لسر اهب باجأ ىتا تاباجإلاو « ةلاسرلا هذه ىف ءاج ام نيب عجبا و

 ضوخيا نم ًاعنتم“ففوتي رمألالوأ ىف ناكهفأ مصتعملا ام باجأو نومأملا

 دق نكي مل هلع وأ هيأر نأعي ملف « هيف ضوخلا ةنسلا رم سيل رمأ ىف

 نم هيدي نيب ىتاا رداصملا عجارو « ليس بلا مط ام ملف « ًايأر هيف هسفنل نوك

 مدع نأ ىلع هصرح عم اذه هيأر ناعأ نيعباتلاو ةباحصلا رابخأو راثآلا

 زوال ىلاعت هللا بانك ىف ماصتخالا نأو  ىلوأ ضوخلا .

  .- 5يكل !باقتن ةيضقأ ىف لصفلا فلا نم لكوتملا ى ![ هتلاسر ناكلو

 ؛ىبهذلا خيراتو ةلخا ىف تءاج ٠ .دمحأ نب هللا دبع نعابيف ءاجام_صث اذهو

 نأ ىن رمأ نينمؤملا ريمأ نإ هل لوقي ىدأ ىلإ ىح نب هللا ديبع بتكد

 ةلأسم نكلو « ناحتما ةلأس ال, نآرقنا رمأ نع كلأسأ كيلإ بنكأ
 ى< نب هلل ديبع ىلإ هللا همحر ىنأ ىلع ىللمأف , ةرصبت و هَ رعم :

 رومآلا ىف نسحلا ابأ كتبقاع هللا ندحأ ؛ ميحرأا نمحرلا هللا مب د

 هللاى ضر ل ءل]تيتسك دقو“ هتمدحرب ةرخآلاو أندلا راكم كننع عفدو « ابلك

 هللا لأ.سأ ىنإ و. ىن نفح امب نآرقلا رمأب نينمٌؤملا ريمأ هنع لأس ىذلاب كنع

 فاالّرخاو لطانلا نمض وخ+خ ىف رماثلا ناك دةفءنينم ملا ريم ق يفوت مي نأ



 هسه

 ريمأب هللا نتف , نينمؤملا ريمأ ىلإ ةفالخلا تضفأ ىتح « هيف نوسمغني ديدش

 «سباحلا قيضو لذلا نم هيف اونأك ام سأنلا نع ىل )و , ةعدب لك نينمؤألا

 نيبلسملا نم كلذ عقوو « نينمؤملا ريمأ هب بهذو هلك كلذ هللا فرصف
 ىلع هنيعي نأو هتبن ىف ديزي نأ « نينمؤملا ريمأل هللا اوءدو « ايظع ًاعقوم
 . هيلع وهام

 هضعب هللا باتيك اوبرضت ال : لاق هنأ سايع نب هللا دبع نع ركذ دقف

 ًارفن نأ رمع نب هللا دبع ركذو مكب واق ىف كشلا مقوي كلذ نإف ء« ضعبب

 اذك هللا لقي ملأ مهضعب لاقف ؛ ماسو هيلع هللا ىلص ىنلابابب أ ًاسواج اوفاك

 جرن ظ ماسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر عمسف ءاذك هللا لقب مأ مب طعن لاقو

 باتكا وبرضت نأ؟! متم اذهم : لاقف نامرلا بح هبجو ىف ءقف انأك

 أنه ام متسل نإ ؛ اذه لثم ىف مدلبق ممآلا تلض امإ !! ضعبب هضعب هلل

 اوهتناف هنع متين ىذاا اورظناو ؛ هب !ولمعاف هب مثمأ ىذلا !ورظن اء ءىش ىف

 ىف ءارم د لاق هنأ ماسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره ىلأ نع ىورو « هنع
 ىف اورامتال , لاق , هلي ىنلا نع . .. مبج ىبأ نع ىورو « رفك نآرقلا

 «لجر باطخلا نب ريع ىلعمدق: سايع نبا لاقو ءرفك هيفءارم نإف« نآر قلا

 اذك مهنم نآرقلا أرق دق نينمؤملا ريمأاي لاقف ء سانلا نع هلأسإ رمع لعِخ

 اذه مهموي اوعراستي رأ بحأ ام هاو تلقف ء سابع نبا لاقف ء اذكو

 ىلزنم ىلإ تقلطناف « هم لاقو « رمع ىنريزف لاق . ةعراسملا هذه نآرقلا ىف

 « نينمؤملا ريمأ بجأ لاقف « لجو ىناتأ ذإ كلذكافأ انيبف « ًائيزح ايثتكم
 ىذلا ام : لاق ' ىفالقن ىديب نوخأف ؛ ىف رظتني بايلاب وه اذإف « تجرذن

 ىمو « اوقنحي ةعراسملا هذه ا وعراستي ىتم «نينمؤملا ريمأ اي تلق ؟ تهرك

 « اولتتقي اوفلتختام ىمو ؛ اوفلتنغ اومصتخم ام ىمو ء اومصتخي اوقنح ام

 نع ىورو . اهب تنج ىّتح , سانلا اهبمتك أل تنك نإ هتلاو ء كوبأ هلل لاق
 ؛ فقوملاب سانلا ىلع هسفن ض رعي ماسو هيلع هللا ىلص ينل نأك :لاو رباج



 - |ةو مع

 مالك غلب أ نأ وعن دق ًاشيرق نإف « هموق ىلإ ىنلمحت لجر نم له : لوقبف

 ءىشب ىلإ اومججرت نل مدن يدل لوسر لاق « ريفن نب ريبجزع ىورو «فر

 أودرج لاق ةئأ دوعسم نبا نع ىوزو ؛ نآر ثلا ىنعي هنم جرخامم لضفأ

 نب رمع نع ىورو ٠ لجو زع هللا مالك الإ ًائيش هيف !اوبتكمتالو « نآرقلا

 نسحلل لجرلاقوء«هعضا ومهوعضف هللا مالك نآرقلا اذه نإ :لاق هنأ باطخلا

 علطقنيو 2 سيأ تدك هن ريدتو « هللا باتكت أرق اذإ ىلإ ديمس ايأاب ىرصلا

 « ريصقتلاو فعضلا ىلإ مدآ نبا لامعأو « هللا مالك نآرقلا نإ لاقف قاجر

 وهو « بايخ أراج تنك : ىعجشألا لفوث نب ةورف لاقو « رشبأو لمعاف

 ؛ ىديب ذخأ وهو « دجسأ نم اموي هعم تجرفن عك ىثلا باأ #نرم

 بحأ ءىغب هيلإ برقتت ام كنإف ءتعطتسا امم هتلا ىلإ برقت « هانهاي لاقف
 ؟ اذه ىلع ءاوهألا لهأ لمحام : ةبيتع نب حلل لجر لاقو « همالك نم هيلإ

 مايإ : كلي ىنلا نأ نم هوبأ ناكو « ةرق نب ةيواعم لاقو ,تاموصخلا : لاق

 كردأ ٍِق ناكو « ةبالق وبأ لاقو لامعالا طرحت اهنإف 2« تاموصخلا هذهو

 لاَ وأ ءاوهألا لهأ اوسلاجتال ١ : علي هللا لوسر بادكأ نم دحاو ريغ

 ضعب كيلع اوسبليو «مهتلالضىف كوسمغي نأن مآ ال ىفإف تاموصخلا بادحأ

 الاقف . نيريسنب دمح ىلع ءاوهآلا باحصأ نم نالجر لخدو « نوف رعيام

 ءالا لف ؟ نارقا كاع أرقنف : الاق ءال لاق ؟ ثيدحص كئدحن ركب ابأ اب

 أرقي نأ كيلع امو . موقلا ضعب لاقف . اماقف . اك.:موقأل وأ , ىتع اموقتل

 ؛ىلقف كلذ ريف ادافرديف ؛ةيأ ىلع ارقي نأ تيشخ ىفإ : :لاق ؛ةنأ كيم

 بوبأل عدبلا لهأ نم لجر لاقو ٠ امهتكرتل ةعاسلا لثم نوكأ ىنأ معأ ولو

 فصنالو « لوقي وهو « ىلوف ؟ هلك نع كلأسأ . ركب ابأ اي : ىنايتخسلا

 لخدأ : ىنباي : عدبلا لهأ نم لجر هءلك هل نبال سوواط نبا لاقو «ةملك

 ربع لاقو. ددشا « ددشا لاق م لوقيام عمستال تح . كينذأ ىف كيعبصأ

 لاقو « لقنتلا نم رثك أ تاموصخلل ًاضرغ هنيد لعج نم : زي زعلا دبع نبا

 نسسحلا ناكو دنع لضفل كل ءيخ,ىث مهنعرخدي موقلا نإ: ىمخنلا مهاربإ



 سماه

 اوقنا : ناولا نب ةفيذح لاقو 3 ءاوهالا قع . ًايلق طلاع ءادرش : لوش

 «أديعب أيس مةبس دق متهقتسا نعل هلئأو 3 مب أك نم قيرط !اوذعو هنأ

 . أنيس لاق وأ 2 ًاديعب هيل ٠ نع ماض دّقل ؛ الاوشو ًانيمب هوهنك رت نئلو

 ىح « هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دأ نإو » : ىلاعت هللا لاق دقو

 مث « قلخلاب ربخأف ء مألاو قلخاا هل الأ, : هتاحبس لاقو « هللا مالك عمسي

 نمحرلا » : لجو رع لاقو ©) قلخلا ريغ رمآلا نأ ريخأف «مأللاو ١ لاق

 . «هملع ١ نم نآرقلا نأ ربخأف « نايبلا هءلع « ناسنإلا قلخ ٠ نآرقلا لع
 لق « مهتلم عبتت ىتح ىراصتلا الو دولا كنع ىضرت نآو ه ىلاعت لاقو
 كلام ملعلا نم كءاج ىذا دعب مءاوهأ تعبتا نثلو , ىدحلا وه هللا ىده نإ
 اوتوأ نيذلا تدئأ نئلو » ىلاعتو هنا-.س لاقو «ريصن الو ىلو نم هللا نم

 ةلبق عباتب مهضعب امو مهتلبق عباتب تأ امو ؛كتلبقاوعبتام ةنأ لكب باتكلا

 « نيملاظلا نم اذإ كن] ماعلا نم كءاج ام دعب نم هءار رهأ تعا ننلو ضعب

 كءاجام دعب ممءاوهأ تعبت أ نت و ؛ ًايبرع كح هائلزتأ كلذكو ١» ىلاعت لاقو

 . نأ ملع نم نآرقلاف 2 فاو الو ىلو نم هللإ نم كلام ؛ ملعلا نه

 ”نئلو» ىلاعتهلوةل « نآرقلا وه هءاج ىذلا نأ لع ليلد تايآلا هذه ىفو

 دحاو نيغ نع ىور دقلو . « ملعلا نم كءاج ىذلا دعب مءاوهأ تعبتا

 وهو « قول ريغ هلل مالك نآرقلا : نولوهي أوناك مهن :أ انفلس نم ىضم نم

 , اذه نم ءىث ىف مالكلا ىرأ الو مالك بحاصب تسل « هيلإ بهذأ ىذلا

 وأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ثيدح ىف وأ هللا باتك نم ناك اهالإ

 . «دومع ريغ هيف مالكلا نإف كلذ ريغ امأف « نيعباتلا نع وأ هباععأ نع

 للا سعأ نم نآرقلا نأب رمألاو قلحلا نيب « ةقرغتلاب هنع شا ىضر ريشي هنأكو )١(
 .. قولخمب سيل اذه ىلع وبف ؛ هقلخ نم ال



 سس لقال حل

 ةمنأ دمحأ نع ةلاسرلا هذه ةاور تلق : ةلاسرلالقن دعب ىهذلا لاق دقو

 ةيوسنملا لئاسرلا نم اهريغ امأو ٠ هدلو ىلع اهالمأ هنأ هللاب دبشأ « تايثإ

 | رظن أمفف 2 هيلإ

 باهذ دعب تيئمأ دقو « ةبسنلا ةتباث ء دنسلا ةححص ةلاسر هذه  ة1/

 لد: ىبف « ىلعلا هئاوتسا لاك ىف وهو ىأ . هتخوخيش ىف دمحأو « ةنحلا
 8 هيلع رقتسا ىذلا هيأر ىلع

 هيف قمعتلاو اذه لثم ىف ضوخلا نأ ىلع تاذلاب الوأ لدت ىهو

 ءًارططم « اهراك هيف ضر امف ضوخم هنأكو , هاض ريالو  هندحتسي ال

 كلذلو . نيدلا ىف تاموصخلا لمأ هيلإ وعدي امب اونتفي نأ نم سانلا عني

 | : هلوشب | م همالك مخ 9 6 امردص ىف رارخاللا لنرم قاسم قاس

 . اذه نم ءىش قف ى مالكلا ىدأ الو ِ مالك بحاصب

 ًاعبات اذهب قطني وهو « قوأخع ريغ نآرقلا نأ ىر هنأ ىلع اين هاذ لدقو

 نيعباتلا ضعب نأ ٠ هك هنأ الولو 3 اعادتبا 0 3 هولا نيذلا فاسلال

 قلخ ريغ هللا مالكو « هللا مالكن 'آرقلا نأب ىأرلا كلذ كريو ءهب قطنام هلاق

 هنأحيس هللا ملع نم نآأر أ نأب دو 6 قاخلا ريغ صالاو مأ نأر ” نأ / و م هللأ

 نمو باتكلا صوصت نم هلك اذه ذخأ دقو . هقلخ ريغ هللا 7 « ىلاعتو

 ىلع دمتعم ريغ اذه ىف وهف نيعباتلاو ةباحصلا رابخأو « تِِي ىنلا ثيداحأ

 5 لقنلا ىلع دمتعبال ىذلا در#جلا راظالا ىلع الو « هددعو لقعلا

 وأ . قواخم ريغ نآرقلا نأ ىرب دمحأ نأ ىلإ اذه نم ىبتنن - 8

 دودحا انو ٌّق وهو( ىأرلا أذو ىلإ ةنسلاو يباتكلا ةسارد دعب هيأر ىهتنا

 . اصلا فلسلا جاهنم ى احيو ءراثآلا ىلع دمتعيو ميركللا نآرقلا ىلع

 دعي ال هنآل . ركفلا ىف هغوسيل , ىلقملا هيجوتلا هبجوي م هنكلو

 « ريكفتلا نم وحتاا كلذ نأ ذإ , مالك بحاصب سيل هنآل , هلمع نم كلذ
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 اوفاك نيذلا تاموصخلاو لدسجلا لهأو « مالكلا ءالع هيلإ هجتي ام]

 ممدانسأ نوكمت نأب نوديقتي الو « لقعلا نم دانسأب مهلا رأ .نودنس

 ْ . لقنلا نم

 دقف . ركفلا ىف هيأر غيوستل ةيلقع ةلواحم لواحي مل دمحأ ناك اذإو

 ىتلا ةيلقملا ةءاعدلا نايبب هيأر حيضوت ىلع لمع نم ءاملعلا نم هدعب دجو

 ةببتق نبا ءالؤه نمو « هؤانب اهيلع موقي ىتلا ةيركسفلا سسآلاو « اهيلع ىنبي
 ىذلا نآرقلاف « هتءارقو نآرقلا نيب اقرف كلذ ليبس ىفامو , ةيميت نباو

 ىذلا ءىراقلا توص ىف ةءارقلاو « ىلاعتو هناحبس ىرابلا مالك -- أرقي

 عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإود : ىلاعت هلوقل ( عمسمل

 , متاوصأب نآرقلا اونيز » : ْهتَي ىنلا لوقلو ءهنمأم هغلبأ مث « هلل مالك

 :ىموموبأ هل لاقف « نآرقلا أرقي وهوىرعشألا ىسومابأ عقلي ىنلا عمس دقو

 . « اريبحت كل هتريحل عمست كنأ تملع ول د

 . قواخع ديعلا نأ مك  ةقواخم ىبف « دبعلا توص ةءارقلا تناك اذإو

 هللا مالك سيل وهف . فحاصملا هب بتكمت ىذلا دادملا ةءارقلا لثمو

 لق ٠ : ىلاعت هللا لاق دقلو « هللا مالك بوتكملا ناك نإو « ىلاعتو هناحبس
 ولو « فر تابلك دفنت نأ لبق رحللا دفنل ىو تاكل ًادادم رحبلا ناك ول

 , هتايلك هب بتكنت ىذلا دادملا نيب ىلاعتو هناحبس قرفف , اددم هلثم انتج
 .() هنالك نيبو

 ىف دحأ ىرامال هب بتكي ىذلا دادملاو نآرقلا ةءارق ىف هذه - ذه

 ليربج هب لزن ىذلا نآرقلا تاذ امأ . كلذ دمحأ نع ىورملاو ةقولخي اهنأ

 نم نوكستل كبلق ىلع نيمآلا حورلا هب لزن » هللا مالك وبف ملتي دم ىلع
 هتافص نم ةفصب لسهتي وهف , ىلاعتو هناحبس هللا مالك ناك اذإو . « نيرذاملا

 )١( ؟ج ةيميث نبال لئاسملاو لئاسرلا ةعومج  » 7١رانلا عبط 8؟ ٠
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 اباكنف ؛ هتارابعو هفاعمو هظافلأب كلذو , ًاريبك ًاولع هتافصو هتاذ تلاعت

 . ىلاعتو هناحبس هللا تافصب لصتي

 : فئاوط ثالث ىلع ىلاعتو هناحبس هللا تافصل ةبسنلاب ءاملعلاو

 تافص نم ةفصب ًافصتم هناحبس هللا نوكي نأ قنت ( ىلوألا ةفئاطلا )
 تناك الإو . رصبلاو عمسلاو مالكلاو لعلاو ةدارإلاو ةردقلاك ىناعملا

 نودءعيو « ةلزتعملا م ءالؤهو ءامدقلا ددعتيف « هتاذ مدع ةمدق هللا تافص

 هناحبس هل تعنلا قاسم تقيس ىتلاو « يركسلا نآرقلا ىف ةروكذملا تافصلا

 ريغ ىلاعتو هلاح.س هللا تاذ تناك اذإو , تافص ال ىلاعت هل هل ءا_سأ ىلاعتو

 هنأ ىنممب ىلاعتو هتاحبس هللا مالك نآرقلاو « ىناملا تافص نم ةفصب ةفصتم

 زاجعإب ملسو هيلع هللا ىلصد# ان ديس ةوبن ىلع الاد هلعجو « هأشنأو .هقلخ

 ةيناس ايا نم نم هيف أمل« , كلذ نع العف مزجعو ؛ هلثم اوتأي نأ نع برعلا

 . مثردق ْق تدل

 نأ ررقت اهنكلو « ةيلعلا تاذلل تافصلاتبثت ةفئاط ( ةيناثلا ةفئاطلا )
 هللاف « هتردق تاج هل ةقولم ىلاعتو هنأحبس هللا ةردقب نوكست ىبلا لامفألا

 قولخم اذه ىلع نآرقلاف « ىناعملاو ظافلالا قاخم هنكل و ملكتم ىلاعت و هناحبس
 . هتردقب ىلاعتو هئاحيس هلل ةتولخم اهلك ءايشالا نأ م « ىلاعتو هناحبس هلل

 فصتم ىلاعت وهناحيس تانإ لوقت ةيفلسلا ةفئاطلاىهو ( ةثلاثلا 4 ف :اطلا ١

 فصتم وهف « ةيلملا تاذلل تمن ميركلا نآرقلا ىف تركذ ىتلا تافصلاب
 تافصلا نم كلذ ريغو « مالكلاو رصبلاو عمسلاو ملعلاو ةدادإلاو ةردقلاب

 هللا تاذ نع ردصت ىتلا لاعفالا نأب نوكح الو ء اهب راثالا تءاج ىتلا

 هللا تاذب مئاق هناآل ؛ ًاقواخع نآرقلا ىعسي الف ةقولفع ىمست ىلاعتو هناحبس
 «أماكتم هلا لزب مل اولاق فاسلا » ةيميتنبا كلذ ىف لوقيو : ىلاعتو هناحبس

 وهو « ملكتي ال نمي لكأ ماكتي نمو « لاك ةفص مالكسلا نإو « ءاش اذإ
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 هب مق ووف ملكت أمو 5 فرعلا ن ':أرقل 7 ا ملكت مك 7 رعلاب ءاشاذإ « ماكتب

 هللأ ه امسأ ىنابم ىه ىلا فورحلا نوكت كلف « هلع الصفتم و ع سم

 » 000( م ماكق نأ نآل ٠ هقواذع ةلؤنملا هينكو ىنسحلا

 « الش ىمسيأ هتردقو ىلاعت هلا تافص نع ردصي ام نأ ساسألاف
 ؟ قول ةءاكهيلع قلطت الو « اقلخ ىمسإ ال مأ  قواخم ةملك هيلع قلطتو

 . اقوا هنومسي ال نويفلسلاف

 ميدق وه لبف « قول ريغ ريرقتلا اذه ىلع نآرقلا ناك اذإو - ٠

 سيل نآرقلا نأ ةيميت نبا ررقي انه ؟ هتاذب مئاق هنأ ذإ « ىلاعت هللا مدقل
 ذإ ءابمدقب ايدق ةيلعلا تاذلاب موقي ام لك ىبتميال هنأل ء دمحأ دنع مدقب

 « ثدأ>ح وه أم ابنمو « هدنع هب مئاق هّتدأرإب ىلاعتو ةناحبس هنأ هلعف ام لك

 هبأإ هتقاس ىذلا ةفسالفلا عزنم وه ع نااأ اذه ريغو « ثداح ابلك لب

 ؛رفاضتت تاينظ ىهو « نيبلسملاو مالسإلا مزلت ال ىلا ةيلقعلا مهضورف

 . ةينظ جنات نوكستف

 , لاقف نآرقلا مدق فلسلاو دمحأ بهذم نوكي نأ ةيميت نبا قنيو
 نأ سانلا ضءب نظف ؛ قول# ريغ لزم هلل مالك نأ ىلع اوقفتا فلسلاو »

 لكب رمآلا وهو ؛ دحاو ىنعم وه ةفئاط تلاق مث « نيعلا ميدق هنأ مهدارم

 ةيب رعلاب هنع ربع نإ هاو ؛ ربخم لكل ربخلاو ىهنم لك نع ىهنلاو « رومأم

 ةينايرسلاب هنع ربع نإو « ةاروت ناك ةيناربعلاب هنع ربع نإو «انأرق ناك

 . (5) لقعلاو عرشلل فئاتغع لوقلا |اذهو , اليحنإ نأك

 ميدقلا مالكلا ىلاعتو هناحبس هللا فاصتا نيب ةافانم ال هنأ نيب دقلو
 : لاقف ٠ ميد ريغ هملكتي أه نوكو

 4 هس ؟ج ةيمت نبال للاملاو لئاسرلا (1)
 5١١م روك ذملا باتكسلا قفز



 - اد -

 هنإ ليق نإو . هنردقو هتالشع ملكتي هنأ عم مدت همالكف ذليحو د

 ملكت دق ناك اذإو ؛ نيعم توص مدق كلذ سم مز. ال توصب ملكتيو ىداني

 لبق ءايلاب ملكتي نأ عنتمي مل هتردقو هنئيشع ليجبإلاو ةاروتلاو نآر قلاب

 , 599«... نيسلا

 مكلسم كاس نمو ٠ ليئحنب دمحأ نأ هلك اذه نم صلختسيو -
 ثدامح وه لب , مدق هنإ نولوقي الو « قولخم ريغ نآرقلا نإ نولوقي
 لزنأو ملكتي امدنع هتدارإو هتئيشمب ىلاعتو هناحبس هللا نم ملكتلا ثودحب

 . ليربج نيمآلا حورلاب همالك قلي ىنلا ىلع

 اأو '؛ فال لحم نكست مل قئاقحلاو ىنامملاف « كلذك رمآلا ناك اذإو
 كلذلو , قلطتال وأ نآرقلا ىلع قولخم ةءلك قلطت نأ فالخلا عضوم ناك
 : لاقف « ماقملا كلذ ىف مالكلا هدبع دمت خيبشلا مامإلا ذاتسالا ررح

 ردصف ؛ هللا مالك هنأب نآرقلا قطنو ٠ هئايبثأ ضعب ملك هللا نأ درو دق
 , هماقإ ًايدق : هن ودش نه ًانأش نوكي نأ ديال هنأحيس هنع عومسملا مالكلأ

 ىف فالخ الف ٠ ميدقلا فصولا كلذ نع ربعملا هسفن عومسملا مالكلا امأ
 هناحبس هل هرايتخال دانسإلاب صصخو « هقلخ نم قلخ هنأ الو «هثودح
 [رهاظ هتردق ضحي نع رداص هنآلو , هقلخل ةغالبإ دارأ ام ىلع ةلالدلا ىف

 نأ ىوس «هوجولا نم هجوب هيف رخآ دوجول لخدم ال ثيحب « ًانطابو
 , ةهادبلل ةرداصم كلذ فالخم لوقلاو « هرودصل ربظم هناسل ىلع ءاج ام
 اهؤرقي ىتلا تايآلا نإف « هيلإ لدبتلاو ريغتلا ةبسنب مدقلا ماقم لع ؤرجتو
 ءورقملا نآرقلا مدقب لئاقلاو « تيلق املك ةهادبلاب ىنفتو « ثدحت ءىراقلا
 «ايليلضتب هسفن نآرقلا ءاج ةلم لك م ًاداقتعا لضأو « الاح عنشأ

 ١٠ص روك ذملا باتكسلا كلل

 ( لينح نبا ح ١١م)
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 لخد نودب نآرقلا دجوأ هتا نأب لوقلا ف سيلو ؛ اهتفلا ىلإ ةوغدلاو

 هداقتعا ىلإ نيدلا اعو م لب ٠ هتدسأ فرش سك م هدووججو قرشب بسك

 لكو 6 هباحصأو لسو هيلع هل ىلص ىنلا هيلع ناك ام وهو ؛ ةنسلا وهف

 ءا6 ةلالضو هعدب ووفق هفلاخ م

 اهيف ثدحأو ,ةماآلا قرف ىذلا فالخلا كلذ نم انيلإ لقنام امأ.

 ةمئالا ضعب ءابإو ؛ ةرجب ! نم ثلاثلا نرعهلا لئاوأ ىف اسوم تادحألا

 بدأتلاف ةغلابملاو جرحتلادرجم هوشنمناكدةف « قول نآرقلا نأب قطني نأ

 نأ كه مي نأ نع 0 راي نبأ مامإلا لثم م ماقم لحب هئإف الإو 3 موضعي نم

 , ؟90هيروصب هفيكيو ؛هنأس اب ةلءأ لك٠» هولتو وهو 'ميدق هور نآرقلا

 دمحأ مامإلاف « هيف كش ال حيحص مامإلا لوق نم ريخألا ءزجلا اذهو

 ؛م نآرقل أ لق درقي مو « ةقولخعريغ الو ةميدق ةءارقلا نأ طق ررقب م

 دعب الهنأ ىلع هيأر ءاملعلا جرخ دقو ) قواع ريغ نآرقلا, نأ هررق م ىذلا نإ

 ٠ قوام هنإ هنع لاش ٠ هتاذب ًامئاَق تأ نع ًارداص ناكام

 ف هيلإ هتنسن تعيذأ امئإف 0 ميدق نآرقلا نأ ركذ لق رمأ نأ ءاعدا نإو 1

 . ةلورجم ةياورب عبارلا نرقلا

 .هنع هللا ىضر دمحأ ىلإ ةسنلا هذه ةحصهخرات ىف ىهذلا ركنأ دقلو

 ؛ءاماعلا هققح ؟« ايف دمحأ ىأرو « نآرقلا قلخ ةلأسم هذه *”*

 « تافصأا ف مالك / ىلع الق 3 ةلأ ملأ ف مالكلا ىبنا ددقو ٠ .اهؤل بو

 1 .. أبمق دمحأ هلوقي اهو

 وهف « هيبشتالو « هيف ليوأت ل ىذا ىأرلا ىرب دمحأ نأ ركذدقلو

 7 ١ قمح أاةنسلاوأ 6 ميركلا نآر لا اج فصولكب ىلاعتو هن احس هللا فصي

 , ديجوتلا ةلاسر-(2١:, +
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 نم كلذ ريغو « ةايلاو مالكلاو ملعلاو رصبلاو عمسلاب هفصي ؛ ةتباثل
 هنكلو « !هفيكن ع ثحاب ريغ « ةنسلاو نآرقلا ىف اهركذ ءاج ىلا تافصلا
 هلثك سدل ه ىلاعت هلوقل « تافصلا نم ةفص ىف ثداو+لا هباشيال هنأب ' مزاج

 . 6 ريصت ١. عيمسلا وهو ءىث

 ةببشملاو ؟ تاهئصلا اون نيذلا ليطعتلا لهأ نيب طسو ىأرلا اذهب وهو
 ءأعطق عونم هييشنلا نإ اواوةي لو تافصلا اوتبثأ نيذلا ةيوشحلاو ةمسجماو '

 نولوقي امع هللا ىلاعت « نييمدآلل تبثي ام ىلاعتو هناحيس هلل ةيوشحلا تبثأ لب
 . ًاريبك ًاولع

 ىارب مهم وهو ءدمحأ مامإلا ىلإ مهتبسأ ةهبش ملأ ءالٌوه ضعب ىعدأ دقو

 : ىلاعتو هناحبس هنأ وهو « عطاقلا صنلا هب ءاجام ررقي امف درقي هنأل
 . , ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثك سيل

 ةمايقلا موب هللأ 3 ةيؤر ل مه

 ,هنع هللا ىذر دمحأ رصع ىف تراث ىتلا لئاسملا نم ةلأسم هذه  ؟؟ ٠
 ىضتقت ةيؤرلا نأل ,ةمايقلا موي ىلاعتو هناحبس هللا ىري نأ اوفت.ةلزتعملا نإف
 سيل ىلاعتو هناحبس هتاو « ثداودلل هللا ةمءاشم بجوت ةيمسجلاو « ةيمسجلا
 , ةيؤرلا ىلع لدت يتلا نآرقلا ىف ةدراولا تايآلا اولوأت دقو « ءىش هلثك
 تاءآلا نم اهريغو « ةرظان امر ىلإ ةرضان ذئموب هوجو ه ىللاعت هلوق لثم
 :٠ ةمايقلا موي اهدوجو ققحت ىلع لب « ةيؤرلا زاوج ىلع اهرداظب لدن ىتلأ

 اولوقي نأ ىلع سانلا لل هنايح رخآ ىف لواح ىذلا نومأملا نك دقلو ..

 ناك نإو « ةيؤرلا مدعب داقتعالا ىلع مبلمح ىلإ هجتي ال , قولخ نآرقلا.نإ
 ىلإ فاضأ قثاولا نكلو « مهجهانم جهني يلزنعم هنأل هقنتعي ىذلا هيأر اذه
 نأ ىلإ كلذ رمتساو « ةيؤرلا فن ىلع ها ركأإلا نآ رّلا قلخ ىلع هاركألا

 . . لكوتملا ءيجمي ةبركلا تلازو « ةمغلا تفشك



 تت اةؤ-

 هنإف ٠ اليوأت اهف ىرحي الو , صوصنلاب ذخأب ناك ىذلا دمحأ امأ

 لهأ ةديقع ناب ىف هلئاشر ىدح] ىف ءاج اذلو , الماك ًاناعيإ ةيؤرلاب نمؤي
 : لاقف , امئاع] نم ءرج ةمايقلا موب ةيؤرلاب ناميإلا نأ ةعاملاو ةئسلا

 مسو هيلع هنا للص ىنلا نع ىور م « ةمايقلا موي ةيؤرلاب ناميإلاو »

 كلذ نإفهبر ىأر ملسو هيلع هنا ىلص ىنلا نإو « حاحصلا ثيداحألا نم تبث

 هاورو ؛« سابع نب هللا دبع نع«ةمركع نع ةداتق هاور « حي ثيدحت روثأم ١

 فسوي نع ديز نب ىلع هاورو , سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نبا كحل
 ىنلا نع ءاج اك هرهاظ ىلع ان دنع ثيدحلاو ؛ سارع نبأ نع ؛ ناربم نا

 هرهاظ ىلع هب نموت نكلو « ةعدب هيف مالكلاو « ملسو هيلع هتلا لص

 . , "9أدحأ هيف رظانن الو د

 صوصنلا نآلةمايقلا موي هنا ةيؤرب نمؤي دمحأ نأ نأشلا اذه نم ىرئو

 اذه نمؤي ذإ هنكلو « هير ىأر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأو ام تءاج

 صاوخ نم اهنوكو ؛ ةيؤرلا اهيلع نوكمت ىتلا لاحلا ةفرعم لواحيال ناميإلا
 ىريو « ةيمسج هيششالو ةيهسج امف نوكت ال لاح وأ 5 ماسجالا

 ابنف ضوخم ال لوقأأ نم ةعدب تايلقعلا هذه ىرحتو ؛ كلذ ىف ةرطانملا

 نوكي نأ ىلإ ىدؤتال ةقيرطب نوكنت اهنأب نمؤي هنكلو ءاهلوح رظاني الو

 فيكو ةيؤرلا ةقيقح امأ «ءىث هلثكس يل هناحبس هنأل ؛ثداوحلل ًاماشم هت

 ىأرو ءاييلإ جولولاو ءامف رظنلا ىاحتي ىتلا مارحلا ةقشلا ىه هذبف نوكت

 ثيدحلاب نوذضشأب ال « ناب ًايفن هيؤرلا اوفن نيذلا نيب طسو اذه ىف دمعأ

 - دئاقعلا ىف امي ذنخؤي الو ؛داحالا ثيداحأ نم هنآل ةمايقلا موي اهتيثأ ىلا

 هناحبسهللا لعحجي امم ءايشآألاو صاخشألل انتيؤ رك ةيؤرلا اوتبثأ نيذلا نيبو

 )١( ىزرجلا نبال بتانلا ١7



 الو

 ذخأ دقو ؛ ةمسجلاو ةيوشملا م ءالؤهو , ماسجاألاك , ناكم ىف ىلاعتو

 . نيملسملا ريهاج اذه دمحأ ىأرب

 نآرقلا ىلع دمتميلو ةئسلا ىلع دمتعا دق كلم ىف دمحأ ىرنو - ”ع

 . : ناتضراعتم امهرهاظ ىف امه ناتي هيف درو دق ميركلا نآرقلا نآل ء هدحو

 (ىرخآلاو) « ةرظان اير ىلإ ةرضاف ذئموي هوجو ه : ىلاعت هلوق (امهادح])

 فيطللا وهو , راصبأللا كردي وهو . راصبأللا كرد ال » : ىلاعت هلوق

 «ضعبب هضعب برضي الف « نيضع نآرقلا لمي ال هكلسم ىف دمحأو , ريبخلا
 هلعلو « ةمايقلا موي ةيؤرلا تبثأ كلذ ىلعو « لصفلا اهبفو « ةنسلاب ناعتساف
 ةبيتق نبا كلسملا اذه كلس دقل وءايندلا ىف وه امنإ ةيناثلا ةبالا ىف ىننلا لمج

 ىلاعت هلوقو « نيتقباسلا نيتبألا ركذ نأ دعب لاق دقف ؛ ظفللا فالتخا ىف

 : «ىفارت نل ٠ ىمومل

 ءايئدلا ف ىنارتنل دارأو « ايندلا ىف راصبأللا كردت ال دارأ هنإ
 مويو ؛باسحلا موي محل ىل#وءايندلا ىف هقلخ عيمج نع بجتحا ىلاعت هنآل

 « هيف نوفلتخ ال ' ردللا ةليل ىف رمقلا ىرب ا « هنوريف ءصاصقااو ءازجلا

 « باتكلا ىلع رصاق ِهَتلي هلا لوسر ثيدحو . . رمقلا ىف نوفلتخم الاك

 دناعم وأ لهاج الإ ابعفديال ىلا رايخألا نم ةيؤرلا ىف ريخلاو « هل رسفمو

 : لجو زع لاق اهلفءتاقثلا نع ةريثك-اا تاهجلا نم تاباورلا عباتتل « ملاظ
 , ةمايقلا موي هللا نورت » : عتق هنا لوسر نع ءاجو . راصبألا ردت الد
 . 20. . . . تقو نود تقو ىف هنأ رظن ىذ ىلع فخم م

 ءادلع اهيف ضاخ ىتلا تاعوضوملا ىف دمحأ ءارآ نم ةلمج هذه "وه

 مزهلا اهيف هارتو ل رمعلا اذ هى تالكشملا اهوح اوراثأو , مالكلا

 ؟ ظفللا ف نالتخالا )١(
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 ,طلشلا نع ايف مصتعأ د دقو ؛هقفلا ةساروف هما ىذلا جابنملا امتار ,د ف

 0 : نءرمأب ء دحلا ةزواجبو

 اهرسفيالو ءاطوزيالو اهودعي ال صوصنلا مزتلا هنأ ( امهدحأ ) 0

 ذختي ال « ابجراخ نم صأب ةناعتسالا ىلإ اهمهف جاتحا نإو , اهرهاظ ريغب

 «باتنكلا امم رسفي «ةنسلا نم نيعملاو ددملا ذيختي لب , ًاذيعم درجلا لقعلا نم

 تالكشملا اوراثأ نيذلا نيملكتملا ىرب ناك اك , ضعبب هضء, برضي الو
 . هرصع يف

 اب تءاج وأ « باتكلاب تءاج تامفض نم هلل تيثأ امف هنأ (”امهناث )
 اك اسمتسا « هقطخو ىلاعت هللا نيب ةبماشملا ون ىلع ًاصي رح ناك« ةيوبنلا ةنسلا
 ناك ةيؤرأأ تابثإو تافصلا تايثإ ىف ورف ( ءىش هلثك سيل ) : ىلاعت هلوقب

 هللا ىلاعت « هقلخ نم دحأو . هناحبس هللا نيب ةمباشملا ني نأ ىلع ًاصيرح

 . ًارييك ًاولع كلذ نع

 ةسايسلا ىف هوارآ

 ةلصتملا ىحاونلا ضعبل هتسارد ف دمحأ كلسم ناك دقلو - #ك

 هئارآل ةسنلاب ناكو « كلسم نع فئاجتي الو ءرثألا عيقي الجر ةسايسلاب

 « نيعباتلاو ةباحصلا نم ةرثكلا هيلع ناك امو لوقنملا عب .ةياحصلا ىف

 هيلإ هجتي ناك ام لك ىف هنأش كك , ىرثأ اذه ىف وهف « نيمجأ مهنع هللا ىضر

 0 . تاسارد نم

 الجر ناك رات فيكو ,راتخم نمو « ةفيلخلاو ةفالخلا نأش ىفو

 ةعاطلا رثؤيو . امتلم نيلسملا ل مش نوكي نأىف دهت<و. نتفلا بنجتي ًايعقاو

 : ةعاملا لع جورالا ىلع  ًاملاظ ناك ولو ؛ بلغتم مامإل

 هئع هنا ىضر كلام ماءإلا رظن و ةسايسلا لئاشم ىف دمحأ رظن هباشتيو

 ناقفتيؤ ؛ةفيلخلا نانتخا ىف ناةفتيو «ةءاحصلا لزانم بيت رت ىف نأقفتي امهف



0 

 ناف ىف ٍبكتري هنآل ءنو< ال ًالاظ ناك ولو ؛ ةفيلخلا ىلع جورحلا نأ ىف

 7 0 ٠ ملظ نم ديتسملا مم احلا هيك رب الام ملظلا نم جورخلا

 هنع هلا ىضر اكلاه نأ-وبف اذهىف نيمامإلا نيب قرف نم ةمث ناك اذإو

 هرصع ىف تناكو :« بالةنالا روصع ىف بارطضالاو ؛ .جورخلا نس نياع

 ًابيرق هرصع ىف نكي لو ءأربث نيفلا نياعي ملف دمحأ امأ ٠ هنم ةيرقو « ننفلأ

 تبا دق اهأر دقو«نومأملاو نيمألا نيب تن اك ىلا نئفلا الإ دبش و ءاهنم

 « ةفلتخلا لحتلا رورظو « ىمرافلا ذوفنلا لغاغت ىلإو « ريغ ىلإ ال رش ىلإ
 ةسيرف ناك هنأو ' نيكاحلا ىلع عادتبالا ةرطيسو «ندلا ىف عادتبالاو

 ههثيام قييضتلاو سبحلاو برضلا نم هب لزنو ملاظلا ك- لا نم عونلا كلذل

 7 : نحإلاو دقحلا دلويو « بواقلا ىف ةمقنلا بح عدذيو ؛ مكح لك

 1 أر ناكول « ماكل 8 ىلع جورخلل ًاديؤم هلعج نأ هنأش نم اذه ناكو

 ًاعبت هيأر الو « هاوحل ًاميت هكح لمج ام هنكلو ؛ هساسحإ] نم دمتسي

 الع جورخلاو ةفالخلا ىف هيأر دمتسا لب ؛هرصع .ماكح ىلع هذخأي ناكامل

 سيساهحالا كلت لب « ةماعلا ةيعامجالا ةحلصملاو « فلسلا ل معو « ةنسلا نم

 ,ةفيلخلا لاح نكنت اهبم ًايغب هريتعيو « جورخلا نع ىهني ناك دقف ؛ةصاخلا

 . باذعلا طوس هيلع بص نمو ؛ هلتاق ناكولو

 . ةءاحصلا ىف هيأر نع ملكتنف ؟ نيييتلا ضعب اهنيبف ةراشإ هذه - ؟1/

 ,ةفرلخلا رايتخا قيرطوف هبأر م 2 مرنم ادحأ بسل نمو مهتاجرد بدثرو

 . اذكهو هب ماتتثالاو همم دابجلاو هيلع جورخلاو

 نم نأ ىريناكمنأ هنع ءاج دقلو « مبلحي وه ةباحصلل ةبسنلابو -”مب
 ؛ همالسإ ىف كوكشم لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باعصأ نم ًادحأ بسب
 :ىفآل تلق : اق هنأ هنبا هللا ديع هنع ىور دقف مالسإلا لهأ نم س ل وأ

 نع نأ تلاسو. 0 رعو ركب انأ بسي وأ . مشي ىذلا لاق ؟ يضفارلا نم
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 هارأ ام لاق ؟ سو هيلع هللا لص هللا لوسر بامصأ نم الجر مشي لجر

 ش | . «"0مالسإلا ىلع

 باحصأ نم ًادحأ ركذي الجر تيأر اذإ : لاق هنأ هنع ىور دقلو

 مالسالا ىلع همهتاف ءوسب « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
7 . 

 ىئعم ىف كلذ عم عسويو « هنيد ىف هبي ةباحصلاا بسي نميف هيأر اذه

 0 ةعاس وأ , ًاموي وأ « ًاربش وأ , ةنس هضص نم لك : لويف ؛ ىفاحصلا

 هيلإ رظنو , هنم عمسو , هبعحام ردق لع ةبحصلا نم هل ؛ هباعصأ نم وبف
 هللا اول ولو « هوري مل نيذلا نرقلا نم لضفأ وه ةبحص مهاندأف « ةرظن ولو

 نم لضفأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا اوبص نيذلا ءال ؤه ناك , لامعألا عيمجي

 نم ًادحأ صقتنا نمو « ريخلا لابعأ لك اولبع ولو « مهتيحصب نيعباتلا

  هيواسم ركذ وأ « هنم ناك ثدحل هضغبأ وأ « هلي هللا لوسر باعحأ

 . 9 مهل ايلس هبلق نو ,و ًاعيمج مهيلع مرتي ىح « اعدتبم ناك

 هناسلب مهبسي هنأ عم , هيلقب ةياحصلل صلخ مل نم جري اذه ىف هارتو

 | . هنيد ىف مهتم هدنع عدتبملاو « عدتبم هنأب

 وهف « مهطزانم بيترت امأو « امومع ةباحصلا ىلإ هترظن هذه -؟9

 «نوبترم لضفلا ف مهنأ ىري وهف « نيعباتلاو ةباحصاا نم فلسلل عبتم أضيأ

 مث ؛ قيدصلا ركب وبأ امبن دعب ةمآلا هذه ريغ ١ : بيترتلا اذه ىف لوقيو

 باحصأ مدق اي« ةئالثلا ءالثه مدقف « نافع نب نامثع مث « باطخلا نب رمع

 باحصأ ءالؤه دعب مث , كلذ ىف اوفلتخي ملء سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١5٠١ ص بقانملا (؟)

 ١١١ سص بقانلا (؟)



 ها

 . دعسو ٠ فوع نب نمحرلا دبعو ةحاطو « ريب رلاو « ىلع : ةسخخلا ىروشلا

 . « مأمإ ميلكو , ةفالخلل حلصي مبلكو

 ىلإ كلذ ىف بهذي ه : لوةيف « ىزوجلا نبا ريخلا اذه ىلع قاعبو

 0 ىح مأسو هلع هللا ىلص هللا لوسرو ( ذعتأتكد رمع نبأ ثيدح

 2 00 تكسن مث , نامثع مث « رمع مث ركب ابأ « نورفاوتم هباحصأو

 مث « نيرجاهملا نم ردب لهأ مركذ نبذلا ىروشلا باحصأ دعب و

 ردق ىلع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم ردب لهأ
 . ةباحصلا رئاس مث ءالوأف « الوأ ةقباسلاو « ةرجحلا

 ,هعاياوءرثالاب 5 اسمتسا رادقمو« دمحأةيلقع فرمنل اذهائقس دقو

 . ةيخيرات ةسارد هتقيقح ىف وهو ؛ ةيلمع ةرم ليضفتلا كلذا نكب ل نإو

 بتارمل ةبسنلاب نيماهإ نيب ًاضيأ أطسو ًافقوم فقب اذه ىف ارو
 نامع ىلع ًايلع لضفي هنع ةحيحص ةياور ىف ةفيدح وبأف , ندشارلا ءافلخلا

 : ةثالث ىف قبسلا دعي كلامو ؛ ةتسارد ىف كلذ انيب دقو هنع هللا ىضر

 هنإفدمحأ امأ . سانلا ىوتسيكلذ دعب هنأ ركذب مث , ناثعو ءريعو : ركبيأ

 ةسنخلا ىروش'ا باحصأ ىف هلمجي لب « سانلا رئاس ىف مالسإلا فيس دعيال

 . مجدي بتارم ىلع مود كلذ دعب سائأاو : هئع هللا ىضر ناهثع عفر دعب

 «ةيعرشةفالخ اهاريو « هنع هنأ ىضر ىلع ةفالخي فرتعي دمحأ ىرن مث

 .. . رامح نم لضأ وبف « ىلعل ةمامإلا تبني ل نم ٠ : لوقيف كللذب حرصي و

 , هل بجو قح الب ابمسقيو , ةقدصلا ذخأيو ؛ دودحلا قي ! هللا ناحبس

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ةيضر ةفيلخ معن « ةلاقملا هذه نم هللاب ذوعأ
 اوناكو ءاوجحو ,اودهاجو « هعم اوزغو , هفلخ اواصو « ملسو هيلع

 )١( بقانلا س١51١



 م ض1 ء اسس

 0 ل عبق هل نحف 3 ني ركسنم ريغ كلذب نيضار نينمؤملا ريمأ هن وهلا

 سمن وأ هس ًادحأ دوب امدنع هنع هللا ىضر ىلع نع عافدلا ىف دتشاو

 لداعلا مامإلا كلذ ىف نمطلا شكدق لكوتملا دبع ىف هنآل كلذو « هتفالخ
 ,ةوادهلاًايلع نوبصاني نيذلا نم ىأ « ايبصان لكوتملا ناكذإ « مالسإلا فيس
 ىضرهقانمو « ىلع ةفالخ ركذيو ؛ مهل وقأدري دمحأ ناكف . هيف نونعطيو

 : لوقيو « اهنيز ىلع لب « ايلع نيزت مل ةفالخلا نإ » : لوقيف « هنع هللا

 دحأل ام : لوقيو .« دحأ مهب ساقي ال , تيب لهأ نم بلاط ىنأ نب ىلع
 .9 هنع هللا ىضر ىلعل ام لثم حاحصلا ديناسآلاب لئاضفلا نم ةباحصلا نم

 نع عافدلا ىف دتشيو , هنع هلا ىضر ىلع لضف فرءياذه ىفهأرثو

 بيترتدنعهنكللو , حاحصلا فىلع لئاضفىوريو « ناّعو رمعو ركب ىبأ

 وهو  هزواجتي الو « هودعيال ةباحصلا هعضو ىذلا بيقرتلا عبي تاجردلا

 ليضفتلا دنعو « هبحو « هبقانمو , ىلعلئاضف ىورب ىمفاشلا هخيشك اذه ىف

 6 بهنام ىلع سيل رمآلا نإ 0 لوشيو ركب ابأ مدقي

 نعطلاب هسفنا حمسي ناكام ؛هنع عافدلاو ىلع ىف داقتعالا اذه عمو

 , هنع هللا ىضر قحلا ىلع هنأ دقتعي ناك نإو « ةباحصلا نم هموصخ ىف

 مهحر ... ىتسحلا الإ موف لوقأ ام د : لاقف ةيواعمو ىلع نيب ناكاع لس

 مباك 0 ىرعشألا ىموم وبأو صاعلا نب ورمعو ؛ ةيواعمو ؛ نيمجأ هلأ
 . . دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مثايس د لاقف « هباتنك ىف ىلاعت هللا مبفصو

 نع ىمثاه هلأس دقو « قملا ىلع ناك اممأ » ىف لدجلاب حمسيال ناكو.

 هدعلقأ مشاه ىنب نم هنأب ملعأ ايلف , هنع ض رعأف « امهندب ىرج اف هيأد

 ١س بقانملا (؟)



 تلالا ع

 كلو « تيسكام اه تل دق ةمأ كلت أرقا : هل لاقو « ضارعالا دعب

 . « نولمعي اوناكامع نولأستالو « م بسك م

 ىلعناك ايلع نأ درقيو « ةيواعم نعطيالو « ايلع لحي اذه ىف هارتو

 هترمضح ف ىعفاشلا مهتا دقف ؛ ىبقف نيب ىلإ جاتح ملا نوكي امدنع قحلا
 , جراوخلاو ةيواءمل ىلع لاتق نم ةاغبلا ماكحأ نخأ هنأل 2 ىعيش هنأب
 نأب ررقي وهف « جورخلاب ىلتبا هباحصلا نم مامإ لوأ هنإ » : دحأ وق

 كلذ ىو « ىمفاشلل دقن هيف سيل ةيواعمل ىلع لاتق نم ةاغبلا ماكحأ ذ نذءأ

 :رسأي نب راعل مقلب ىنلا لاق دقلو ء ايغاب ناك هنأب ةيواعم ىلع ًانمض محلا

 ىونثلا رثآلا اذه ىغابلا نيعتف ؛ ةبواعم هئف هتاتق دقو « ةغارلا ةئفلا كلتقت

 . مركلا

 2 ةبواعم عم ةياحصلا نم هةه'اط: ىأر داقتعالا اذه عم دمجأ نكل

 ىذلا قيرطلا ٌْق ًامئاد ريسي هنالل ) هنأش ف ةثقاتااو 2 2 .عءافكف

 . هريغ ىلإ هجتيالو ) هودعبال ةباحصلا كلس

 هانيأر دقو « ممناجرد. بدترتو 5 ةياحصلا ف دمحأ ءارأ هزه مدل |

 هيأر ىلإ كلذ دعب لقتنتلو « ةباحصلا كلسامو : لقنلاو رثآلا عبي الجر

 . ةفيلخلا رايتخا ىف

 ؛ةفيلخلا راتخال امحضاو انيب اقيرط دمحال دجنال ماقملا اذه ىفو

 نأ بسحت ايف ىر هنأ الإ ؛ ةفيلخلا هنم راتخ ىذلا تيبلث احرص انايب الو

 هب درو دق هنإف ٠ حلاص ماظن هدعب نوكي نمل مئاقلا ةفيلخلا رايتخا ماظن

 وهو « ةالصال ركب ىأ رابتخاب ةرابع ريغ نم ةراشإ راشأ دق ىنلاف «رثآلا

 .رمعو « هدعب نم ةفيلخ رمع راتخا دق ركب وبأوءضيرع ه ملسو هيلع هللا للص

 مادامو ؛ دحاولا كلذ نييعت مأ نيملسملل كرتو «.ةتس نمآدحاو راتخا دق
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 ةباحصلا نآل , ةم اص هذه ىرب هنأ دبالف « ةياحصلا كلاسم كلسي دحأ
 . اهرمتادق

 ةماعلا ةعيابملا منميال بيرقل ةاباحم هيف نوكتت ىذلا رايتخالا اذه نإو
 نأ قباسلا ةفيلخلا راتخ نم ىلعو . نييلسملا ريهامج نم ةعاطلاو عمسلا لع
 ىلعو . !هيلوتل طرش ةعيابملا ذإ , هتطلس ىلوتب نأ لبق ةعيابملا هذه لاني
 وه لب « مولم ريغ هفلخل قباسلا ةفيلخلا رايتخا نإ لوقن نأ عيطتسن كلذ
 ؛هودرب وأ رايتخالا اورقي نأ مو , نيدلسملاو مالسإلل صلخم نمحارققا
 ةفرفلا ابيلع ىلوتست نأ لبق لوقعلل هيجوت وهو ةحلصم حارتفالا فو
 ٠ . ماسقنالاو

 أهرثؤي هلمل لب , ةقيرطاا هذه زاوج ىرب ناك ءاهقفلا رئاسكدمحأو

 . اهريغ زاوج رقأ دقو , ةباحصلا كلسم اهنآل اهريغ ىلع

 دق اهزاوج نإ لافو « ىدلدنآلا مزح نبا ةقيرطلا هذه نسحتسا دقلو
 : لاق كلذلو « هيلع ءابقفلا قفتا

 دصق اذإ « تيما مامإلا نم دبعب حصي ةمامإلا دقع نأ ىف اوفلتخم مل»
 درس دعبو ؛ ىو» كلذب دصقي مو . هتوم دنع ةمالل راشتخالا نسح هب

 نأ ابحصأو اهلضفأو ١ : لوقيف « ةقيرطلا هذ هرايتخا نلعي ةفلتلا قرطلا
 هتحص ىف كلذ لمف ءاوسو . هتوم دعب ًامامإ هراتخ ناسنإ ىلإ مامإلا درعي
 هذه دحأ نم عنملا ىلع عامجإ الو صن ال ذإ  هتوم دنعو هضرم ىف وأ

 ركب وبأ لعف اكو ركب ىلأب سو هيلع هللا لص هللا لوسر لعف م هوجولا
 هراتخن هجولا اذهوزيرعلا ديع نا رمعي كلما دع نب ناملس لعف و , رمعب

 لمجر ردابي دحأ ىلإ دهعي ملو « مامإلا تام نإ » لوقيو ' هديغ هركنو
 « نامثع لتق ذإ « هنع هللا ىضر ىلع لعف م « هسفن ىلإ وعديف ةمامالا قدسي

 . . ريبزلا نبأ لعف اكو

 ,هنع ها ىضرركب وبأ لس ىذلا قيرطلاكلذرقي دمحأ ناكاذإو -# و
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 ؛ ىوحلا نم هريغ ىلإ دهعي ىذلا ةفيلخلا ةمالس دنع هراتخم هنأ مجرت لب

 اذه فوهو .هب اوضرو سانلا هعاطإ نإ بلختلاب ةفالخلا ذأ رقب هارن انإف

 كلام كلسم كلسيو , بلغتملا ةمامإ هرايتعا ىف ىعفاشلا هخيش كلام كلي

 . لوضفملا ةمامإ هرابتعا ىف

 ىدحإ ىف لاق دقف « همالك نم لوقن ام ىلع تالادلا تارابعلا لقتنلو

 : هنع هللا ىضر هلئاسر

 ىلو نمو « رجافلاو ربلا , نينمؤملا ريمأو , ةمئألا ةعاطلاو عمسلا د

 راص قح فرسلاب مهبلغ نمو « هباوضرو . هيلع سانلا عمتجاف ةفالالا

 , ةمايقلا موي ىلإ ءارمآلا عم ضام وزغلاو ؛ نينمزملا ريمأ ىو « ةفيلخ

 نأدح ال سيل « ضام ةمئألا ىلإ دودحلا ةماقإو ءولا ةمسقو « رجافلاو ربل

 ابمعفد نم ءذفان زئاج مهيلإ تاقدصلا عفدو ميعزاني الو « مهيلع نعطي

 لك فاخو ٠ هفلخ ةعملا ةالصو ًارجاف وأ ناك آرب , هنع تأرجأ مهبل

 فلاخع « راثآلل كرات ع دتبم وبف؛ اهداعأ نمو « هتمامإ ةزئاج ىلو نم

 اوناك نم ةمئالا فلخ ةالمصلا ري ل اذإ ءىش ةعملا لضف نم هل سيل , ةنسلل

 نكي ال ةمات اهنأب نيدتو « نيتعكر مهعم ىلبص# نأ ةنسلاف « مرجافو مري

 سانلا ناكدقو « نيملسملا ةمئأ نم مام] ىلع جرخخ نمو « كش كردص ىف

 دقف « ةبلغلاب وأ اضرلاب ناكهجو ىأب ةفالخلاب هلاورقأو هيلع اوءمتجا

 نإف هللا لوسر نع راثآلا فلاخو « نيملسملا اصع جراخلا اذه قت

 . ؟7.ةيلهاج ةتيم تام هيلع جراخلا تام

 مك ةمامإلا نأ ىري هنأب ًاحيرص ًافطن ةقطان دمحأ لاوقأ هذه مع

 .نروكست دق ؛ هل ةعبامت ةيالولا ءىمحتو ةيلوتلا ىلع قباسلا اضرلاب نوكست

 « هوعيطيف ممرومأ ىلوتيو « نيملسملا ىلع هفيسب صخش باغتي نأب بلغلاب

 كب

 )١( ىزوجلا نبال بئاملا م١75



 سا ا4

 رمألاب هحالصإو « هيلع جورخلا مدع ىف ةيمالسإلا ةعاججلل ةيفاعلا نوكنف
 ,رجافلاو ربلا ةعاط بوجو ىف حيرص وهو « ركنملا نع ىبتلاو فورعملاب
 هيلع جورخلا نأ ىف حيرصو « ةينالعلاو رسلا ىف هل صالخإلا بوجوو
 . . ةعدبلا لإ ليمو « ةنسلا ىلع جورخو « هعامجا ةدحول قشو « ىغب

 هناأل « ةيصمدل ضحم دق رمأ ىف ةعاطلا ىري ناكام دمحأ نأ ربظيو
 «هلاوقأ نم ال « هلاعفأ نم كلذ ذخؤيو « قلاخلا ةيصعم ىف قولخن ةعاطال
 لوقي نأ ىلع هلمح اولواح نومأملا لسر امهلبق نمو « قئاولاو مصتعملاف
 نأ نوهلا باذعلاب ىضرو !وبلط ام ىلإ مهباجأ اف , دقتعي ام ريغ نآرقلا ىف
 ؛جورخ ناطلسلا ةفلاخلا نم عونلا كلذ ىف نكب ملو « نولوقي ام ىلإ مهبيحي
 ةوعدلاو « هلئاقيو هنايصعب رهاجم نأ جورخلا نآل ءجورخلا ىلإ ةوعد الو
 درا حور ثبو٠ لاتقلاو نايصعلا ىلع سانلا ضو رحت جورخلا ىلإ

 رمأ ىف ةفيلخلا ةلاقم لوي نأ نع دمحأ عانتما ىف نكي ملو سوفنلا ىف
 ربصلاو ءهرظن ىفقثولا ةورعلاب كاسمتسالا وه امنإ , كلذ نم ءىش نآرقلا

 لوقي كلذلو « ةبجاو هتعاطف ملظو ناطلسلا راج نإو « ابليبس ىف ةنحلا ىلع
 هنم ناكام ىلع ناطل سلا ءاول تخت ربصلا » : ةنسسلا هيلإ وعدت ام ضعب نايب ىف

 .. "2!وراج نإو ,« فيسلاب ءارمألا ىلع جرخب الو ء روج وأ لدع نم

 , كلذ ىلإ ىدؤي ام وأ « فيسلاب جورخلا وه هنع دمحأ ىبني ىذلاف
 قلاب ةفيلخلا ىضريام لك لوقي نأ عئاطاا ىضاقتت ةعاطلا تسلو

 ٠ . قافنلاو ءايرلا وه كلذ نإف « لطايلابو

 نع ىبنيو « ةعاملا موزلو ةعاطلا ىلع ثحب دمحأ ناك اذإو  #س#

 ةالولا لم ول ىري قيرط ىأف ؛ هيلإ ىدؤي ام وأ فيسلاب جورخلا |
 ىري هنع هللا ىضر كلام ناكدقل ؟ ملظاا بانتجاو «.لدعلا ىلع ءارمآلاو

 )١( 73س بقانملا 3



 5 ايو نع

 قيرطلا وهنيملسملاةم ألح صنلانأ ىري ناكهنكسلو « هدعب نم ذمحأ هآر ام

 ماقو' مط حصنو ؛ مم طلتخا كلذلو ؛ ةنسلا ةماقإو « لدعلا ىلع مهل ىلثملا

 ناهدإ الوءةاجادمريغنم « ركنملا نع ىهنلاو « فورعملاب رمآلا بجاوب

 حتف اذإ ةلحجا ىف ةنسح جئاتن جتنت دق قيرطلا هذه نأ كش الو , لرقلا ىف

 هسبلقو , هعامسل هينذأ حتفو « قحلاب اوقطنو , نيصلخملا هباب رمألا ىلو

 جردادم ىف كلاب ريسلا نوكي دق داشرإلاو حصنلا ىلاوتب هنإو « هيعول

 . ةياغلا ىصقأ غولبل ايفاك هدو حصنلا نكي ملنإو ؛ لاكسا

 ةوعد ىلإ دبع هنأ هنع رؤي ملو « ءافلخلاب لصتي مل دمحأ ىرن انكلو
 «ةنسلا ةماقإ ىل] مبمجوت ىلإ و « ملظلا نع عانتمالا ىلإ ماكحلاو ءارمألا

 لوقلاب موعدي الو * هيف م ايف مرباسي ال « ايبلس مهنم هفقوم ناكلب
 ةسايساا ىف ضوخلا نع منت ناكهنأ نم اًئشان كلذ ناك لبف ؛ هديغ ىلإ
 نيمهلاصال ةحلاصلا ةسايساا ىلإ ةوعدلاو رمألا كرتو ءاهتوئش ةجلاعمو

 ؟ ةدقعم رومألا دجو هنأ ًاصوصخو ؛ ابيف ةريخلا لهأ نم

 نأ دنجو دق ًاضيأ هلعلو « كلسملا كلذ ىلع هلمح ىذلا وه كلذ لغل

 ,ةلزيعملاةءلغل ةياجالا نم سأيتسأ املو ؛ ةيعاولا بولقلا فداصت ال ةدحيصنلا

 لهو «ةفاجلا دودرلا ةنوثم هسفن نيك« ةفيلخاا بلق ىلع ءا م لهأو

 ناك هنأ ربظي «ةياده الو ةحب رصن ال المه ةمآلا رومأ هعاشأو وه كرتي

 حالص ىلإ ةلاعال ىدؤي ةيعراا حالص نأ نم ىرصبلا نسحلا ىأر ىري

 ىلع بعشلا ماقتسا اذإف « بعشلا رهاظم نم ربظم مك احلا نأو « ىعارلا

 « نوحلاصاا ماكحلا ناك نيدلا رماوأب كسمتساو « ةنسلا ماقأو ةداجلا

 * ابقحب مايقلا ىلع سا_نلا ثحو « ةنسلا ءايحإل ابلك هدوبج تناك كلذلو

 ,ةماقتسالا و الملا: ةرثؤمةيوق ةيعاد 5واسوهتمسو هلامفأو هلاوقأ تناكو

 : ربظي ىذلا بعشلا نول ماكحلاو



 سا ا

 هبأر هنظن ام لبق نمانيب دقو , ةعاطلا ف دمحأ ىأو اذه - "ع
 ىف نوكت ةفالخلا نأب حرصي هرن ملو « هرايتخا ةقيرطو ةفيلخلا رايتخإ ىف

 لدي همالك ع ومب نأ ان ركذ م« هلئابق نم ةليبق وأ * برعلا تويب نم تيب
 ريمغ نم ناكولو « ةفيلخ عيابملا ناك_لاح ىأب اوعياب نإ سانلا نأ ىلع

 ةماقإو « بججاو هعم داوجلاو « ةيجاو هتعاطف «شيرق ريغ نم وأ « برعلا
 « ًاضيأ تابجاو هلظ تحت دودحلا ذيفنتو تاولصلا رئاسو ,دايعألاو عملا

 . انلق «لوضفملا ةمامإ زوجي هنآلو , نيدلا دومع موقيل

 ناك هنأ ربظي ؟ ةيلضفالا ةيزم ةنسلا هتصتخا دق اتيب ىري الأ نكلو

 دارملا مدقتلا نأب هرسف دقو « اهومدقت الو ًاشيرق اومدق» : ثيدحلا فرعي

 هلأس هذيمالتدحأ ىفرحلا مهاربإ نأ ىور دقف :ةفالخلاب صاخ ثيدحلا ىف

 . (0١ةفالخلا ىف هنإ لاقف اذه ىف مدقتلا ىنعم نع

 «هب ذنخأي بيد الب ورف « ثيدحلا اذهب ملع ىلع ةنسلا مامإ ناك اذإو

 مهملع مدقتلا نع اوهن سانلا نآل : مهريغ نم ةفالخلاب ىلوأ ًاشيرق نأ ىريو

 ةمامإ زاوج ىري انلق م هنكلو «٠ صخب الو معي ماع ىمن وهو ءاهف
 عمي كلذبو « ةيواعم اورياس نيذلا ةباحصلل اعابتاو ه نتفلل ًاعنم لوضفملا
 . ًاريخ هللا ها زج , لمعلاو ةنسلا نيب

 ١ بقانملا )0غ( "٠ه
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 هبقفو دحأ كثب لح

 هءازآ ضرع ائرك ذ دقو ءانتساردنم دوصقملا ضرغلا وه اذه و ا

  «هرصع ىف ركنفلا ناطلس تحت رطضا دق هنآل , دئاقملا لوحو ةسايسلا ىف
 ءافلخلا مهئارو نمو « ةلزثمملا اهراثأ ىتلا تالداجحملاو ؛ نامزلا تاسبالمو

 ءاوهألا باحصأ عم ضوخلا بنجتي همالك عم ناكو « اهيف ملكتي نأ

 ءدشرتسم داشرتسا وأ لئاس لاؤس دنع ًاضرع هيأر ركذب ناك لب « مريغو
 نإ ؛ ةيادولل اليبس هارب ام ىلإ وعديو ؛ دشريو « هب ىدتقي آمامإ ناك ذإ
 ىلع ريصو ؛لداحي لو ٠ هيأر ىدبأو «٠ ضخم ملو ملكتف ؛ كلذ هيلإ بلط
 هقفلا ىف امأ . بسق#لا بدنلا قتلا كلذب ناكف « لضاني مو هيأب ىف ءالبلا
 ؛ هل ابلك هيهاوم تيجتاو « هل هسفن بصن امو ؛ هماقم وه كلذف ثيدحلاو
 «مهنيضقأو مهيواتفو « مرابخأو ةباحصاا رأثآ ةفرعمو « ثيدحلا ىلإ هجتا
 كلذبو ؛ هقفلا سبتقا مهتيضقأو ةباحصلا ىواتفو « لوسرلا ةيضقأ نمو
 قتلا امو « هنم ًابيرق وأ اروثأم هرقف ناكف ' هيلإ هجيا مقتسملا قيرطلا
 ؛ باتكلل حيحصلا مهفلا طباوض هنم ملعت . هتايح ردص ىف ىعفاشثلاب
 هنم ملعت ةماع ةرابعبو « خوسنملاو خسانلا ةفرعمو ' لوصأللا نيب ةلباقملاو
 رداصم نم عورفلا ماكحأ جرختسي فيكو « طاينتسالا نوكي فيك
 . لوألا عرشلا

 ريظع لائم هنأ « هاقع هنم ىأرو « ىمفاشلا نم هللعت ىذلا كلذ نكسلو
 هليثمت ةقيرط ىلع همضه دق ؛ ةنسلاو باتكلا لع بلاط توفي نأ حصي ال

 ءاذغ نوكيو اهمضبيو « ةفلتخلا معلا عيباني نم قتسي ملاعلا نإف , هسفن ىف
 ,هصخشو , هنوك عم قفتي أصلاخ املع هب ىذغت ام تارمثب ىأي مث ءاحلاص

 قئارطو هقف هلكو « ىعفاشلا مع لمحأ قلت كلذل ؛ اهنم هٌواذغ ناك نإو

 راثالاو ةنسلا سردي نأ عاطتسا نأ هرم ناكو ء هب ىذغتو « طابنتسا

 ( لبح نبا - ٠1؟ م)
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 ىلا لئاسأا ىف نأ ماعي مل نإف « رثآلا قيرط ههقف ىف كلسيو « ةميوق ةسأرد

 كلذب هبقف ناكف أ دعأي ملو « براق « ىعبات وأ ىاحصل ة ةيضق اف ىفتسي

 ىرثآلا ةقفاا ناكف ءاهل ةيراقم وأ . راثآل ةحيص ةاكاع وأ , اراثآ

 ٠ هرهاظم ىفو « هاحنمىفو هتقيقح ىف

 قيرط نمو«ثيدحلا ىف مامإ دمحأ نإ لوقن نأ انل قحب كلذل - م«

 ىف راثآ هبقف نإو ءدقفلا ىف هتمامإ تناك راثآلاو ثيدحلا ىف ةمامإلا هذه

 نبا اذهل ركنأ دقلو ءهرهظمو هنولو هطباوضو هسيياقم هقطنمو هتقيق-

 نم هدبعي ملو « نيثدحنا ىف ةبيتق نبا هدعو « اهةف نوكي نأ ىربطلا ريرج

 ةصحافلا ةرظنلانكسلو « امنم ًابيرق وأةلاقملاءذهلثم اولاق نوريثكو ؛ ءابقفلا

 هنأب مكحن انلمجت ةفلتخم لئاسم ىف ىواتفو لاوقأ نم هنع رثأ امو هتاساردل

 ش . هاحنمو رثألا هيلع بلغ اقف ناك

 انيديأ نيب نإف « أبيقف هنوك ثيح نم دمحأ ىلع ءايلعلا مكح نكي امبمو
 0 ع وفرم دئس تأذ ةديحامو ةفلتغ تاياورو هيلإ بسأ ةيبقف ةعوم

 اهطوح راثأ دق مدقلا ذنم ميضعب ناك نإو «لوبقلاب ءاملعاا اهاقلت دقو هنع

 ُْق هبجأاوت ةساردلا دنع نيعلا نإف )2 أرسمطب و 3 امجحت ل نإو ًاراغ

 . هتأرو نم ةقيقحلا فشكا

 ءاملعلا هاقلت ىذلا رمآلا اذه لوح رايغلا كلذ راث أذاملو ل ىلإ

 ؟ ةديدك دمحأ ىلإ هتبسن نأ ىلع ,هوثراوتو« لوبقلاب

 هيعمأسو هباصأال وأ ىني ناكهنع هللا ىذر دمحأ نأ كلذ نع باوجلا

 عدب ثيدحلا ريغ ةياتكن أ هممأ لوأ ىف ىري ناكو , ثيدحلا ريغ ةباتمكن ع

 ثيدحلا مع نع سانلا فارصنا ىشخي ناك هنع هللا ىضذر هنالو ) ساأزلا



 امو ٠ عورفلا ف مبمالك نوسرادتيف  ءابقفلا ءارآ تنود اذإ راثآلاو

 لع نع كلذب نونغتساو ٠ عقت ىلا لئاسملل لولا- نم هوجرختسا

 ثدحام عقوتي ناك هنأكو « راثآلا عبتتو « ةياورلا ةعباتمو :« ثيدحلا

 ءارآ ةسارد اوباطتسا دق مهنم ًاريبك ًاقيرف نإف « هاشخيو « دعب نم سانلل

 اوورب نأ لدب « اهءامأ نع اهتياورو ؛ اهيلع اوفكعو ؛ ع ورفلا ىف ةمئآلا

 . اهوعيتيو راثآلاو ثيدحلا

 , مهتارظنو ؛ ةيبقفلا مهتايرخت ىف نوفلتخ ءابقفلا نأ ىرب ناكدقلو

 هرظن ىف معلا اذه نآل « هراظن ىف ةريح ىف سانلا ناكل كلذ لكن ود ولف

 .ةيراضتمءارآو 3 ةقرفتم الاوقأو 2( نيضع هّللأ نيد نوكي نأ بجيامو ' ند

 ,اطق ةيبقف عورف هنع بتكس نأ نع ىهنلا هنع رثأ هلك كلذ لجأ سس

 قاحسإ عضو ايف اورظنتال ١ امتءارق نع ايهان هريغ بثك ىف لوقي ناكو
 م سان نع لئسو غلا لصالاب كيلعو ) كلام الو ىعفاشأا الو نآيمس الو

 نع لكسو « كلذ مهل ىرأ ال م : لاقف ىعفأشلا بتسك نوبتكي ثودحلا لهأ

 . «ثيدحلاب مكيلعو م ةعدب وهف عدتبا باتكد : لاقف ٠ روث ىفأ بتك

 « كلام أطوم لقن الإ ثيدحلل ةيدصت لوأ ىف رزجتسي مل هنأ ربظيو

 . هه هيف ناك نإو 2« ثيدح باتيك هنآل

 ىف ابعضو هرك نأ دعب ٠ هافشلاب هيوأتف هنع لنت نأ هركي نأكو

 ناسأرخ لئاسم هنع ىور هل اوقتلا نك آد>أ نأ هغلب هنأ ىوري؛ باتكلا

 , 200 هلك كلذ نع تءججر دق ىنأ اودبشا 0 هباوحأ ىف حاصف

 ةياور نع ىهنلا ىف هلع تلقن ىلا راخألا هذه قدص عمو -- ؟4

 هنأ لع لدن ىرخأ ًارامخأ ىر « ثيدحلا ةياور ىلع راصتقالاو هرع ايتفلا

 نس قءسإ وه ىوارلا اذهو « يزومحلا نبال بقانملا ىف همشي امو اذه مجار )00(

 - ىور ام اناث رقأ دحأ نأ نينسو ىزورملا ووصنم



 -طمءا

 بوتكملا عجاري ناكهنإ لب « ةيفاشملاو باتكملاب لقنلا كلذ نيجي ناك

 . ةعجارملا كل: لبقتبو « ًانايحأ

 نأ ىبني هتايح ردص ىف ناكدمحأ نإ لوقن نأ نيلقنلا نيب قيفوتلاو

 2 هيواتف هنع رثنت نأ هسفنل زاجتسإ ناكام هنال ؛ ثيدحلا ريغ هنع لقني

 مكر كذي نأ ىلإ رطدعيف ؛ هيقفلاب لزني ءالتبالا نم اعون ءاتفإلا ىرب هنآلل

 هعوضوم ىف ىوتفالو ؛ هلي ىنلا نع حرص صن هيف ورب م ىذلا مالا

 ال هنأ دمحأ ىري ناك ام كلذو « عيتم صن نوكيال ثيح ىفيف هباكأ نع

 وهو ؛ رشنيال ةرورض رك ذي امو « ةرورضلا دنع الإ هيلإ ءاجتلالا حصإ

 عوضوم ىف ناك اذإ امأ «لاسرت-سالا الو. هيف عسونلا نسح ال ءالتيا

 دم»أ ناك ا ذكهو ثيدحلل رشذ هرشأو ؛ عابت م1كاذف رو أ ثيدح ءاتفالا

 زيي نأ هرمأ رخآ ىف رطضا هنكلو ؛ ثيدحتلاو ىوتفلل هيدص# أدبه ىف

 ىفونملا فوميملا ديخلا دبع نب كلا دبع نأ ىورب . اهرمشذ لب «هبوأتف ةباتك

 مك لئاسم نع هللا ديعابأ تاأس » : لاق دمحأ باحصأ دحأ .همربع ةئس

 هنإو اميتكت كتكرتام كنم ةايحلا الولف « نسحلا ايأاي بتكت ىش ىأ: لاقف

 را ىف ىسفت بيطت امنإ : تلق « اهنم ىلإ بحأ ثيدحلاو , ديدشا ىلع

 ملمك موق ةيادحأ مزل دق « هل اب هللا لوسر ىضم ذم هنأ ملعت كنإ ' « كنع

 .ةربرهوبأ تلق؟بتك نم:لاق ٠ نوبتكيو نومزلي باوأ لجرلل نوكي لزب

 لئاسملااف ؛هل تلقف !! ثيدحلا اذبف ىل لاقف . بتكي رع ن هللا دبع نأكو

 . 50 ,ققشتت ثيدحلا نمو ' ثيدح الإ

 ناك هنع هللا ىطر دمحأ نأ (اهدحأ) : ن . رمأ ىلع لدي مالكم اذبف

 ةنع تيتكف 0 ابتكي نم عش نأ ارحتسا هنأ و ؛ لك أملا ةئع لقنت نأ ٠ ري

 ةيرسصملا بتكلا رادب طوط وهو , دعحأ مامإلا باحسأ مجارت ىف ىدحألا جهنملا ٠ )١(

 ١٠ص لوألا ءزجلا ل خيرات #49 مقرب



 رورو

 : كلذ باطتسا ىتح هب لازام هبحاص نأ (اههيناث) ءايحتسالا ناطلس تحت

 . كلذ فض وأ , هل ةهركهنع لازو

 مامإلا باححأ مجارت ىف دمحألا جبنملا ) باتكىف ًآضيأ درو دقلو

 نإو لهن مم ةئم ىفوتملا ىزورملاجسوكلا روصنم لك قدحسإ نأ (دمدأ

 ىف لئاسملا كلت قحسإ عمج هنع اهلقن ىلا لئاسملا نع عجر دمحأ مامإلا

 « هربظ ىلع ىهو ,دادغب ىلإ الجار جرخو هربظ ىلع ابامحو « بارج

 6 ايفاث مس < هل ر أف 2 اهيف هأتفتسا ةلأسم لك ىف هيلع دمحأ طوطخ صض رعو

 6 هنأش نم دمدأ بجعأو

 لبقأث دحع هسفئدعي ناكدمحأ نأ ىلإ اذه ىف رمألا انب ىبتنيو - عه
 ؛هب الإ ىتفيال «رثآلا عيت نم ابلك نوكست نأ ىغبتي هيواتف نإو * ءىش لك

 ىلإ رطضا ؛ اهرياظن ةباحصلا نم عمي مل ثداوح ىف ءاتفتسالاب هللا هالتبا اللف

 حصيالو , اهردقب ردقت ةرورض هذه نأ دقتعأو هنأرو هداهتجاب ىوتفلا

 اهف ىرجي نأ حصيرالو « ابعضوم زواجتنال ةرورض اهنآل «ةنع لقنت نأ

 بتكت نأب ىضر ىتح هب اولازام هباعحأ نكللو ؛ رشنت نأ الو ؛ سايقلا

 اوذخأي نأ سانلل ريخ هنأو سانا نيب ىواتفلا كاد رشنت نأو هيواتف ةنع

 نيب عابتالاو ظ حضأو اهيف ءادتقالاو '؛ ثيدحلا نم تققشت دق ىواتفب

 هواتف لثم رثألاو ثيدحلاب ةلصلاة يرق نكست م ةبيقفعورفب اوذخأي نأ نم

 . هتمامإو هيف دمحأ ماقك« ثيدحلا نم ماقم ىف !ونوكي مل ةباححأ نآل

 ةرثكو « ةتزاجإ ىف رداصما بارطضاو « ةباتدكللا نع دمحأ ىهن نمو

 راث دق  ةمخضاا تاداجلا هيف تعمج دقل ىح « هياوبأ عاستاو ىورملا

 )١( روكذملا باتكلا مجار ص١4
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 7 . قيقدلا ملسلا رظنلا لهأ دنع تبثي م رابغ هزيكلو « رابغلا

 لايجاللا نإف « دمحأ نع ةيبقفلا تايورلا لوح رايغلا نم شي امبمو

 نوكتو« سانلا اهسرادتو « هيل] ةيوسنملا ةيبقفلا ةعومجملا كل# تثراوت دق

 قطنم ابنم نوكتو « ةعماج دعاوشب تطبضو ؛ ىلينحلا هقفلا ابعومي نم

 ريبعت دح لع ,رثألا نم قّةشتي ام وأ  رثآلا ون وحني ام وأ ؛ رثألا وهىبقف

 . دمحأ بادحأ ضعب

 ,هعجىذلا دئسملا هنع رثآدق تدحملا دمحأ نإ لوقلا ةصالخو 1

 هنع هاور دقو « هيلإ هتبسن ىف بيرلل لاجم ال باتكىف فالخألا ىلإ هلقنو
 لك ًاصي رح ناكو « هذيمالتو هبامصأ ىلع هالمأو , وه م هبتتكدقو «تاقثلا
 . هنع هريباعت ضعب ىف ءاج م «امامإ سانلل نوك-يل « هربرت ىلع صرحلا

 ًائيش هباهصأ ىلع لمي ملو « هبقفلا ىف ًاباتتك بتكي لف  هيقفلا دمحأ امأ
 نأ ىلع هباخأ هلمح مث , الوأ هيف ءىث هنع لقني نأ ضغبي نآك لب « هيف
 ًارارتإو « اهلقن ىل_ع ًاقيدصت دايتف هعيقوتب ىضمأ ارو « هبقف لقن زبحي

 . هنع ذخأللا ىف ةحصلا ىرحتتا 0 هيلإ اهنبيسن ةدحصب

 . دئسملا َْق مالكلاب نآلا ءىدتبنلو



 تلمع

 دتسنسملا

 هللا ىضر دممحأ اهاور ىلا ثيداحألا نم ةعومج وه دئسملا ع١
 وسه دئسملاو « ابعمجج ىف ادهاج ايعاس ضرألا بك انه ىف برضو ؛ ةئع

 كلذلو , اهدائسأب امنودو « ثيداحأللا نم هنع ىضر دمحأ هاقلتام ةصالخ

 نم ةرشع ةسداسلا ىف « ثيدحلا قلتي أدتبا نأ تقو ورم ةعمج ءىدتبي

 ةنسلا هذه ىفو ه 18٠ ةنس دنسملا عمج ىف أدتبا هنأ ةئسلا ءاملع ررق ءهرمع

 , هنع هللا ىضر ةتايح ناب ىفان ركذ اك « ثيدحلا بلط دمحأ أدتبا دق

 نينامث ةنس هيف هؤادتبا ناك» : ةصن اسم دمحال جبنملا باتك ىف ءاجج دقو

 . ©) ءةئامو

 «ثيدحلا بتكي نأ رثأ ةنكل وبةباتكلا هركي ناكدمحأ نأ از رك ذ دقو

 نع ةتباسج] ىف كلذ ببس نيب دقلو « ةتايح علطم ىف دنسملا ةباتك أدتباف

 ىلآل تلق» : لاق « هللا دبع نأ ىور دقف « هللا دبع هنبأ هيلإ هبجو لاوس

 باتكلا اذه تابع هل لاقف ؟ دئسملا تلمع دقو ء بتكلا عضو تهرك

 . ةيلإ عجر 5 هللا لوسر نع ةئس ىف سأنلا تفلت+ا اذإ , امامإ

 نأ ثيدحلا بلط ىلإ ةا ذنم ةذيع بصن نذإ دمحأ عضو ع9

 دقو 2. مرلع ىورو مم قاليو )2 مهارب نيذلا ت اهثلا نع ثيداحالا

 لم تسأ دقو 0 ةقشما تدءافعو ) ةقشاا تذهب أمبم ًادهاج مه ىعسل 2

 مظننلاو بيرثلا ىلإ ةرجتم هتمه نك: لو « ةتايح ىدم اذه هدنسم عمج ىف

 عملا ىف رمتسا هنأ ربظيو ء نودتلاو عما ىلإ ةبجتم تناك لب «بيوبتلاو

 » لجالا ولدي سحدأ ىت يح « تادوسملا و ىلع 4 هق رفاه قاروأ ف ةباتكلاو

 ل نإو 2 اعود هانز ميمعسأو 0 بتك م مبيلع لمأو 2 هتصاخو ةيئب عمج

 : هصئام ىرزجلا ندلا سم لاق كلذلو ٠ أره نكي

 )١( بتكلا رادب ةطوطخلا ةخسنلا نم لوألا هزجلا نم ؟١س مجاب .



 سوم

 « ةدرفنم قاروأ ىف هريكسف «ءدئسملا عمج ف عرش دمحأ مامإلا نإ٠

 ةينلالوا> ءاج مث «ةدوسملا نوكس: ام و ىلع « ةدرفنم ءازجأ ىف هقرفو

 ةحيقتت لبق تامو « هيب لهأو هدالوأل هعامسإب ردابف ,ةينمألا لوصح لبق

 مضو « هلك اشي امهب قملأ هللا دبع هنبا نإ مث « هلا> ىلع ىقبف « ةييذهتو

 . (0) , هلثاعو هبسأشيام هتاعومسم نم هيلإ

 دنسملا عمسي م هنع هللا ىضر دم>أ مامإلا نأ ىلع لدي مالكلا اذهو

 هللا ىضر هنأ نه ربتشا ام فلاخ هرهالظ ىف وهو « هيب لهأو هدالوأل الإ

 ,ثيدح نع هلأس نم لكل امممج ىلا بتكللا نم ثيدحلا ىلع ناك ةنع

 أرقي ناك ثيدحلا ىلاطل هتسراد» ىف هنال , ةفلاخعال قيقحتلا دنع ةنكلو
 ام لك ًايواح الماك اباتكميعمسي اذبم نكي ملو ؛ نوبلطي ام هبتكن م مهيلع
 ,ةيمالسإلا عاقبلا لك ىف خويشلا فاتخم نم عامسأ أب هاقلت ثيدو نم عمج

 سحأ املو « هئاَقلإل ةيعاد ةماعلا وأ «هلئاسل ةصاخلا ةجاحلا ىري أم ىقلب لب
 ال ىتح « ىقاتام لك مهععسأ و « عج ام لكهتصاخ ىلع ىَعلأ لجالا وندب
 . امامإ سانلل هوقلت ام نوكيلو « هعمسام عيضي

 نأ وهو ؛ رخآ رمأ ىل_ع لدي ىرزجلا نع هانلقن ىذلا مالكلا نإو

 ىرخأ تادايز ةيلع لب « هدالوألل دمحأ هعمسأ ىذلا وه سيل ىورملا دنسملا
 نههيلإ مضو « هلك اسشيام هب قملأف « دنسملا ىوار هللا ديع ةنبأ اسرمض

 ؛.ةياور وهو «دوجوملا دنسملا نأ اذه ىنعم لبف « هلثاعو ههباشرام ةتاعومسم

 "امر هتلا دبع همض ام نأ كلذ نع باوجلا ؟ دمحأل هلكس بل اذه هتلا دبع
 نكي مل هزكساو «ةسفن هيبأ نع هعامن نم لب ؛ هيبأ ريغ نم عام نع نو ال

 وه « ةيبأ نع هللا دبع ءاورام نوكيو « دنسملا ءالمإ دنع مهيلع هالمأ ام
 مهنع هنأ ىضر ؛ ةيبأ نم دنسملا ةنأ ىلع لكسلا عممس نكي مل هنكسلو . دنسملا
 . ءاذعلا ضعب لاق ايةيبأ ريغ نم هيلع داز دق نوكي نأ عنمتالو « نيعمجأ

 )١( ركاش دجأ.خيشلا ذاتسألا قيقحتب فراعملا عبط دنسملا ةمدقم اذه ىف محار .



 امو -

 بالط ىديأ نيب مويلا لوادتاا لوقنملا دنسملا ىوارو عه

 كلذ نإف « هفرمن نأ بجاولا نمو  دمحأ نب هللاديع وه هيئراقو ثيدحلا

 ٠ لوقنملا ىلإ نانئمطا لقاذلاب ةقثلا نأ ذإ « هاور ىذلا دئسملا في رعت نم

 نمو « هيبأ نع هبلطت « ثيدحلا بلطب هرغص ذنم هلل دبع فغش دق

 : لاق دقلو « هيبأ نع ناك هيبأ ةايح ىف ىورام رثكأ ناكنإو « هريغ

 « ريغَدلا هبجو ىف ىرأف « هنع هلا ىضر ىأ ىلع ثيدحلا ضرعأ تنك

 .©؟”هعمسأ ملام بلطت كنأك لوقيو

 ؛ هتءانع نسحو , ثيدحلا ىلإ ههاحجتا هئم نسحتسي هوبأ ناكدقلو

 قاركذي داكي ال ء ثيدحلا لع نم ظوظحم هللا دبع ىببا ١ : هيف لوقيو

 . "*. ظفحأ ال ام الإ

 راشأ دقو ؛ هنع ىور نأك هابأ نأ هببأ دنع هتلزنم نم غلب دقلو

 أب الإ هركاذي ال ناك هنأ ركذ ذإ « ةملكلا كل: ىف كلذ ىلإ هنع هللا ىضر

 لوسرلا ثيدح نم هيف هركاذي ام ليقتي ناك هنأ كش الو , ظفح ال

 ٠ هةعمسإ ل ام هيلع همالسو هللاتأ واص

 «ةنم داشرإب ناك دقف « هتايح ىف هبأ ريغ نع عمس دق ناك اذإ هنكلو

 : ىدع نبا لاق دقلو مهزانمو , هريمع لاجر لضفب هفرع ىذلا وهو

 ىذلا هدنسمب هيبأ لع ايحأ معلا نم لحم هسفق ىف هلو « هيبأب هللا دبع لبن ه

 رش

 . « ةنع بتكد

 . ةيبأ نع سانلا ىورأ ناكهتلادبع نأ اوررق امف ءاملعلا ررق دقلو

 : هتاقبط ىف لمي ىفأ نبا لاق دقو

 نأ هوبأ هرمأ ك١“ الإ 0 دحأ نع بتكي لو ًاصوصخ هيلع هوبأ هأ 0

 )١( ؟ سراي ىلأ نبال ةلبانخلا تاقبط ١

  00*؟ 8س دنمملا ةمدقم مجار



 تاويل

 , اللاصو هللادبع ركذو « ىدانملا نب نيسحلا ىبأ باتك ىف تأرق»
 ايذدلا ىف نكي لف هللا دبع امأف٠ هيبأ نع ةباتكسلا ليلق حلاص ناك : لاقف
 ؛ ًافلأ نوثالث وهو دئسملا عمس ؛ ةئم هللا همحر هيبأ ع ىورأ دحأ

 خسانلا عمسو ٠ نينا ابنم عمس ,أفلأ نورشعو ةثام وهو « ريسفتلاو

 هللا باتك ىف رخؤملاو' مدقملاو ,ةرعش ثيدعحعو ؛ حجراتلاو ,خوسنملاو

 « تافنصملا نم كلذ ريغو « ريغصلاو ريبكللا كسانملاو نآرقلا تاباوجو
 «لاجرلاةفرعم هل نودهشي انخويش رباكأ ىرت انلز امو . خويشلا ثيدحو
 مرةالسأ نعزوركذيو « ثيدحلا بلط ىلع ةبظاوملاو ٠ ثيداحألا ليلعو
 . , 2كلذب هل رارقإلا

 دادتماو « هيبأ لضفل ةيلع نونثي ءاملعلا ةصاخو , سانلا ناك دقلو
 ةرثك نم مدي ناك دقل ىت « ثيدحلا بلط ىف هتمه دعبو « هيلإ لضفلا

 . ةعامس هركيو , ءانثلا

 9 , سانلا نيب هملع رشنو , هيبأ دنسم اذه هنأ دبع ىور - 8

 «لايجالاهتظفح ىح تايثأ تاقث نع هدعب نم عامسلاب تاياورلا تلسلست
 .لورقلاب اهوقلت دقو .ءايلعلا اهيلع ظفحتسي ةيملعو ةينيد ةريخذ أابيف رقاساو

 . نآلا هارت ىذلا عضولاب دنسملا بتر ىذلا وه هللا دبع نأ ربظيو
 لافحو نوئدحع - رخآ قسن ىلع هلعجو ء بيترتلا كلذ ريغي نأ لواحو
 ةيلع ديززو « هوبأ هعمج ىذلا رئانتملا عم نأ هتمه تناك دقلف ؛ هدعب نم

 دقن ىف ىههذلا لاق دقلو , ىناحص لك دنسم ىوري ناكو « هلثامب اليلق ًاردق
 ىسأب ىنأل هيذهو هبرقو دنسملا بيترت ررح هنأ ولو : بيترتلا كلذ
 .ةمدخم نمىاسلا ناويدلا اذهل ضيقي نأ ىلاعتو كرات هللا لءلف , دصاقملا
 ىوتع ةنإف ةعضوو هتئيه بئريو « هلاجر ىلع ملكتيو « هيلع بوبو

 ... ةلئم وهو الإ ثيدح تبثي نأ لقو ٠ ىوبنلا ثيدحلا رثكأ ىلع

 )١( ةرصتخلا ةبانخلا تاقبط ص١١ , +١9 قشمد مبط .
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 بئارغلا امأو . هيف ىلاعت هللا ءاش نإ اهتهاعلب «هيف تبعوتسا افناسحلا امأو

 ننسلاىف روثأم وه امم رثك آلا كرتو ءربشالا كلذ نم ىورف .نيل هفامو

 «هببترت ىف ىرزجلا لوقيو « طسوأللاو « ربكألا ىاربطلامجعمو ؛ عبرألا

 انخيش هبترتل ىلاعت هللا ماقأ دقف دنسملا اذه بدترت امأ د : هن رقت ةلواحعو

 تماصلا بحن| نب هللا دبع نب دمع ركب ايأ عرولا حلاصلا مامإلا ظافحلا ةمتاخ

 بنترتك «كلذك ةاورلا بترو « ةباحصلا مجعم ىلع هبترف « هللا همحر

 . ًاريثك هيف بعتو «فارطألا

 ءادفلا ابأ نيدلادامع مادثلا ظفاحو مالسإلا خرم مامإلا انخيش نإ مث

 * هفلؤم نم بترا باتكلا اذه ذخأ هللا همحر ريثكر مع نب ليعامسإ

 دنسمو « ريكا ىناربطلا مجعمو « ةتسلا بتكلا ثيداحأ هيلإ فاضأو

 ابعت هيف بعتو « ًاريثك ةسفن د_جأو ؛ لصوملا ىلعي ىأ دنسمو ' رازبلا

 هنإف © ةريره ىنأ دنسم ضعب الإ هلكأو ' ملاعلا ىف هل ريظن ال ءاخ امظع

 هلأ ةممحر ىل لاقو « هرصب فكي لجوع هلإف ' هلك نأ لبق تام

 هللا لسعلو « ةعم ىرمصي بهذ ىتح «ليللا ىلإ هف بتكأ تلز ال ىلاعت

 . « هلككي نم ضيقي

 ًاريس ةسيبأ دئسم بدترت ىف راس دق هللا دبع نأ ىرن اذكهو - 6

 تراس ام ةجهت ىف فلاخمو ؛ ةعجارملا ىف ًابعص هدعب نم نوئدحما هدججو

 حاحصلا عماوجلاو « هلبق نم أطوملاف ءهدعب نمو هلبق نم د ثيدحلا بتك ةيلع

 ريغو * ثرداحأللل ةيبقفلا تاعوضوملا بسح ىلع بت رم أباك هدعب نم

 ىلع تبتدو ناونع تحت عمجت دحاو باب اهعم< ىتلا ثيداحالاف ةيبقفلا

 جمن كلذكو « كلام أطوم جبن كلذك ابي رقت هقفاا بتك بيتر بسح

 دابشتسالا بااط نأ ذإ ءاهب عافتنالاو ءابيلإ عوجرلا لهس كلذب و ؛ هريغ

 نه ةعوضوم ىف هنع ىرحتأاو * ةفرعت ىلإ أجلي نيد عوضوم ىف ثيدح

 ,٠ هدي تحت نوكي يذلا ثيدحلا باتك
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 ىوتني ىذلا ىنادصلا بسح ىلع هرشثنو هعماج هيقر دقف لجأ دئنم امأ

 بسح ىلع كلذ ناك الس رم ثيدحلا ناكنإو « هيلإ هِي ىنلا نع ثيدحلا
 ةرشملا ثيداحأب أدتباف هيلإ كلي ىن دا لزرع ثيدحلا ىبتنا ىذلا ىعباتلا

 ؛ مهمل نم مث مريغو ىلعو ؛ نامعو ءر 9 ىأ - ةنجلاب نيرشبلا'

 « ًابعص اذهل ناكف ء اذكه مهيتر نيعباتلا ىلإ لصو اذإ يح  !ذككهو
 ثيددحلاب !وسرق نيذلا الإ هن عفتني الو , ظافحلا الإ هلإ عجري ال

 . همولعو

 امن مبنع ىورب تاقثلا ريختي هنع هلأ ىضر دمحأ نآك دقو ب 5

 لسع اذإو , ماف ريغ وأ طباض ريذ , فرض هنأ دقامي صخش نع ىوري

 هلودوي دق نكلو' هذيمالت ىلع ىلم أو «ديقو بتكو ىودو هن ذأ ةقثلا

 سيل نم دخسملا ىف ناك وأ هيف عدخ دق هنع ىور نم نأ ةياورلا دعب نم

 بوتكمملا ىف ريبغتلاو فذحلا مئاد ناك كلذلو ٠ هئيدح طقسي هنإف « ةقث
 اطاتحا كلذ ناكو « هتصاخو أ دال ىلع دنسملا ىلمأ نأ نأ دعب ىح « هدنع

 : هن ام دنسأا صءاصخ بات.ك ىف ءاج دقلو « سانلا علو ؛ هنيدل

 دق هدنسم ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا هعدوأ ام نأ ىلع لبلدلا نموه
 حصص ام الإ هيف دروي لو « ًانتمو أدانسإ هيف طاتحا
 ىلا اذه ىتمأ كلم : لاق رقي ىنلا : نأ ةريرهفأ ىلإ لصتملا دنسملاب ىور

 لاق , مولزتءا سائلا نأ ول لاق « هللا لوسراب انرمأت اف: اولاق « شير
 هنإف ثيدحلا اذه ىلع برضا : هيف تام ىذلا هضرم ىف ىنأ لاق ادع
 م ىنلا نع ثيداحألا فاالغ

 ناك هنع هلأ ىضر دمحأ ن نأ ( اههدحأ) : نب م أ ىلع لدي مالكلا اذهو

 هنأ ان ربخأ أم هددع

 نم روبثملا عمم هضراعت هل ودل م فذع ناكف 2 دئسملا ف حبش ل م

 . هيف تام ىذلا ةضرعم ف ىو كلذ نع نب و 1 حاحصلا

 ,دنسملادقن ىلع صيرح وه م . نثملا دقن يلع ًاصيرحناك هنأ ( امهيناث )
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 هللا ىضر كلأمو « ةفينح ىأ دنع لاحلا وه اك ًاعستم سل هدنع نتا دقو

 نم دورشنلل ًافلاغ ناك اذإ الإ هئتم دقنل ًاثيدح د ريال لب  امهنع

 لدع كلذ نيدلسو « ةياور ىلع تاياور حيجر عقاولا َْق وورق 0 ثيداحالا

 أامهالكو « هئع هللا ىضر كلام مامإلا نيبو هئيب نزاونو . هبقف ىف مالكا

 . اعاب عسوأ هقفلا ىف كلام ناك نإو « هقفلاو ثيدحلا ىف مام]

 ىفنكي م هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نأ هخضرات ىف ىهذلا ركذ عاب

 دقلو 6 بررغأاو ىوقلا هيف ناك لب 6 ىوقلا ثيدحلا ىلع ًارصتقم هتياور

 اهرك ذب ىلا ثيداحألا ىوري ناك هنأب هنع هللا ىضر دحأ مامإلا حرص

تيام الإ درب نأ ريغ نم هن ريصاعم نم تاقثلا
 ىور دف « دووشملا عم ضراء

 : هصنام هللا دبع هنيال لاق هنأ

 «ىلاعت هللا رتس تمت سائلا تكرتو 0 رووهشملا ثيدحلا دئسملا ف تدصق و ٠

 لعب ءىشلا الإ دئسملا انه نم ورأ ©« ىدتنع حصأم دصقأ نأ تورأ ولو

 «فعضام فلاخأ تسل « ثيدحلا ف ىتقيرط فرعت ىباب كنكلو , ءىثلا

 الإ هرظن ف فعضيام دريال دنسملا ىف دحأف «هعفديام بالا ىف نكي م اذإ

أ ربخ َْف تيأر 6 أسف ةنسأا نوه حيحبص داس هدنع ناك اذإ
 ىذلاةريرهى

 ىرخأثيداحأ هتفل اذ الإ هدر ف 2 شب رقلا زتعاب صاخلاوهو 2 انثآ هدر

 ةنسلاب الإ ةنسلا ىلإ بسني ام دري ال وبف « ةضافتساو ةروش هنم ىثكأ

 . اهأوس ءىشل الل 4 أهسمنت

 نأ ىلع ءايلعلا قفتا دقو « هريغو ىوقلا دنسملا ىف ناك كلذ ىلعو

 ثيدحلاو 4 نسحلا ثيدحلاو 3 نيثدحملا حالطصا 2 حيحصلا ثيدحلا هيف

 .٠ بيرغلا

لصت١ا ىذلا ثيدحلا وه ميحصلا ثيدحلاو
 طب اضلا لدعلا نقم ةهدبس 

 صن نكي م نإو « ةبسنلا ف حدقي ىمأ ىلع المتشم نما نوكب نأ ةلعلاو
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 ةقثاا ة ةجرو تب رق له هبوب ىذلا نسحلا ثيدحلاو ) فلاخغع ثيدحلا نم

 دوذشلا نم سو « ةياورلا هوجو تددعتو 6 هن هلسرأ وأ )2 هتاور ىف

 . حيحصلاك ةلعلاو

 ًادرفنم وار هاورام وهو « نسحلا و ١ حيحصلا نم عوا وهو بيرغلأاو
 ىمس امنإو « هدانسإ وأ هنتم ىف ةياورب درفنا و أ ء هريغ نع ورب ملف هتياورب
 , هئطو نع دارفنالا هنأش ىذلا بيرغلاك هريغ نع هبوأر دارفنال ًايرغ
 هركذي كلذلو « حيحص ريغ هنأ بيرغلا ىف بلاغلا نإ ثيدحلا ءاميلع لوقيو
 . هل |مسف ءاملعلا ضعب

 لعام الإ هب ىوارلا درفنا ىذلا بيرغلا نم ذخأي مل هنأ ىهذلا ركذ دقو
 . مهل ملعي مل ىذلا بيرغلا كرتو « ثيدحلا لهأ دنع

 دئسملا ف دوجوم ثيداحالا نم عونلا اذبف ؛ رمآلا نم نكي امبمو
 . فالخ ريغ نم ءاملعلا قافتاه

 فيعضلا دوجو ءاملعلا نيب فال عضوم وه ىذلا نكلو - عم
 سيلو « هيف كلذ زا وج ضرفن نأ انيلع بجوي ىملعلا قطنملا نإو « هيف
 باج اهيف حجرتي مل ىتا رومآلا نأشك٠ درب ًاياقع الاتحا ضرفلا اذه
 : نيرمأل كلذو « ىملع ل-يلد نع ءىثأن ىلاّحا وه لب ؛ باج ىلع ىلقع
 , هتايح رخآ ىلإ هنم فذحي ناك هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نأ (اهدحأ )
 « توملا ضره ىف وهو ٠ شيرق نع ةريره ىنأ ربخ فذسح هنأ انلق دقو
 نوب نأ زوجيف « هربظأو . هئافض دعب فيعض هل ادب دق ناك اذإو
 . هربظي نم دجوي ىتح أرتتسم رمتسا دق فيعضلا

 دربال هنأ ًافنآ اهانلقنو « هنبال اهركذ ىتلا مامإلا ةدعاق نأ ( امهيفأ (
 ورف « هعفدي ام ناك اذإ الإ , نيثدحما ةنسلأ ىلع رك امم ةنسلا ىلإ بوسنملا
 ةئسلا دربال وهف « حرص (م هعفديام بابلا ىف ناك اذإ الإ فعضام فلاخضال



 ساؤإ

 هترابع نإ لب ٠ كلذ وتو «ةرورشم ةيبقف ةدعاق ةفلاخك ةيفخلا لاملل

 ٠ . ًافعض دنسملا ىف نأ ىلإ ءىوتل

 عمو « ىملعلا قطنملا مم قفتم وهو « هانررق ىذلا اذه عمو - ع8

 نوفلتخي ثيدحلا ءاملع دمت هجابنم ىف دحأ مامإلا نع ةلوقنملا تاررقملا

 هيف سيل مهضعب لوقيف « دنسملا ف بوذكم لب عوضوم ثيدح دوجو ىف

 ناك نإو ةيميت نباف « ًافيعض هيف نإ رخآلا لوقيو , طق عوضوم ثيدح

 نأ ملسي ال حالطصالا ثيح نم ًافعض دنسلا ثيداحأ ضعب ىف نأ ملسي

 ىعيطقلا ةدايز نم وه عوضروم هنأ نيءتي امو « دحأ ةياورب اعوضوم هيف

 فئص : ةئسلا جابنم باتك ىف لوقيو ؛ دمحأ نب هللا دبع نع هاور ىذلا

 دقو « ممريغو ىلعو نامثعو « رمعو , ركب ىنأ ةباحصلا لئاضف ىف اباتكدمحأ

 دنسملا ىف دمحأ هاورام لكس يلو ؛ هدنسم ىف سيلام باتكلا اذه ىف ىور

 الأ دئسملا ف هطرشو « معلا لهأ هاورام ىورب لب هدنع ةجح نوكي هريغو

 ؛ فيعض وه ام كلذ ىف ناك نإو . هدنع بذكلاب فورعملا نع ىورب

 ؛لئاضفلا بتكىف امأو « هننس ىف دواد ىنأ طرش نم لثم دئسملا ىف ةطرشو

 دصقي ال هنإف ٠ ًافيعض مأ ًاحيحص ناكأ ءاوس « هخ ويش نم هعمس ام ىورف

 ؛ تادايز دمحأ دنسم ىلع هللا دبع هتبا داز مث هدنع تيثامالإ ىورب الأ

 نم كلذ نأ لاوجلا نظف ؛ ةعوضوم ةريثك تيداحأ ىعيطقلا ركب وبأ دازو

 . حيبق أطخ اذهو «دنسملا ىف اهاور دحأ ةياور

 , ةريثك ةفعض ثيداحأ دنسملا ف نأ ورقو ءاذهىف قارعلا هفلاخ دقو

 ةدايز نم عوضوملا نإ هلوق ىف ةيميتنبا ضقافو « ةليلق ةءوضوم ثرداحأو

 دروأف «ىدام ليلدب هتضقانم ديأو «هنبا وأ دمحأ ةءاور نمال ىعيطقلا

 ثيداحالا نم اهنإ : اهيف نأشأا لهأ لاق ىلا ثيداحألا نم اددح اودع

 . هنبا ةياور وأ دمأ ةياور نم ىهو « ةعوضوملا

 دنسصم نع بذلا ىف ددسملا لوقلا د هباتنك فاصف رجح نبا ءاج دقلو



 وم

 روخأ ةياور هنإو عوضوم هقأ لاقو 3 قارعلا هوحبش هدروأ مع باجأو 3 روحأ

 . هللأ ديع هنبأ وأ

 نأ ىلع قافتا هبش ىف نوررقي ءاملعلا نأ ىلإ اذه نم ىبتننثو - ن٠
 نع ىوريو ؛بذكلاب فرعي م نمع ىورب ناك دحأ نآلل , ًافيعض هيف

 ةياورب سيل هنإ اولاق دقف تاعوضوملا امأ , هب دضتميو « هظفح فءض
 ضعب هيف نأ لاق هنأ ىزوجلا نبا ىلإ بسني نكلو « هنم ءىث دمجأ
 ضعب ىف نوكي وأ « دمحأ اهلقني نأ هللا ذاعمو , أطخ تلقن ىلا تاعوضوملا
 . ىرس أطخ وه امنإو « بذكلا دمعتي نم مهنع قلق نم

 عوضوم هيف سيل دمحأ دئسمنإ لوقي ءاملعلا ضعب نأ لوقلا ةصالخو
 , هتياورب عوضوملا هيف دمحأ دئسم نإ لوقي مهضعبو 0 دمحأ ةياورب
 فيعضلا نيب قرفلاو « فيعضلا هيف نأ للع نوقفتم ءاملعلا نم ةيلعلاو
 وهف فيعضلا امأ « هيف بذكلا ىلع ليلدلا موقي عوض وملا نأ عوضوملاو
 ذإ « ًاقداص نوكي نأ زو<و « ةحيحصلا ةياورلا طورش هيف رفاوتت مل ريخ
 . هبذك ىلع ليلد مهي ل

 نأ نومعزي نيذلا ىوعد اهب درىتلا ىزوجلا نبا ةملكب ثحبلا اذه متخنو
 ىنلأس دق ه : لأقف « ءاملعلا ةيلع نم اوسيل مو , فيعض هيف سيل دنسملا
 معن تاقف ٠ حيحصب سيل أه دمحأ دنسم ىف له : ثيدحلا باوحصأ ضعب
 ٠ ماوع مهنأ ىلع مرمأ تلمح , بهذملا ىلإ نوبسني ةعامج ىلع كلذ مظعف
 لهأ نم ةعامج اببف بتكنف ؛ ىواتف اوبتكدق مهباذإو كلذ ركف تلمهأو
 « نودربو «لوقلا اذ نومظعي ؛«ىناذمهلا ءالعلا وبأ مهنم « ناسارخ
 !! ايجعاو : ىمفن ىف تاقو ٠ ًايجعتم اشهد تيقيف , هلاق نم لوق نوحبشيو

 ؛ ثيدحلا اوممس منال الإ كاذ امو « ًاضيأ ةماع معلا ىلإ نوبستنملا راص
 ض رعث دق هتلق ام لاق ند نأ اونظو 6 ةم.قم نم ةديحص نع اوي و
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 رووشملا ىور دمحأ مامإلا نإف ء كلذكس يلو « دمحأ ةجرخأ امف نمطلل
 هلعجب ملو ؛ هب لقي لو « ىورام ًاريثك در دق وه م 5 ءىدرلاو دبجلاو

 باتك ىف رظن نمو « لووجب ذيبنلا تيدح ىف لئاقلا وه سيلأ « هل ًايهذم

 , دنسملا ىف ابلك ةريثك ثيداحأ ىأر لالخلا ركب وبأ , هفنص ىذلا للعلا
 ءارفلا نيسان ب دمحم ىلعي ىنأ ىضاقلا طخ نم تلقثو , دمحأ ايف نعط دقو

 ,حيحصلا دصقي ملوء روتشاام هدنسم ىف دمحأ ىور امن] :لاق «ذيبنلاةلأسم ىف
 ثيدح ىف . لوقتام ىنأل تلق : لاق هللادبع نأ كلذللع لديو ٠ مقسلا الو

 ؟داور نب زيزعلا دع هيورب ىذلا لاق ؟ ةفيذ> نع شا ردح نب ىعبر

 لاق «! دنسملا ىف هتركذ دقف : تلق . هفالخض ثيداحألا لاق . معن تلق

 نم ورأ مل ىدنع حصام دصقأ نأ تدرأ واف , رورشملا دنسملا ف تدصق

 ىف ىتقيرط فرعت ىنبب اي كئكلو « نيسلا ءىذلا دعب ءىثلا الإ دئمملا اذه
 ءىش بابلا ىف نكي ملاذإ ثيدحلا نم فعض ام , فلاخأ تسل « ثيدحلا

 « دئسملا ىف هقيرط ناك فيك . هسفن نع ربخأ دقو ٠ ىضاقلا لاق . هعفدي

 . هدصقم كرت دقن ةحصلل الصأ هلمص نْف

 ءاماعلا نأ نامزلا اذه ىف ىننغ دق ١ : هلوقب هلاقم ىزوجلا نا محو

 6 عوض وم كثريدح مم ص اذإو ظ ةمماعلاك اوراص ملعلا ف ممريصقتأ

 لوحالو . مما ةساسخ ىلع نوكي نأ ىغبني ءاكبلاو ٠ ىور دق : اولاق
 © هللأب الإ ةوف الو ْ

 رادقمو 6 هيف ءاملعلا لاوقأ هذ هو 2 دمحأ 5 وه |له 6١

 جاجتحالا ىف دمحأ ةقيرطمىلإ مالكلا كرتنلو « هيلع لمتشا امف جاجتحالا

 لوصألا نايب دنع وهو ؛ لوقلانم كلذ عضوءىلإ عورفلا تايثإل ةنسلاب

 . ىلبنحلا هقفلا اهيلع ىنب ىنلا

 . ةقفلا كاذ لقن ىف نآلا ملكتنل و
 ( ليخ نإ ع ؟؟ مو



 -ووو

 لينملا هقفلا لقت

 هنم ذخ ري الصأ دعي هقفلا ىف ًاباتك فنصي مل دمحأ نأ ان ركذ و٠
 هل نأ ءاملعلا ركذ دقو « ثيدسحلا الإ بتكي ملو « هعجرم دعبو « هبهذم
 ؛ ريغصلا كسانملاو ءريبكلا كسانملا اهنم ؛ ةيبقف تاعوضومىف تاباتكض عب
 ه:الص ىف ءاسأف ؛ هءارو وه ىلص مامإ ىلإ اهبتك « ةالصلا ىف ةريغص ةلاسرو
 . ترشنو تعرط دقو

 ىأر اهيف سيلو « رثآلا ايف رفاوت دق باوبأ ىه ةياتكلا هذهو
 هتلاسرف «صوصنل مهفو « لمعل عابتا لب « ىبقف طابنتسا وأ . سايق وأ

 تناك نإو « ثيدح بتنك ىه , ريغصلاو « ريبكسلا كساذملاو « ةالصلا ىف

 امتكلو , حيضوتلاو « حرشلاو طسبلاب هقفلا اطوانت امم تاعوضوم ىف

 . ىورم لمع عابتا وأ « ةحيرص صوصن لامعإ تادابعلا رثك أك

 , خيراتلاو , دنسملا ىه ةلملا ىف ثيدحلا ىف اهلكو « اهيتك ىنلا هبتكو
 لئاضفو « ىلاعت هللا باتكىف رخؤملاو مدقملاو « خوسنملاو خسانلاو

 . دهزلا باتكو , ريخملاو . ريبكللا كسانملاو ةباحصلا

 .ىلع درلاو ٠ ةيمبج ىلع درلاو ٠ نآرقلا ىف هبهذم اهيف نيب لئاسر هلو

 هنار آو هتايح ىف مالكلا دنع ابضعب نم انلقنو « اهيلإ انرشأ دقو « ةقدانزلا

 ٠ . هرصع ىف رأثي نآك امو ةديقعلا ىف

 « هءارآ رشني لو « اباتتكهقفلا ىف نودي مل دمحأ ناكاذإو - وب
 هبقف لقن ىف داتعالا نإف « ةفينح وبأ لعفي ناك اك « هذيمال# ىلع ابلع و

 نم لقنلا كلذ لود راثي رابغلا انهون م دجت انهو , شف هذيمالت لمع ىلع

 . ةدع حا وأ

 , نودتوأ ىواتفلا هنع لقنتنأهركب هتايحلوط ناكدمحأ نأ : اهالوأ
 نب نيسحلا نب دمحأ نأ اذه ىف ىوريو « لبق نم افرشأ م هعساب رشنت وأ



 سوؤؤه دس

 فاغأ ىنإف:لئاسملاءذهبت-كأ نآديرأ هللادبع ىفأل لجر لاق : لاق ناسح
 « ىفأر بتسكأ نأ هركأ ىلاف ٠ بتلك ال لينح ن دمحأ لاقف « نايسنلا

 ًابأر بتكت ال : لاقف , هكى حاولأ هعمو ءبتكي ناسنإب ةرم سحأو
 . ,؟”ابنع آدغ عجرأ 9 ,ةلأسمب ةعاسلا لوقأ ىعل

 ةهاركب ناك بكام نأو؛ لئاسم هنع لقنت نأ هركب دمحأ ناكاذإو

 . , ًاريثك ناك اذإو : اليلق نوكي نأ دبال لوقنملا نإف , هنع ةيفخ وأ « هنم

 ىورامع لقتال ةريثك لئاسم هنع تيور دقو « لّعلا ىف عجار بيرق أطخلاف

 أطخلا ةعيرذ ىسبنلا اذه عم ةرثدكلا كل# تناك كلامو . ةفينح ىنأ نع

 .هرلاو

 اوناك نيذلاو « هنع لقنلا نم اورثكأ نيذلا هباحصأ ضعب نأ : اهناث
 لئاسم دمحأ نعرشن هنأ ىلع لدت تارابع هنع ترثأ دق هبقفل ًاريبك أر دصو

 هنأ ركذ دمحأ نع ةباورلا رثك أ نمم وهو , ىنامركلا برخل ءهارب نأ لبق

 . ,هقفلا اذهىورىذلانإ لب « هاري نأ لبق عامسلاب ةلأسم فال آ ةمبرأ رشن

 ةعبرأ ىهو ؛« بر> نع اهاور ىتلا لئاسملا نأ ىح لالخلا ركب وبأ وهو

 هلوةيام صن كيلإو ؛ دمحأ نء قلن ريغ نم برح اهاور دق هذه فالآلا

 ش 1 : لالخلا

 هذه : ىل لاقو « عاملا ىف مدقتأ لف  اميدق فوصتأ تنك: ىل لاق»
 نب قحس] ىلإ مدقأ نأ لبقو « هتلادبع ىلإ مدقأ نأ لبق اهتظفح لئاسملا
 .هيوهار نيقاحسإو « هتادبع ىفأ نع فال آ ةعب رأ ىه : ىل لاقو ؛ هوهأر

 © ءاهدعأ)و

 ةياور ىف نوفحسو 6 تارفلا نب دسأك دعي وهو لالخ ناكاذإو

 ش ف

 ١س ىلعي ىأ نبال ةرصتخلا ةلبانحلا تاقط )١(

 ١٠س ىلع ىنأ نبا تاقبط (؟)



 هس ١48

 ءابقلتي ل لئاسم ىور دق ةنودملا هعورف رثدك أ تعمج ىذلا ىلاملا بهذملا

 ننظتي نأ ملعلا قح نف « ًادج ريبك اهددع نإو « ىح وهو اهيحاص نع

 . بيرلا كلذ ليزي نأ ريغ م مسي الأو لّقنلا ىف

 ءايتفلا ف ظفحتينا5ىذلا ىرثألا مامإلا كلذ نع ىورملا نأ : اهثلاث

 الو .- ماع لكدب صف الو رثأ ال تيح فقوتيو « رثآلاب هسفن ديقيف

 :ىورالا ناك-ءاتفإلا ىلإهئجلت ىلا ىوصقلا ةرورضلا ىف الإ ىأر لا ىلإ أجاي

 فرع ام عم فتي ال كلذو « ةبراضتم هنع ةيورملا لاوقآلاو ًادج ًاريثك

 قةشيو ءضورفلا ضرفي الو لئاسملا نم عش امف الإ ىوتفاا مدع نم هنع

 ىدتقيو « ىردأ ال ١ نم رثكي ناكدقلو « للعلا درطيو « عورفلا

 هنع فورعملا عم قفتت ال ةرثكلا هذهف . ةينيع نباو ٠ كلاب كلذ ىف

 « ىردأ ال ١ نم راثكإلا نم هنع فورءملا عمو « ايتفلا نم لالقإلا نم
 انلق امقوف « ىوصقلا ةرورضلل الإ ىأرلاب ىتفي ال هنأ نم هنع رومشملا عمو

 . ةيبقف لئاسم هنع لقنت نأ ىهن هنأ نم

 هنع ترشذ ةريثدك ل ئاسم نع عجر هنأ ربتشا دق دحأ نأ : اهعبارو

 هنم هسفن درج ام هيلإ بسني فيكف هيلإ اهتبسن نم اهدرُخ « ناسارخ

 ش . هنع هلقن حصي ال هنأو . هل ىأرب سيل هنأ نلعأو « هافنو

 ًايراضت هيف هلاوقأ تبراضت دق دمحأ نم لوقنملا هقملا نأ : اهسماخو

 باتدكى أ حتفاو « هيلإ لاوقألا هذه لكةبسن لبقي نأ لقعلا ىلع بعصي
 ةدع نم واخ ال هدجي هباوبأ نم باب ىأ ىلإ دمعاو « ةلبانحلا بت-ك نم

 تابثالاو ءدرجلا قنلا نيب ىأ « معنو ؛ ال نيب ةياورلا اهيف تفلتخا لئاسم

 انرظن عقو دقو هباوبأ نم باب ىف ؛ عورفلا بانك الثم حتفنلو « هرج

 ' ةاكرلا عماج اهذمخأي ىتلا ةدايزاا مح وهو « ةأكرزلا باويأ نم باب ىلع

 لماسعلل ايادهلا بستحتأ مث «بستحت ال مأ لبقملا ماعلا ةاكذ نم بستحتأ
 ش : لاقف ؟ بسقحت ال مأ ةاكرلا نم



 اير ١ -

 ٠ هيلع صن «ةيناث ةنس نم ةدايزلاب دتعا هقح قوف ىعاسلا ذخأ نإو «

 دتعي ال هنعو « ةدايزلا نم لماعلل هادهأ ام بسحي هللا همحر دمحأ لاقو

 ةدايزلاب بستحي له ( نافلاب ريدقتلا ىأ ) صرخلا ىف داز نإو .. كلذب
 (1)«ناتياور هيف ؟ ةاكراأ نم .

 مث « ًاريثكت اياورلا فالتخاب ترثع الياق انئمطم ترس املك اذ دكهو

 فنرإو ؛ديعب وأ بيرقو « لوبقم ريغ وأ ' لوبقم قيفوتب قيفوتلا ةلواحم

 . درلاب عطق نكي مل نإو ) ةيسنلا لود بيرلا ريش نأ ةنأش نم كلذ

 فيضأ اذإو « ىلبتحلا هقفلا لوح ًارابغ تراثأ دق حاون هذه - مع
 ىربطلا ريرج نباف , ءابقفلا نم دمحأ اودعي ملنيمدقأللا نم اريثك نأ اهيلإ
 ةعاجج ىف هدعي مل ًادج هرصع نم ًايبرق ناك ى ذلا ةبينق نياو ؛ مونم هدعل مل

 ةيبقفلا ةعومجملا كا7تناكولو اذ كهو نيثدحملا ةعابج ىف هدع لب «ءابقثلا

 كنلوأآل عاشام ةقف ىأ ابيقف امبحاص لمجت كش الب ىهو ةروهشم ةفورعم
 نوكي نرأ ةءومجلا هذمب ريدج وهو « ءاهقفلا لجس نم دمحأ اوفذحت نأ

 ةحيحص هسيلإ ةعومجملا هذه ةيسن ناك اذإ هنإو * مبنم لوآلا فصلا ىف

 ىذلا ثيدحلا نع ديزي لب“ ًارادقم لقي ال هقفلا نم هنع ىورملا نوكي

 .هرشنو هأآور

 ةبوسنملا ةيبقفلا ةعومجملا لوح راثت دق ىتا تاراثملا ىههذه - وو

 ىلإ ذفنت ال ىتلا نيعاآلا ضعب هب ىذقت دق رابغ هنأ ررقن ذإ ان]و ءدمحأل
 هقفلا كلذ ةبسن وقلت دق ءاملعلا نم لايجأللا نأ ررقن  هئارو نم قئاقملا

 نأ « ةيضرأتلا لئاسما ة ىف حسن تلا انق رط نإو « لودقلاب دمحأ ىلإ

 ليلدلا ماق اذإ الإ درن وأ هركتنال «لوبقلاب لايجالا لكوف ءاملعلا هاقلتيام

 ه7” صا ا١> عورفلا )000(
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 رهاظلا لمح لايجالا لك ىف لوبقلاب ءادعلا قلت نآل , ةبسنلا نالطب ىلع
 نإو ' هفالخ ىلع ليلدلا موي ىدح ما تبا هل رهاظلا كيشا امو : ًادهاش

 ىذلا «؛ ءاهلعلا دنع تباثأا ررّمدل اتقان اليلد دمتال أهان ركذ ىلا تاراثملا

 . ليج دعب اليج هب تملسو « مهلا يجأ هتقلت

 هفارصنا نآل كاذف , ءابقفلا ىف دمحأ ريتعي مل نم ءالعلا نم ناك اذإو

 ىلإ برقأ اه ةباجإلا تفاكهلئاسمو هيواتفو . ثيدحلل ناك تاذلابو الوأ
 ىبقف جابنم هل كلك نكي لو « جيرختلاو . ىبقفلا عيرفتلا ىلإ اهنم ةياورلا
 تاياورلا رسفي ناك ىذلا ةفينح ىنأكالو هثوض ىلع ثيداحالا سرد نيعم

 ىمفاشلاك نكي مللب , هيلع صوصنملا ريغ كد ىنبي ىذا ج رخملا هيقفلا ريسفت
 ةيسيقألا < مل ناك نإو ' هجهانم ةسارد لهسو هقفلا ل وصأ دبع ىذلا

 , اهيقف نوكي نأ لبق اثدحم ناك هنأب كلذ ء« صوصنلا ىف ةيبقفلا دعارشلاو

 ًادوصقم اضرغ هدنع ثيدحلا ةسارد تناك لب « جرخيل ثيدحلا سرد امو

 ىتفتسي سانلل ًامامإ راص امل هبقف ءاج مث « هيغل ةليسو تسيلو « هتاذل

 وأ ةباحصلل ناك برإو « هب قطن صن نم ناك اف ءايتفلا ىلإ رطضيف
 نكي مل نإو ؛ هءارو ابف شتفي الو ' هركذ هيف ىواتف نيعباتلا رابك ضعبل
 لئام ريغ هيدي نيب نم قتشا نيعباتلا راك ضعبل الو , ةءاحصلل ىواتف ةمن
 « ًاثدع كلذل ىمسف هب اهبش وأ آرثأ هبقف ناكف « ةرورضل الإ سايقلا ىلإ
 . لبق نم انهون اك

 دّقف « هلئاسم لقن نع هبادحأ ىبمأ هنأ هئع ىور دق دمحأ ناك نإو

 بتكسي ًانايحأ ناك هنإ لب ء افنآ انهون ا« لوقتملا ضعب رقب نأ ىلإ رطضا
 كلذ هنع عاذتس هلئاسم نأ ردقي ناكام هنأ ررظيو « لقنلا ةحصب رقم هطخم

 هصرحو ؛ هنأرب هللا نيد ىف لوقي الأ ىلع هصرح طرف هب بهذ دقو عويذلا
 نع هءوجو نامإ نأ ىلع ةرورضال اهم:في ىتأ ىوتفلا تاعيت لمحتي الأ ىلع



 تلوح

 ىذلا جسركلا هللإ ءاج دّولو ٠ ًادهزو ًاعروت 2( ةنع تروتشأ لئاسم

 امضرعو ءاهب ارارقإ ذنغأو , اهاور ىنلا لثاسملا نع عوجرلا نلعأ

 . 00 اين هيلع

 امهو « ىلبنحلا هقفلا نع بيرلل ًامفد امهلحت ناتلأسم تيقب - ه5

 لشن هب احصأ ضعب نوكو 6 هعوبذو هبقق لق نع هعروت عما هتك

 . ءاقلي نأ لبق هيواتف نما يمك ًاددع هنع

 ف همسأ عاذ دق ابليبس ىف هلمحت امو , هتنحع دعب دمحأ مامإلا نأ قحلاو

 لصتي ناكأ ءاوس ءابلك هعورفب نيدلا ملعب انورقم ةيمالسإلا عاقبلا لك

 « ةنس نيرشع نم ربك أ ةنحلا دعب رمع دقو . هقفلاو ثيدحلاب مأ ةديقعلاب

 نوديريو « اهب نواتبي ىلا رومألا ىف هيلإ نوعجر. ميمامإ سانلا هريتعاف

 نيذلا هناوخإو ىسيرملا رشبل ىوتفلا كرتيل ناك امو . اك اوفرعي نأ

 نأ لوقعملا لب « اسف اف مهعوضخ ربتعأو . نآرقلا ةلأسم ىف اومضاخ

 نإو « لع نم هيدلام رشني نو « رثأ نم ملع امب ىتفي
 ولو « ًائيدح دحب مل

 ءهاهتنمو ءهؤدبمو ءهدروو هردص ىمف ٠ ةنسأا هعيتمو هيأ رب ىفأ ًافيعض ناك

 لئاسم تركك ءاتفتسالا رثك اكو 'اريثك ىفأ دقلو هتياغو هتمدقمو

 « ةيمالسإلا عاقبلا لكن م دوصقملا مثلا ملعلا ةنحنا دعب ناكدقو ؛ هقفلا

 ,هوتفتسيو  هثيدح نم اوذخأيو هب اوكريتيلءقيمع جف لك نم هيلإ نرئرح

 ؛ ةيرغ نوكم ىلا ىه ىوتفلا ةلق لب «ةببرغ تسيل لئاسملا ىف ةرثكلاف

 «بلغ وأ دحأ ام درفنا م« هرصع ىف ةربشلاب درفني ةمئالا نم ًادحأ نآل

 ماقم مْ كئلوأ لكو : ىعازوآلاو ثيللاو كلام هرصاعي ناك ةفدح وبأف

 «ةنحنا دعب دمحأامأ دمحأو دمعو ف سوي وبأ هرصاميناكوىمفامشلاو , هقفلا ىف

 ؟م مقر ةذب مجار )١(



 0 مسالا عويذل ةعبات ىوتفلا ةرثكو 2 ةرهش هبراقي نم هرهع ل نكي ملف

 «هباحصأ و وه هيمسي نادك يل ئاسملا وأ , هتايح ىف دمحأ هقف عاذذإو
 اباقتي نأ زوجيف تعاذو تروتشا اذإو ؛هتربشل ًاعبت رهتشت سرأ دبالف
 ىلإ قوشلاو صرحلا هعفدي دق 95 , هنم ابعمم نمم مامإلا قلي مل نم ضعب
 ام هنع لقنو ؛ ظفح ام هنع ظفح نأ دعب هيلإ ةلحرلا ىلإو مامإلا ةدهاشم
 , افوصتم الجر ناك دقف . ىنامركلا برحل ةبسنلاب ناكام كلذو « لقن
 لقتنا مث « ابلقنف هيوهار نب قحسإو ء دمحأل لئاسم ىلع علطا مث
 « ةيسنلا ىف نعطي ام اذه ىف سيلف , هبفاشو « هنع ىرو دمحأ ىلإ ابلقن دعب
 ,رومشملا درب لوقعم ببس ىلع ىنبا كنشلا وأ «هقفلا اذهدر ةجرد غلبيو
 8 همدوهمو رهاظلا ضفانيو

 روثأم كلذ نإف «تاءاورلا فالتخاو «لاوقألا فالتخا امأ - هال
 ماع لكشب فالتخا كانه ناكو رثكو ةلق هيف نوفلتخيو . ةمئآلا لكنع
 عفدلاو « ليلقلاب سيل ردقب ةمئألا لك نع ىورمو« بهاذملا لك ىف دوجوم
 ودبي مث , هيأرب الوت مدحأ لوقي دقف ؛ قملا ىرحت ىف موصالخ] كلذ ىلإ
 نابك اذإو , ًارخآ ىأر ام قطني نأ قهلا ىلع صر#لا بجويف ' هفالخ هل

 لاّمحا نإف ؛ هنع ةبفاشملاو ةاورلا قيرطب هلقن .سراك دق دمحأ هقف
 « ةلأسم ىف ىأر هنع لقني دق دمحأ نآل ءايوق نوكي لوقنملا ىف فالتخالا
 . ناتياورلا لقنتف عوجرلا لوآلا لقن نم معيالو هنع عجرب مت

 فاللتخا هالمأ امف دوو دق «؛ هالمأ وأ هبقف بتكىذلا ىعفاشلا نإ لب

 ىعفاشلا بتك لقان ربتعا ىذلا ناملس نب عيبرلا هاور ايف حلا وفأآلا
 امهيلإ فيذعي مث « نيبأر ةدحاولا ةلأسملا ىف لقني هارتف ' اهراودأ رخآ يف
 نإ لب * لقنلا ةص ىف كىدلا ًاريثم كلذ نكي. لو ' امهريغ هنع عمس هنأ



 امهدوحأ حجري نأ ريغ نم ةلأسم ىف نيلاّتحا ركذي ًانايحأ ناكى عفاشلا

 . رخآلا ىلع

 نحاملل ًاقيرط ابليس ىف صالخالاو ةقيقحلا بلط ىف عروتلا ناك امو

 هللاو « ًادحاو الوق ناكل ًافالتخا ناك ولو ءابلقت ةعع ىف كشلاو ؛ ابف

 . ًابيرق لاوقألا فالتخا نيبنسو « ماعأ ىلاعتو هفاحبس

 دسمأ هتؤ هلقث

 ,ءهنع ثيدحلا ىور نم مهم نوريثك باحأ دمحاأل ناك 6م

 دقو « هقفلا ةياورب رهتشا نم مهتمو ٠ هقفاو ثيدحلا ىور نم مهنمو

 ءاصحإلا ىف براقو « ريبك ددع ىف ىدمألا جبنملا باتك بحاص مماصحأ

 : لقنلا ىف مهيتا رم نأيب ىف مهنم ريثك رك ذ دعب لاق دقلو «ددحب لو

 ةلذتملا ىف نوتوافتم ًاضيأ مثو ء رثكملا مهنمو « هنع لقملا مهنمو»

 هنع'نبرثكملا نمو ؛ ظفحلاو طيضلاو « هنع لقنلاو ؛ دمحأ مامإلا دنع

 «قاكشملا بلاط وبأو ءقاحسإ هدلوو  ىناه نبا مهاربإو ءىرحلا مهارإ

 قاحسإو « دمحأ ثراحلا وبأو « مرثآلا ركب وبأو ' ىذورملا ركب وبأو

 « لاحكلا دمع نب دمحأو ؛ ىخيلاشلا ليعامسإو « جسوكللا روصنم نبا

 «ىامر كلا برحو دمت نب ركبو ؛ ىسوم نب رشبو ؛ ليعامس] رفظملاوبأو

 هللا ديعو « ىناتسجساا دواد وبأو « دايز نب نسحلاو « باو نب نسحلاو

 » ةدايز نب لضفلاو ٠ قوءيملا كلملا دعو 2 نأروف هللأ دبعو « حلاصو

 , مهاريإ نب دمحو « حابصلا نب جرفلاو ٠ محلا نب دمج ن ركب وبأو

 « ناتخم نب بوقعيو : لاما نواهو « ى نب ىنبمو « عماج نب ىتثمو

 2 كل مريغو ىع رفصلا وبأو

 بتكلا ٍرادب طوطخغ ؟*+م ص دحأ مامإلا باحسأ مجارت يف ىدحألا جهلا )١(
 4279 متر
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 نيذلا ركذن انسلو ؛ هباتك ىف ىميلعلا مرك ذ نيذلا مم ءالؤه 4

 ىلع وأ « هقفلا لقن نم اوك أ نيذلا ركذن لب ؛ نيتلأ سم وأ ةلأسم اولقن
 ثيدحلا اوور نيذلاال«لئاسملا اولقن نيذلا ىلا هقفا ىخ رم ريبعت دح

 ركبوبأ وهو.ةيناثلا ةقرطلا ءاملع دحأ مبملع عمج ىذلا نأ دجتسو ءطقف هنع
 نونحس ةلزيمبو « قنحلا هقفلا ىف دمع ةلزنمب ىلينحلا هقفلا ىف وبف «لالخلا

 دمع نأ ديب ؛ ىمفاشلا هقفلا ىف ناملس نب عيبرلا ةلزنمو ؛ كلاما هقفلا ىف
 ىلع هلقن ىف لوع دق ناك نإو « هنع ذخأو ةفينح ابأ دهاش هنع هللا ىضر

 : ةفيدح ىلآل هتك نأ ذإ ؛ هريغو فسوب ىبأ لوألا ةفينح ىبأ بحاص

 هذه تناكامو 'هرع نم ةرشع ةنماثلا ىف اذه دمتو « تام دقف ةليوط نكت

 . ةمرظعلا ةبقفلا ةورثلا كالت هسفن ماهإلا نع لقني نأ نم هنكمي نسلا

 « رصمب هتماقإ لوط ىمفاشلا بحص دق ناملس .لنرإ عيب برلا كلذكو

 طسوت ةمن نكي ملف «هيتك هيلع ىلمأ ىمفاشلاو «| « اهيإ] هتلحر لبق هب قتلا لب

 ىمفاشلا نيب و هندب

 مامإلاب قتلي مل امهالك ذإ , ةيلج ةحضاوف نوئحسب لالخلا ةهباشم امأ

 ذخأ دق وهف « ًاحضاو هيرو هلقن ناك نوئحس نأ ديب « هنع لقن ىذلا
 اهررحو « مءاقلا نب ىلع !رعجارو « مساقلا نبا نع دسأ ابلقن ىتلا ةيدسألا
 تناكو « اهعمج ىلا بتكلا ىف لالخلا ركب وبأ ناك لبف « ًاقيقد ًاريرحت
 ىرحتملا اذه اهيف ناك دق « ةلماش نورك داك وأ « ىلينحلا هقفلل ةلماش
 نمو اذه اولاق روصملا لك ىف ءاملعلا نإ ؟ صحافلا عجارملاو « قيقدللا

 ؛مهنانئمطا ىربام دن ةساردلا هذه ىف اناسعوءاولاقام قدص ررقن نأ انقح

 . م,ةيرط ريغبو

 لالخلا مهيلع قلت نيذلا لاجرلا ضعب ركذن ةساردلا هذه لبس ىفو
 ممركذ ىف نإو «لئاسملا ةياور نم نيرثكملا ضعب ىلع رصتقنو دمحأ هقف

 . لابجاألل هبقف اواقنو , اورهتشا نيذلا دمحأ باحصأ ضعبل ًاركذ



 دمحأ باكصأ نم نياقانلا ضعب

 لعلو « ائلق م ًاددع ةسحلا اوزوا# دق نوريثك دمحأ عمس - 6

 ا ريثك كلذ دعب قبب ةغلابملا ردق بهذ اذإ هنإو ءددعلا ىف نوغلابب ةلبانحلا

 مهل ناك لاجر ةعضب باحصالا ءالؤه نم رات كلذلو ) اليلق نوكي الو

 : ءالوأ ماهو « هنع هلأ ىضر هملع رمان ىف لضف

امإلا دالوأ ربكأ وهو: لينح نا دحأ نب حلاص ) 0 ١
 هللا ىذر دمحأ م

 تناكو « هلثم داهرلا نم نوكي نأب ايف ١ هةكدبرتب ًاينعم دوحأ ناكو 2( هةنع

 ةرثكو « ةنسملا ةوسألاب ةيرثلا ىهو , ةيبرثاا قرط لثمأ هيذهت ىف هتقيرط

ناك هنأىورب هنإف .مواضف ىحاتم نابو «ميدقلا قاخلا ىوذ:دهأشم
 هرازاذإ 

 1 نأ ىوري ذإ 2 هأريل اذه ًاحلاص هئبا رضحأ عرولاو قتلا ىوذ نه لجر

 لجر وأ ءدهاز لجر هءاج اذإ قلخ ثعبي ىلأ ناك ه : لوقي ناك ًاحلاص

 .«22هبلثمىناري وأ ' مهلثم نوكأ نأ بحي هللإ رظنال , فشقتم حلاد

 لق هدنع امب دو< « اداوج أيخس ناكو « لاعلا يثك اذه حلاص ناكو

 هءاج الو ءسوسرط ءاضق ىلب نأ ىلإ لايعلا ةرثكه م رطضا كلذلو , لج وأ

 ناك هنالوءهنء هديرب هوبأ ناكام فلاع هنأب س>أ هنال كب ةيالولاب دهعلا

 « ناطاسلل لمع ىأ نع فورعلا ىف ةنسح ةوسأ هيبأ نم هل نوكي نأ ديرب

 نع ًارذتعم لاق اذلو «هلايع ةرثكلو هبكر نيدل ةيالولا ىلإ رطضا هنكلو

 « ىنبلغ دق نيدل الإ رمآلا اذه ىف تلخد ام معي هللا ه : هيبأ ةقي رط ةفلاخع

 . « ىلاعت هللا دمحأ , لايع ةرثكو

 نع ثيدحلاو هقفلا اذهل اص قلت دقو
 ؛هب رصأعم نم هريغ نعو « هبأ

 ءامملع هللا ىضر هوبأ اهيف ىتفأ ىتلا هقفلا لئام نم ًاريثكس انلا ىلإ لقن دقو

 )١( ىلأ نبأ تاقط سليس5؟١,



 3 شل

 ةريثك لئاسم هيبأ نم عمس : ىلبنحلا هقفلا ىوار لالخلا ركب ىبأ هيف لاقو
 مهن أ ىأ « لئاسملا نع مهل لأسي ٠ ناسارخ نم هيلإ نوب ,دكب سانلا ناكو
 اهاقلتي ىتلا ةبوجالاب مجل] لسريو لئاسملا نع هابأ لأسلهيلإ نويتكي اونأك
 . هدعب نمو « هتايح ىف هيبأ هقف رشنل ًاقيرط ناك اذجو « هنع

 اطوبقب فلاخىتااو ءابيلإ ةجاحلا هترطضا ىتلا ءاضقلا هتبالو نأ ربظيو
 ؛ءاضقلاب المع هيبأ هقف قبطي نأ اهيف عاطتسا دقف « ًاريخ تناك هيبأ جابنم
 ةئسلا وه دمحأ بهذم ناك اذإو « ةبرجتلا هلفصت ١ ًايرظن ىللوق نم ناك دقو

 تناكدقو « الماك أضغ ةنسلا لعب ءاضق هب ءاضقلا ناكدقف « امنم قتشا ام وأ
 . هودح ةئس حلاص ةافو

 رم ةنس ىلوألا ىدامج ىف دلو :لينح نيدمحأ نب هللادبع(م) - <

 . مواعب ةصاخ .ث ةيانع هيف ىرب نأكو ٠ حلاص 4 هيخأك هتيبرتب ةيانع دمحال ناكو
 انلقن 6 لوقي ناك كلذلو ؛ ابيف رارمتسالا ىلع هعجشو هيف اهانف « ثيدحلا
 امب الإ ىفركاذي داكي ال ثيدحلا لع نم ظوظع هتلادبع ىببا ه لبق نم
 | . , ظفحأ ال

 هظفح امفدركاذي ناك كلذل و « هريغ نيريثكن عو ؛ هيبأ نع ىود دقو
 هنع تيورو:هلئاسمو هيبأ هقف لقنب ىنع دق حلاص هرخأ ناكاذإو هريغ نع
 ىلإ ةبجتم هللا دبع ةيانع تناكدقف , لالخلا ركب وبأ لاق اك« دايج لئاسم
 قوت دقو « هتدايز ىأرام هيف اف , همتو دنسملاىور « هيبأ ثيدح ةياور
 ,دنسملا ىف مالكلا دنع ثيدحلا ىف هماقم انحضو دقو م96. ةنس هللادبع
 . هيلإ عجراف

 بادصأ نم وهو : مرقألا ركب وبأ ىفاه نب دمج نب دمحأ (م) - "5
 حيرختلاوهقفلاب لغتشي هلبق نم ناك دقلو , جضنلا دعب هب اوقتلا ىذلا دمحأ
 : كلذ يف لاق دقو ءرثالا مولع ىلع رصتقا هب قنلا الف « فالتخالاو



 - #.#ه -

 لك تأكرت لسع ْن دمحأ تروح ألف فاللتخالاو هّةغلا ظفوحأ تنكو

 . ؟"9كلذ

 هددهزو هحالص هيف ناكدقل ىو« كالذ دعي نم دموحأ مزأ دقو

 دمحأ . لوقيو )2 عرولا ىلع دمحأ باحصأ ثوع ناك دقلو (ةهعروو

 دمحأ بادحصالا ىغبذيف حل امصأ ىلع هلأ نم رثرس هلع هلأ ىكر ليتح نا

 . (59«دمحأب أىريعي نأ ةفاؤع هوهعا الو « هلأ اوقفت نأ

 ةحيصن ىف مالكا نوكي نأ الإ نمل ىلوأ تمسلا نأ ىرب ناكدقلو

 نإ :١ هلئأ_هسر ىدحإ ف ءادج دقو ف ةصاخلاو ةماعلل ءايلعلا داشرإ ُّق وأ

 0 هتجاح مالكلا نم هب غلب ام لجرلا بسو هدد مالسكلا نم ريثسك ىف

 «ةعسل توكسلاىف نإو « همالك ىف نكالتي ناك الضف نأ انل ىح دقلو

 هللأ بجوأ ال كلذو ) توكسلا هنع قي م رومألا نم ناك ارو

 .ء6 ةماعلاو ةصاخلل م مايقلا ندم ءاملعلا بذئو « ةحيصنلا نم

 ملعلا لهأ دنع نيب دقلو 00 دمدأ ةخرش نع ةلاسرلا هلو ف ءاج دقأو

 ليتح نب دمحأ هللا دبع ىأ ؛ ةنع هللا ىضر ائخيش نم اندقف امم ةدصملا مظع

 تومو ةئس نياسس نم رشكأ لوم انلبق ناك نم ماعم و٠ اةماعم و ائمامإ

 ) نول_ضافتي .من] 6 ملاعك ماع امو © دسل ال ةملثو ) رب ال ةدصم ملاعلا

 .٠ (؟0«أ ديعب أنو نوئياشو

 نمو «أريثك ًاثيدح هنع ىورو ؛ هقفلا ىف لئاسم دمحأ نع ىور دقلو

 دقفنسحتستال ةعدب ناملالاب نآرقلا ةءارق نأ نم هركذ ام هقفلا ىف هلئاسم

 ثدحم ءىث لك : لاق ؛ ناحلالاب ةءارقلا نع هللادبعابأ تلأس . مرثالا لاق

 6 هفاكت ال لجرلا توص نورك نأ الإ 0 وجعي ال هاف

 )١( 4ص ىدحألا جهنملا ١7 ةطوطخلا ةخبسلا نم .

 ؟ هس ىلعي ىلأ نبا تاقط (؟)

 ؟م8 م 57ص ىلعي ىلأ نبا تاقط (؟)



 تار

 ءسأرلا ىلعحسملانعهئانغإو .ةماملا ىلع حسملا زاوج دمحأ نع ىورو
 حسملا نع لئس هتادبع ابأ تمم م هنع دمحال جبنملا باتدك ىف ءاج دقف
 ىنلا نع هوجو ةسمخ نم , معن : لاق ؟ هيلإ بهذت ليق « ةماهلا ىلع
 . «9ملسو هيلع هللا لص

 نائكر قاشنئسالاو ةضمضملا نأ هنع ىور هنأ باتكلا اذه ىف ءاجو
 ةضمضملا ىمأذ لجر نع هللا دبع ابأ تلأس هيفف ء ءوضولا ناكرأ نم
 امهدرعي هللا دبع ىنأل تلق ؛ ةال_صلا ديعي . لاق . هثوضو ىف قاشنتسالاو

 .  ءوضولا ديمي الو امهديعي لب ال لاق « هلك ءوضولا ديعي مأ
 نأ ديفيو « نانكر قاشنتسالاو ةضمضملا نأ هرهاظب ديفي صنلا اذهو

 مايقلا دعب ديعي هنأ ليلدب ؛ نيطرشب اسيل ةالاوملاو + ناكرآلا نيب بيتزتلا

 |ذكهو , هلك ءوضولا ةداعإ ريغ نم امهدحو امهديعيو , العف ةالصلا ءادأب

 . لبق نم انهو امك أ ريثك ائيدح هنع ىورو دمحأ نع لئاسم ىورب هارت

 لاقو « ؟1. ةنس ىميلعلل دمحالا جامنملا ىف ءاج اك مرثآلا فوت دقو

 هن] لعيفأ نا لاقو 5١ ةنس رجح نبا لاقو , نيتسلا دعب فوت هإ ىهذلا

 ةنس قوت هنأ ىهذلا هنع لق ايف عناق نبأ ىعدا دقو ؛ هتافو خيرات هل عقي مل

 . هحجرو ؛ ؟/

 دمحأ عمت : ىوهملا نارهم ديما ديع نب كلملا دبع (4) - 5+

 دشأ دمحأ نع هلقنب ًايجعم لالخلا وبأ ناكدقو , هيرصامم رم هريغو

 دمحأ لئاسم بتكينا-؟دقو ؛ لقن امف ًاريثك هيلع دمتعا دقو « باجعالا
 دمح ال نسدتسي نأكو ؛ لبق نم انلقن أمك هابني نأ ىحتسي دمحأو ؛ ةملعب

 ديزت الو « امل ةضراعم تسيلو ةنسلا نم ةقتششم اهنال « هلئاسم بتكت نأ

 ١؟ىم طوطخلا (؟)



 --5 #1 .-ا/ -

 ةسماخلا ةئسأأ نم هيحص دقف « ةنس نبرشع نه راكأ هةيحدض دقو 0 ابيلع

 . هج ةنس ىلإ نيتئاملاو

 : هلقن ىفو « هيف لالخلا ركب وبأ لاق دقو

 نود تام مو هئيدس تنأك « ردهلا ليلج 08 دمحأ باحصأ ق مامإلا 00

 ىل لاقو . هريغ عم لعفي الام كوم لمفيو . همركل دمحأ ناك هيقف » ةئاملا

 تارشعو عيسةنسىلإءنيتئامو سم ةئس نم ةمزالملا ىلع هللأ دبع بأ تدءحص

 ناكف ( تقولا دعب تقوأا هيلع مدقأو جرخأ كلذ لعب تن.كو ) نيدئامو

 لوقيو .٠ هلأسأ أم ةرك نه ءاطع نب رج نبا لمم ل برش هللا درع وبأ

 ْق ةريثك ٠ لئاسم هللإ ديع ىنأ نع هدنعو .٠ كب عنصأ م دحأب عتصأ م ىل

لاعت هللا ءاشنإ .ةقروةئام لياج طخغ هدّنعن ريبك ننءزجو » آءزج رشع هس
 ,ى

 ابيف رشي ل لئاسم هنمو « تدلع اف ءىريغ دحأ هئم ةعمسإ مل كلذ وو

 . (١)اهالجو اهردقو ابمظع ىف د+لا زوجت دايج راك« دحأ

 . ريثكلا 4كم لقن هنأ ىلع لدبي وهو « هيف لدلخلا مالك اذه

 نم اذه ىلع وبف 6 دمحأ نع بتكي ناك هنأ لإ ىذهم امف أنبأ دقو

 ناكم مهتياورل ناك نيذلاو ٠ لايجألا ىلإ ههقف !ولقن نيذلا دمحأ باحصأ

 .ه ا” ةئس قوت دقو « رامتعالا نم

 صغأ ناك: ىذورملا ركب وبأ جاجحلا نا له نإ روحأ )هز م 54

وهو( ةئم مهاندأو 0 هيلإ مهرقأو هب دمح أب ادصأ
 0 تاأامامل هلسع ىلوتىذلا 

كر دمدحأ مامإلا نع عرولا باتكىور ىذلا رهو ًاريثأ هدنع ناكو
 ى

 : عرولا باتسك ةءياور بيذكت ىودادغيلا بيطخلا لق دقلو 4 أمبنع هلأ

 ًادار قارولا باهولا دبع لاقف ءسأناا ضعب هيف نعط دقلو ؛ هريغ نع

 )١( ىدحألا جهلا س؟؟١



 يح أ ره يح

 اذه ىلع ميلمحي امنإ : اذه ىف كشي ال ء قودص ةقثركب وبأ » . مينعط
 .(١)>دسحلا

 , هلقعو هعروب قثي م هلقنب قي « اراك ةقثلا هب قثي دمحأ ناك دقلو
 . هتلق انأف ىفاسل ىلع تلق ام لك : لالخلا ركذ ا لوقي ناك هنأ ىتح

 ناكو « لالخلا ابلقنو ؛ ةريثك لئاسم دمحأ نع ركب وبأ ىور دقو
 تملع ام» .هيف لوقي هنأ هياحصأض عب نع لّقني ناك دّقلو ءابجعم هب اذه
 , « هئم هللا نيد نع بذأ ناك ًادحأ

 هتباور نم لقأ هثيدحل هتياور تفاكو ءانلق اك« ًاريثك اقف ىور دقو
 . ه6 ةنس قوت . هبقفل

 هتاح أدتبا دقو : ىنامركلا لظنحلا ليعاسإ نب برح () - "و
 ءاقل ىف رخآت كلذلو «رصملا كلذ ف تداس ىتلا ةيفوصلا كلم اكلاس
 ركب ابأ نأ ىلعي ىبأ نبا هنع لقن دقو«ةمدقتم نس ىف الإ هقاي ملف «دمحأ
 : باجأف « هنع هللا ىضر دمحأ ءاقل ىف هرخأت ببس نع هلأس لالخلا
 ىذورملا نيبو هئيب تن اكدقو عامسلا ق مدقتأ لف ءاميدق فوصتأ تنكدا

 ضرح ىذاا وه ىذورماويدمحأ ءاقلل ءاج امدنع هتيب ىف هلزنأ دقو « ةدوم
 , هنع دمحأ لئاسم لقنو « هنم عامسلاو هيلإ رفسلا ىلع لالخلا هذلت
 اذه ببسب مركأف « هب هيصوي باتكب هدوز هيلإ باهذلل لاحلا دش املو
 لاق دقو ٠ ةريثكل ئاسم هنم لالخلا عمسو « هداب لهل ءربظأو , هتدافو
 . ,«ردقلا ليلج لجر ه . هفصو ىف لالخلا

 ءهنع عاذأ ام لكهنع عمسي مل هنكلو ءأريثك ًابقف دمحأ نع لقن دقو
 هيوهار نب قاحسإودمحأ نع ةلأسم فال ةعبرأ ظفح هنإ لاق لالخلا نأ تح

 . امهيل] عمشس نأ لبق

 14«"1 ص دادغب ميرات ني



اقأي نأ لق لئاسا هظفح رمأ نم نكي امبمو
 ناك هب قئلا امدنع هناف ه

 «بنك ام هنع لقني دمحأب هتاص مظع عم ىذورملا ناكو «لئاسم هنع بتكي

ع لقلي نأب أنعم ناك لالخلا ركب وبأو
 . ىذورملا لق م 4

 لم ملعلا ىلإ نوجاتحي سانلا ه : لوقي ناك هنأ دمحأ نع لقن دقلو

ئافو خيدأت ىلعي ىبأ نبا رك ذو و 3 ءاملاو ربخلا
 هلإ لاصي مل هنالل )2 ه

 قوت هنإ ظافحلا تاقبط ىف ىهذاا لاق نكلو , ررظب ايف كلذ ماع

 .ه "ل. ةنس

 :هلوقب ىلعيبأ نبأ هقصو دقو : ىنرحلا قحسإ نب ىعاربإ () - 5

 ًاظفاح , ماكحألاب آريصب هقفلاب ًافراع ء دهرلا ىف آسأر معلا ىف امامإ ناكم

 « ةوبنلا لئالدو « ثيدحلا بيرغ : اهم ةريثك ًايتك ف ئاعو ؛ ثيدحلل

 .كسانملاو؛بذكلانعىبنلاو ةبيخلامذو « نأرقلا دوجسو ؛ مالا باتكو

 . « كلذ ريغو

 « هبقفو هثيدح هنع ذخأو , ةنس نيرشع نم آوحن دمحأ مزال دقو

 © ثيدحلا باععأ لوق اذه ملل لوقأ ءىش لك ٠ : هباححال لوقب كلذلو

 كيد عابتا ًانايلغ انك ذم أئبولق ىف قلأ وه « لينح نب دمحأ لوق وبف

 .« نيدباتلاب ءادنقالاو , ةياحصلا ليواقأو هلي هلا لوسر

 دهدلا ًاضيأ هنع نأ لب « طقف هقفلاو ثيدحلا دحأ نع ذخأي و

 دضتمملا ةفيلخلا نأ ىوري . ًاككلسم هب هباحصأ هيشأ ناكف عدولاو

 لاقف «هناريج ىف ابقرفي نأ هلأسف ءاهدرف . مثرد فال ةرشع هيلإ لسرأ

 « هقي رفتب أملغشن الف « هعمجب انسفنأ لغشت م لام اذه هلا كافاع : لوسرلا

 ةيده در دقو « كراوج نم انلرت الإو « اننكرت نإ : نينمملا ريمأل لق

 نم دعت عوجلا نم لا> ىف هلهأو وهو « رانيد فلأ اهردق « دضتعملا نم

 . اهلوس نم نكمتي ماذإ « تامرحلا لوان# حيبت ىلا ةصمخلا

 ( لبنح نبا - ١4 م) ش



 اا

 اسلام رداغي ال ةفللاب ًالاع ثيدحلاو هقفلاب هتيانع نم ناك دقو
 مهاربإ تدقف ام لوقي ةغللا ىف مامإلا العن نأ ىتح ؛ هقفلاو ثيدحلل الإ
 . ةغل سلجم نم ىبرحلا

 ىقوتو ءاذلق مي فالخاألا ىلإ هثيدحو دمحأ هقف هلقن نم نآكدقو
 .ه مو ةئس

 لالخلا ركب وبأ نوراه نب دم نب دمحأ

 نآل ؛ مان ركذ لب ؛ هقفلا اذه اواقن نيذلا مدحو مهنآل ممرك ذا ملو « هبقف ةلقن نم اوناك نيذلا دمحأ باحصأ نم ةيلملا ءالؤه انركذ - ”1/
 مهضعبو 2 هنع مث ورأ نم نآك موضعبو ٠ هباحصأ صخأ نم نأك موضعي
 ساذلا ظفحأ نم ناك مهضعبو ؛ كلذب هنذأ و « هبقف ةباتكب ىع نمت ناك
 ًاروص اونوكيل مهنع تاك لقنن نأ انيلع قف « هئاقل لبق ىمح ؛ هلئاسم
 . هبقف لقن ىف اوكرتشا دق ًاعيمج مهو , مامإلا باحصأ هيلع ناك امل ةءلعم

 عطقو , مريغو . مان ركذ نيذلا دمحأ باحصأ نم عمج هيقف ءاج دقو
 عماج دعي ىذلا لالخلا ركب وبأ وهو « عمججا اذه لبس ىف رافقلاو ىفايفلا
 . ةملكب هصخن كلذلو , هلقانو « ىلبنحلا هقفلا

 مامإلا كلذ بهذم ظفحل ليلجلا ماعلا كلذ هللا ضيق دقو - 8
 ةيهاركلا ديدش ( دمحأ ) ناك ه كلذ ىف مققلا نبا لاق دقو . ريبكلا ىرألا
 , همالك بتكي نأ هركيو « ثيدحلا ديرجت نحب ناكو بتكلا فينصتا
 همالك نم بتكف « هدصقو هتين نسح هللا ملعف , ًادج هيلع كلذ دتشيو
 انتفي ملف ٠ اهرثكأب انيلع هناحبس هللا نمو . ًارفش نيثالث نم رثكأ هاوتفو
 نب رشع ون غلف« ريبكلا عماجلا ف هصوصن لالخلا عمجو ؛ ليلقلا الإ اهنم
 « نرق دعب افرق اهب ثدحو ؛ هلئاسمو هيواتف تيورو « رثكأ وأ « ًارفس



 كلا

 ١)31( ٠ مهتاقبط فالتخا ىلع ةئسلا لهأل ةودقو ًامامإ تراصف

 : هيف ىزوجلا نيا لاق دقو

 ابدتكو « املجأل رفاسو « ليثح نب دمحأ مواع عمج ىلإ هتيانع فرص

 ىور هنأ ةلزانو ةيلاع اهبتكهثأ ىنعمو , ًايتك ابفنصو « ةلزانو ةيلام
 امضعب

 . مرتع ىور نمع اهضعبو 0 دمحأ بادصأ نع

 ببحىذلا وه هنأ ربظإو « تام نأ ىلإ ىذورملا ركب ابأ لالخلا بمص

 ىف قافالا باج دقو , ًاديدش ًافذش كلذب فش « دمحأ هّقف ةءاور هيلإ

 « قامركلا برحو ؛ هنعو دمحأ مامإلا دالوأ نع ذخأف , كلذ ليبس

نم ىميلعلا فصودقو ؛ ادع ريثك مريغو . قو ميملاو
 مل نم مهنع ذأ 

 لئاسم مينم عمس , مهئامسأ ءاصحإ قششيو , مثدادعت شكي ه :لاقف ؛ مرصع

سأو ءدمحأ لئاسم عيمج ىف دالبلا ىصقأ لإ لحرو ؛دمحأ
 ابعمس نم ابعام

 هقبسيم أم ىلإ قبسو اهنم لانف ء دمح أن م اهعمس نم عمس نمو ؛ دم>أ نم

 . « (5)قحال هدعب هقحلي ملو « قباس هيلإ

صو ىتا محلا نم ًاريبك اردق دمحأ هقف عم ىور دقلو
 دمحأ ىلإ تل

 لاق : لاق هنأ دمحأ ىلإ لصتم دنسب ىور دقف هرصع ءاملع نم قيس نيع

 « ةضفلاو بهذاا نم لجرلا ىلإ بميأ ةسابرلا بح ه : ىروألا نايفس

 نايفسنإلاق هنأ دمحأ ىلإ دئسأو , سانلا بويع بلط ةسايرلا بحأ نمو

 داوزاالإ أبرق ايثدلا نم دادزاف : ًالع لجد هادزا اه» : لوقي ناك ىروثلا

 .٠. (؟)أدعب هللا نم

 ىدبملاعماج ىف هذيمالت اهسرادي هتاياور عمج نأ دعب لالخلا ناكدقلو

 سانلا هلقانتو « ىلبنحلا بهذملا رشتنا ةك دايما ةقلحلا هذه نمو ءدادغبب

 "نم ١ نيمقوملا مالعأ )١(

 ؟57يااج ىدحألا جملا (؟)

 2537 نس ىلعي ىبأ نبا تاقيط (؟)
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 « ةروثنم تاياور ناك نأ دعب . ًادإج نيرشع وحن ىف ةنوده ةيبقف ةعومجمن
 «ةصاخلا مهنئا زخ ىف أ , لاجرلا رودص ىفو « ميلاقألا ىف ةقرفتم لئاسرو
 . سانلا ةصاخل الإ رشنت الو

 ةيوسنملا ةيهقفلا لئاسملا تاتشأ عماج هنأ ىلع ءابقفلا قفتا دق - "9
  هلقت ىف ةباورلا قداص ناك وهأ نكلو « بير نم كلذ ىف سيل « دمحأل
 ثيدحلا هتياور لبق دقل كلذ نع ةياجإلا ىف لوقنو ؟ هيف كشلل لام الف
 هلقن هليج ءاملع قلق دقلو « هقفلا ىف لقنلا لوبقم نوكي نأ ىلوأف «نوريثك
 نمطلا كلذ أدتبال نعط لم هلقن ناكولو « هلقن ىف اونعطي لو , لوبقلاب
 هل سيل دجي ماع ىأو « ةلزنمن.هلان امو هلم هيلع سفن ناك هب رصاعم ضعب نإ معن « انيلإ لصو ىح نعطلا كلذ لايجالا ثراوتو « هيرصأعم نيب
 , ةسفانملا ىرغي ةناكملا ولعو « ءاملعلانيب نامزلا مرق نم دسحلاو ؟ سفانم
 , هتك ف ئص دق لالخلا » : لوقي هرصاعي ناك ىذلا ىجريشلا ركب وبأ اذهف
 . 20 ديعب اذه !! هنم ارعمسنو هيدي نيب دعقت نأ ديرو

 ءانريخأ -هويش نعهبف لوقب ناك امفرظنلا يثي سانلا ضعب ناك دقلو ١
 اور ام لك نأب كلذ در ةنكلو . ةزاجإ ىه امنإ اولاق هخريش ضعب نأو
 ءاج ام صن اذهو , كلذ دحأ هيلع ركني مو «انثدح هيف لاقي نأ حصي
 لوقر هخويشث نع ثدح ذإ ؛ هتاف:صمو هباتك ىف مسد دق , دادغب خيرات فا

 ىه امنإو , اهعمست ل كنأ اوكح دق مهنإ هل ليقف« ان ريخأ انريخأ ان ربخأ
 . «انثدح ابلك انيتك ىف اولوق « هللا ناح.س لاقف «ة زاجإ

 ةلقن نم مهب ىقتلا نمع عامسلاب هذخأ هك ىف ام لكنأ نيبتي اذو
 ًاعامس ارلك نكي ملو « ةزاجإ ناك ارضعب وأ ةزاجإ تناكاهبهو «ىلبنحلا هقفلا
 قداصب سيل ام نوزيحي ال مهنأل ؛ مهيلإ اهتبسن ىف حدقب ال كلذ نإف
 , ةحصلا لع ةلماكلا ةقفاوملاو ؛ قدصلا لبلد بيد الب مج زاجإف « ممدنع
 ا ا لاا

 )١( هج دادغب خيرات س؟١١١



5000-3 

ليلد هدجعو ره لوقلاب هتانورا د ره ءاملع ىّقلت نإو
 « قدصأا ىلع 

نع اواقنو هوقدص دقلو
مت ركب وبأ لاق دقن ؛ ه

 عت أئاك و : نيسحلا نب د

أ هملعو هعج لإ هكفدسلا ل هنآل « لالخلل
 باط نم لك ًاضوأ لاقو« ديح

 لالخلا هيلع ردقي ام ىلع ردقي نم ء لالخلا ركب ابأ لباقي معلا

 . (١)ةباورلا نم

ثك هلةث ةحصب تادابشلاو
كلذ ءاملع ريكأ ندهو « ةري

 اوناكاموءبهذملا 

 نأ ىلع ًاصيرح ناكدقلو , بيد مدنع ناكول قدصلا اذه ىلع اورفاضتيل

 نع لقنلا ىف هتكدلو ءانلق اي عامسلاب لقن ام لكذخأي
 مهل نيذلا هخويش

 لقن اء ركذي لب « مركذ لمخم نأ بحي ال ناك فيقثتلاو يلمنلا لضف هيلع .

 نبال اذهو , ةبسالا ركذ ًاهئاد ىرحتي ناكام مديغو « مهيلإ ةبسنلاب مهنع

 « هبحاص نم عامم ريغ نم نيودتلاب هيف ىتكي ال ناك هلقن ام عيمج نأ

 قتكي ناك ولو « انثدح انبتكام لك ىف لق هيلع ضرتعا نمل لاق كلذلو

 ىلا ةريثكلا تالحرلا هذه تئاكام عامس ريغ نم تاب وتكم نع لقنلاب

اقآلا نسب ةقشأا دعب عم أم ماق
 مظع عمو ) ابيلإ لحر ىلا ةيمالسإلا ميل

 . ابلمتحا ىلا ةقشملا
: 

 .٠ -. ىزوجلا نبا لاق ؟ بهذملا كلذ ا لق ىتلا بتكلا امو

 عماجلا باتك نأ ربظيو « ءزج ىتئام ومن ىف عماجلا باتكابئم ًايتك|مفئص و

لينحلا هقفاأ 4 لهن ىذلا رهاذه
تناك د قف بتكلا نم هريغ امأو ى

 تاءوضومىف 

 هصوصن لالخلا عمج , : فن1 هنع انلقن [مف مقلا نبا لاق كلذلو : ىرخأ

ع وحن غلبف نيكلا عماجلا ىف
هو ءرثكأ وأ 3 ًارفس نيرش

 لدي مالكلا اذ.

» 
 هتاناور قرط لكب دحأ هقن عمج ىذلا وه اذه ريبكلا عماجلا نأ ىلع

 نبا اهننب «ءزج ىنام وحن ىف عماجلا نأ ركذ ىزوجلا نبا نأ ىقبي نكلو

 ١١ *”سص كف هادش جيِرات )030(



 تدل

 ريع ىزوجلا نباو ؛ مخضلا داجلا وه رفسلاو  رفسلاب ربع مقلا نا نآل
 « اسم راقي ام وأ . ةساركلا ىلع قلطي ناك نيمدقتملا دنع ءزجلاو « ءزجلاب
 لالخلا تارابع نم ذخؤي لب « ةنبي ريغ نم كلذ ركذن انسلو  اهفعض وأ
 هدزع , :هيف لاق هنأ ىنومملا ةمجرت ىف هنع انلقت دقف ٠ ريسفتلا كلذ هسفن
 نم نريبك نيءزجو ؛ 1[. رشع ةتس ىف , ةريثك لئاسم هلل ديع ىلأ نع
 , 000, ةقرو ةئام ليلج طخ هدنع

 نوسمخ ريبكلا ءزجلا نأ ىأ « ةقرو ةئامب نب يكس نيءزجلا رسفي وهف
 ,ةترو فال ةرشع وننوكست ريبكلا عوف نم نيتئاملانأ انضرف ولف ؛ةقرو
 ىهف ' ريبكسلا نم اهنأ ىلع صني مل نكلو ,ديزا وأ ًارفس نرشع ون ىأ
 . نيعتم لب . لوّعم ًارفس نيرشعب اهريدقتو ؛ طسوتملا نم

 اوءاج نم هعبت دقو « ىلبنحلا هقفلا لقان لالخلا لمع وه اذه - الا
 باحصأ ةمئآلا لاوقأب هونذو مث ءهوحرش مث هوصخلو هلقن ىف هدعب
 .هرمر١ ةنس ىفوت دقو “ ىبنحلا بهذملا لقان قح اذه دعو ؛, بهاذملا

 لالخلا دعب هلقن

 ىلع ليلدلا انقأو , لبنحلا هقفلا لقان ربتعي لالخلا نإ انلق ا"
 ىلع هلقن ىف دمتعاو ٠ آردق لقأ ناك نإو » هريغ هعم لقن دقو ؛ هآنلق ام
 ناك ؛ نينثا ركذنل و « اليلق هريغ نع ىور دق ناك نإو , لالخلا ىور اه
 اهو ءردانلا ىلإقا ف هيلع ةداي زلاو ' لالخلا هعمجام صرخات ىف لضفأا امل
 . لالخلا مالغب فورمملا رفعج نب زيزعلا دبعو , قرخلا مساقلا وبأ نيسحلا نب رمح

 : ىم.لعلا هيف لاقدقو ,ممغةنس قوتملا ىقرخلا نيسحلا نب رمع - ال"

 ١١ مقر ةذين مجار )ن0(



 مرو

 هللا ديع ىبأ بهذم ف اعراب اع نأآك بهذا ةمئأ دحأ ,
 « نيد اذ ناكو ,

 « ىذورملا ركب ىفأ لع أرق نم ىلع رلعلا أرق ؛ هللا هر« عرواخأو

 «ةريثكللا تافئسملا هل ءدمحأ انمامإ ىبا هللادبعو حلاصو«ىامركلا برحو

 . (0)« رسصتخلا الإ امنم رشني مل «١ بهذملا ىلع تاحيرختو

 ىلع أرق نمع ذخأ هنآل « هنم ذخأو لالخلا ملع ىقلت هنأ اذه نم ىرتو

صو ىذورملا مو « مهرك ذ نيذلا ءالؤو
 لالخلا ىقلت دقو هللا دعو حلا

 ش . هباتك اهئهضو ؛ ءالؤه لئاسم

 «دادغب رداغ ىقرخلا نآل . رصتخلا الإ ىقرخلا بتكن م رشني مل امإو

 ىفط دقو ء ام تامو. قشمد ىلإ ابنم لحرو « ةوق ابيف ةعيشلل راص ال

 اولازأو « نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ لصو ىح , هدبع ىف ةطمارقلا ناطلس

 ٠ ىقرخلا ةافو دعب الإ هيلإ دعب لو ؛ هعضوم نع دوسالا رجحلا

 ءالعلا هيلع رفاوت اذلو « لينحلا هقفلا ىف باتكر مشأ ىقرخلا رصتخعو

 هيف لقن دقو ؛ حرش ةئامئالث نم رثكأ هل ناكرقل ىتح « قيلعتلاو حرشلاب

 « لئاسم نم هيف ام دع ءالعلا ضعب ىصحاو , لالا عمج اذ ةصالخ

 . ةلأسم ىنلأو ةئامثالث تغلف

 ىنع امم ناكو «تاقطلا بحاص ىلعي ىلأ نب ىضاقلا هحر شب ىنع نمو

 لاقوءلالخلا مالغ زيزعلا دبع لن و ىق رخاا لهن نم هيف أم نيب ةنزاوملا هب

نفلاخ : زيزعلا دبع ركب ىبأ طخم تأرق :٠ كلذ ىف
 هرمصتخم ىف ىقرخلا ى

 نامت ىف هتدجوف « امهفالتخا انأ تعبقتف * ابعمسي ملو « ةلأسم نيتسس ىف

 . (؟).ةلأسم نيمستو

أ نم ًامرتع الصأ اذه ىف ىقرخلا باتيك يتعا دقو - /ع
 . هقفلا لوص
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 لولا

 مظعأ هلعلو 2 رشنو عبط و ) نآلا ىلإ ةوح رش ىقبو هسرش نءو لينحلا
 . ىخملا هوحرم# ىمعتو؛ ىمدقملا ندلا قفوم 5 اهافو و هدورش

 هونوهو 4 ًاريبك ادلب رع هالك ُّق عبط و 0 رييك باتك ىنغملا حرشو 1
 لب « اهموبفمو اطولدم نابو . رصتخللا ةرابع حرشب تكي ال هبإف « نراقم
 مث « ىلبنحلا هقفلا ىف ايف تاياورلا نيب فالتخالل لماش نايبب كلذ عبتي
 : ىلا بمهاذما ضعب ىح ؛ مييهأ ذم فالت+ا لع ةمالا نيب ناليخالا
 ىعازوألا“ مثدعإ ءاجنمو نيعب الا ضعب بهاذا نوروبشم عابتأ امل نكي
 ًاريشم ىعدملل ةتثملا ةرءحصلا راثآلاو ظ ةيبقفلا ةادآلا ركذيو هريغو
 ًاريشم ءابقوسي ىلا لاوقالا نيب نم اللوق حجررو 2 اممرقس نم ام حض ىلإ
 .٠ هراوي هريغ ليد فعضو « هللد ةوق ىلإ

 ا رمنمأءج رم هوربتعاو 0 ريدقت ةرظن مريغو ةلبانولا هيلإ راغن دقو
 ,دابتجالا نم ناكم ىلإ ديلقتلا نم هثراق مفر ىذلا ,نراقملا ىئالسإلا هقفلا
 دقو ناهربو ةريدحو ةندب نع رايتخالاو 2 حيحصلا حيجرتلاو ةنزاوملاو
 ديحأ ىننملا فيلأتب قفوملا لغتشا ه : هفلؤم ىفو « هيف ليتل حلفم نبا لاق
 بعأ 6 يبهذملا ُّق غلب باتكو هو 0 هثاهنإ ُْق لمألا غلبف ل مالسإلا بتك
 . « ةعابج هيلع هأرقو , بهذملا هب لمجو « داجأو « هيف

 'بتك ىف تيأر ام» : ىعفاشلا مالسلا دبع نب نددلا رع هيف لاقو
 ندلا قفومه خيشلل ىنخملا باتكو 2 مز> نبال لجناو لا لثم مالسالا

 .ءابيفام قيقحتو « اهتدوج ىف
 يبهاذملا نيب نزأويو « لئاسملا لوصأ ركذ ىلع رسصتقإ ال ىنغملاو

 ابيلع ع رشي رامتخالاو حيجرتلاو 0 لاوقألا قوس دعب ىلإ 7 بف ةفلتخلا

 ىلع هتاعيرفت رثكأو « ةيانلا ىصتأو « بولطملا ىفوأب ىفأيف « جرو



 الل

 « ىنمأل ةقد عم ةرابعلا ةوالحب سحبل ليلجلا رفسلا اذحل ءىراقانإو
 ٠ هقفلا بتك تابمأ نأش كلذو « ركفلا لالج عم ب واسالا لامجو
 ساددقالاو « ةلدآألا قوسو «لاوقألا نيب ةنزاوملل ىدصتت ىلا« ىئاالسإلا
 .نيعباتلارابك ل اوقأ و « ةباسصأا ىواتفو ملسو هيلع هلأ ىلص ىنلا لا وقأ نم

 نأك .٠ 5 وبأ هتينيكو : لالخلا مالغ رفعج نب زيزعلا ديع - /6

 نع ذخأو هلع رثكأ لالخلا نع قلت دقو « قرخلا نيسحلا نب رمعل ائيرق
 ىف لي ىلأ نبا هفصو دقو . دمحأ باحصأ نع اوذخأ نم هريغ نيريثشك
 , ةياورلا عستم ءلعلا ىف هب ًاقوثوم ميفلا داح ناكهنإ لاقف , هتاقبط
 ىف تافنصملا هلو . ةدايعلاب ًاروك ذم ةنامألاب ًافوصوم ؛ ةياردلاب ًاروهشم
 . , ةفلتخلا مواعلا

 ريكشضتلا رح ناكو , هنع القنو « هل امايتا لالخلا ذيمالت دشأ دعنو
 حجر دق الاوقأو تاياور حجرب ناك اذلو « ةياردلاو ةياورلاب حيج رتلاو
 نم ةفئاط ىلعي ىنأ نبا ىضاقلا ركذ دقو ةفلاخللاب حرصيو ؛ اهريغ لالخلا
 ؛ هخيش رايتخا ىلع هرايتخا امضعب ىفمدقو ' هخيش ام فلاش ىلا هنارايتخا
 ٠ : قأيام لئاسملاهذه نمو

 امهادحإ : ناتياور اهيف ىوري دقف . بوصخملا بوثلا ىف ةالصلا (1)
 اهراتخاو ةلطاب اممتأ ىورو « لالخلا اهراتخاو ٠ ةحيحص ةالصلا نأ
 هنإ لاقو , زب زملا دبع هراتخا أم ىلعي وبأ ىضاقلا حجر دقو ' زيزعلا دبع
 . ةحيحصلا ةياورلا

 اذإ ةاكزا ضرفو باصتلا ليكتل ةضفااو بهذلا مض (ب)
 لقأ بهذ نم هدنعام ناك نأب « باصنلا رادقم غلب ال امينم دحاو لك ناك
 ةلأسأا ىف نإف ٠ مرد ىتنام نم لقأ ةضف نم هدنع امو « الاقدم نرشع نم
 باصتلالك ل منهي هنأ ىفاثلاو ٠ مضيال هنأ اههدحأ : دمحأ نعايور نيلوق



 تلو

 ىضاقلا حجر دقو ٠ مضلأ مدع زيزعلا ديع راتخاو ٠ مضلأ لالخلا راتخا دقو

 . ىقرخلاهراتخاو « هدلاو هراتخا هنأ ركذو «لالخلا رايتخا ىلعي ىبأ نبا

 دحأ دجو اذإ هنأ ىور دقف ٠ فرصلا ىف بيعلا رامخ لوخد (>)

 راتخاوءرخآ لدي ذخأو ؛ درلا هل نوكي « ًابيع قرفتلا دعب هلدب ىف ندقاعلا

 بيعلاهجرخي مل اذإ لدب ذخأو درلاهل سيل هنأ ىورو ىقرخلاو لالخلا كلذ

 لمي بأ نبا ىضاقلا حجر دقو زيزعلا دبع ةياورلا كلت راتخاو « هسنج نع

 ٠ . 2ىقرخلاو لالخلا راتخا

 رايتخا ىلع ءاذعلا همدقي اهضءبو « ةريثك تارامشخا هل دجت اذكهو

 نكسي ال كلذدك ناك نمو « جيرختلا ىلع ةردقو ةيارد اذ ناك دقف « هخيش

 . نسحتسم رايتخا هل نوكي لب « قلطملا ديلقتلا ىلإ

 نيب حيجرتلاو « ىلحلا لقنلا ىلع ًاروصقم هبقف نكب م زيزعلا دبع نإو

 باتنك ىف كلذ لجسو « ىمفاشاا هقفلاو « لبنحلا هقفلا نيب نزاو لب هلاوقأ

 2 وا ةئس زيزمعلا دنع ةأافو تناكدقلو ) ىعفاشلا فاالوش اس

 ؟6١٠صاح يدحألا جهملاو « ٠و ص يلعب ىلأ نا ةعبط ف للاسملا هذه مجار 003(



 تااوص

 تاياورلاو لاوقألا ةرثك

 ) ةءيظع ةرثك ديحأ بهذم ف تاياورلاو لاوقالا ترثكد 0/5

 : اهنمو ةلوقعم ةرفاضتم ةرثكلا هذه بابسأو

 ) نيدلاف ةعدرلا هركب اعروتم الجر ناك هنع هللا ىضر ديمحأ نأ 0 (

 شكو« ىوتفلا ىلإ رطضا او . نيبم ناطلس الو ىلع ريغ نم هيف لوقي نأو
 ءريخلا ًايكاحم ىأر اا ىنعتقمب ىتفي دقف» ًانايحأ لوقلا ىف ددرتي ناك هؤاتفتسا

 لوآلاىأراا هنع لقن ند لعبا ارو ) ثيدحلا ريعب لوقي نأ نع عوجرلا

 دنع فات ىأرلاو 2 ديحأو عوضوم ف نالرقلا 4هنع لقتيف 2 عوج رلا

 . رمآلا سفنو عقاولا ىفو « هسفن ىف دحاو ىأر هل دم>أو « ةاورلا

 اذإ كلذو : نيأوو نع ًانارحأ ةلأسملا كرتي نأك هسفن دمحأ نأ (ب)

 6 رخآلا ىلع نييأرأا ددحأ هب حجري ًاثيدح دوج و 0 نيفلتخم ب ادصلا درحو

 ءارآلا نوكمت دقو « ةباحصلا نع ناروثأملا نايأراا اهيفو « ةلأملا كرتيف
 نم ريت ةباحصأا تفلتخا اذإ :: هلأ نبا كلذ ىف لاق دقو « نينثا نم رثكأ

 1 نإف « مطاوقأ نع جرخم ملو «ةنسلاو باتتكلا ىلإ اهيرقأ ناكام مهلاوقأ
 . ءلوقب مز ملو ؛ ايف فالخلا ىح لاوقالادحأ ةقفاوم هل نيني

 حيجر ريغ نه كالا وأنابأرا ابنفو تاور٠ هنعةلأسملا تدور اذاف

 ناب وسنم « هئع نالوقلا هل ناكف ؛ حيجرتلا نع كسمأ هال ىأر ىلع ىأرل

 , 0. هلإ

 , هلامفأو , هلاوتأ نم ةيبقفا هءارآ اوذخأ دمحأ باحصأ نأ ( >)

 دمحأ لمف نم طينتسي دقف , طاينتسالل لاع كلذ نإو « هتاياورو ٠ هتبوجأو

 ؟ ٠س ١ نيمقولا مالعإ )١(



 عمسنأل هفالخ رخآ ىمم دقو ؛لعفلاوأ باوجلا هيلع دياللوق هتبوجأ وأ

 « تاياورلا ثكن كلذبو ءاذكهو «لوألا طابنتسا ضقانيام دمحأ نم

 تمادأم ؛ ماعلا ىلع كلذ ىف ريضيالو ؛ دمحأ ىلإ ةبوسنملا لاوقألا فلتختو

 ٠ ناكمإلا ةرئاد ىف لئاسو هل حيجرتلا مادامو , اهقيقحت نكمي ةبسنلا

 قفتي امب تامقاولا ىدحإ ىف ىفأ دحأ نأ لقنلا ساسأ نوكي نأ (د )
 لاوحأب تنرتقا نكلو ؛ىلوآلا براقت ىرخأ ةعقاو ىف ىفأ مث ربألا عم

 نووريف«ةأورلاءىجيفىل وألا فلاخ امب اهف ىتفي نأ بسناألا تاعج تاسب المو

 لكب تنرتقا ىلا تاسي الملا لإ رظنلا مدعل ابراضت امبنيب نأنوبسح مو «نينثالا
 ؛ لاح ىف تءاج ةدحاو لك نألل « براض:ال نأ ةقيقحلاو « امبنم ةعقاو

 ةدحاو لك ىوتف تلعجو , ىرخالا نع اهتلصف تاسبالم اهب تطاحأو

 فالتخالا نم سيلو فالتخالا نم رهاظ اذهو ءاحل ةيسانم , ابعم ةقب اطتم

 ةسارد دمحأ ىواتف اوسردي نأ نيثحالا ةقاط ىف ناكولو « ءىثىفىأرلاىف

 همحر هيواتف ىف اريثك ع ونلا كلذ ادبل ءاتفتسالا ةمقاوب طاحأ 1 فرعتم

 عقاو وهو . ىعفاشلل ةيسنلاب كلذ ىزارلا ن.دلا رقنررق دقو « ىلاعت هللا

 . هنع هللا ىضر دمحأل ةيسنلاب

 « ىأرلا ىلإ معأ ةرابعب وأ «سايقاا ىلإ رطضي ناك دمحأ نإو (ه)

 هجوأ نم نابجو هرظن ىف ضراعتي دقو , ةيراضتم ةفلت « ىأرلا هجوأو

 . نيلوق هيلإ نوبسن.ف نيبجولا وأ « نيلاتحالا ركذي وأ « ىأرلا
 دق دمحال ةبوسنملاةبقفلا ةءومجملا تناكهريغو اذه لجأ نم - الاب

 نيذلاو ءهوعمج نيذلا ءاجمث . ةميظع ةرثكب تاياورأاو لاوقآلا اهيف تفلتخا

 وأ ءاهريغ ىلع اهوحجرو لاوقألا ضعب ةحص اوراتخاف اوطيضو ؛ هوجرخ

 لالخلا راتخا فيك ت يأر دقو « !هريغ اودرو « تاياورلا ضعب اودحص

 ,ىرخأ ةياور وأ ءرخآ ايأر زي رعلا دبع هذسملت راتخاو ةباور وأ« ايأر

 . اايحأ ذاتسألارايتخخا ىلع ذيبلتلا رايتتخا حجري ىلعي أن با ىضاقلا ناك فيكو



 بلو

 م نيباب حتف وحنلا كلذ ىلع تاباورأاو لاوقألا فالتخا نإو
 : هئاملع دنع لينحلا هقفلل ةساردلا باوبأ

 اومدقي ىكل ؛ حيشرتلا طباوض عضوااول واح ءاملعلا نأ (امهدحأ )
 قمهنأ (امهن اثو)ىرخألا تود تاياورلا صعب اوحدحصيو لاوقألا صضمب

 كرتئلو ل هئالع صضغب ابعضو ىلا ةماعلا دعاوقلا كلت تناكف 3 ىلينحلا هففلا

 . هيف هل ضرمعن دق رخآ عضر» ىلإ اذه ا

 :لوآلا ىف ملكتنلو

 تاياورلاو لاوقألا نيب حيجرتلاو لقنلا قرط
 0 لاوقألا تفلدخاو 3 دمحأ نع تاناورأأ تفلتخا دق - الم

 تارابع ريسفت ىف فاتخا مث , لئاسملا ماكحأ ىف هنع لوقنملا فلتخاو
 تناكف ؛ اهنع لئس لئاسم نع هتباجإ ىف هنع هللا ىضر هناسل ىلع تءاج
 محلا نأنايب قةحرص تسيل وأ « ةمرحلا تابثإ ىف ةحبرص تسل هترايع
 ىخني ال ةلك الثف , بدنلا ليبس ىلع وأ بو-جولا ليبس ىلع بلطلا وه
 نوزكالاو ميرحتلاا هم دا ريهنأ موضعب موف دقو ءهتباجإ نم ريثك ف تءاج

 ,نئا رقلا بسح ىلع رسفت اهنأ ررق نم ءاملعلا نمو.ةهاركلا اهنم داري هنأ ىلع
 ةيلالانئا رقلاب ةناعتسالاب الإ ةئراق ىدل كم دارملا ررحتيال ريع لك نأش

 . دارملا نييعت و ؛ ةلالدلا ىف ظفللا عم نواعتت اهنإف 3 ةلغفللاو

 ق ًايناث ملكت 5 )2 تاياورااو لاوحالا حيي رث قرط ف الوأ ملكتنلو

 . اهبج وأ ناب و تأ رابعلا مهف

 تاياورلا هذه نيب نونزاوي ءاملعلا نإف تاباورلا تددعت اذإ - 9
 0 هضراعيأم هربوا ليقف 0 ًاربخ حصأ ناك ًادنس ىوقأ نام اهوانسأ ةرقب



 مسا إل سس

 مامي الوأ . دنسلا ةوق ىف ناتياورلا تواست نإو « اهنيب عملا نكمي مل اذإ

 رظنلاك ايف رظنلاناكو « نالوق ةلأسملا ف ناكى رجلا ىلعامهادحإإل مييجرت

 حيحصلا دنسلاب « فالتخالا اذه تويثو ءدمحأ لاوقأ فالتخا دنع

 . هيأإ ىهتني ىذلا

 « ةنيعم ةلأسم مكح ىف هيلإ ةبوسنملا دم>أ لاوقأ تددعت اذإ اولاق دقو

راعتم ماعلا ناك نأب «صاخلا ىلع ماعلا لمحب ولوءاهنيب عمجا نكسمأ اذإ هنإف
 اض

 امهنيب ةفلاخلا لمحتف « هريغ تبثي ىناثلاو ءاكح لوألا تبثيف صاخلا عم

 لمحيف «صاخلا ىف لخدت ال ىتا داحآلا لع ماعلا قالطإب صيصختللا لع

 نمو « صاخلا لولدم ىف لدي الأم ىلع ماعلاو « هيلع لدي ام ىلع صاخلا

 نيل وقلادحأ ىفاةلطممكسحلا ناكنأب «ديقملا ىلع قلطملا لمح ًاضيأ قيفوتلا

 « ايقالتيل قلطملا ىف ديقلا ةدارإ ىلع مالكلا لمح رخآلا لوقلا ىف ًاديقمو

 ظفلب نالطبك نيلوقلا دحأ ىف اماع مكحلا درو اذإ هنأ ًاضيأ قيفوتلا نمو

 ؛لاوحالا ضعب ىف نالطب رخآلا لوقلا فو « ماع ظفلب ميرحت وأ ' ماع

 هظفل نوكي ىذلا ميرحتلاب دارملا نوكي هلإف لاوحألا ضعب ىف ميرحت وأ

 . اذكهو « صاخلا هيلع لديام وه ماع

 مامإلل نوكي الأ لصألا نآل انكم قيفوتلا ناك ام قيفوتلا لع لمعيف

 ٠ هلاوقأ نيب ضرامتال ضرفي الف « ةدحاولا ةلأسملا ىف دحاو ىأر الإ

 . هيلإ راصي انكم قيفوتلا ماد اف « قيفوتلا رذعت اذإ الإ

 فرعتي ؛ ةقباسلا هبورض نم برضب ولو « قيفوتلا نكي منإو - م

 ءاملما ضعب ربتعا ٠ ق>اللاو قباسلا نيبتو فرع نإف « لوق لكلا خيراتلا

 امب اناث هئاتفإ ىنعم نآل ؛ اخسان ىنالاو ءاخوسنم قباسلا نورثكاالا مو

 هيدلليلدلا ماق ْذِإ «هنالطب هل ادب ود اذه نع عجر هنأ لوآلا ءاتفإلا فلاخم

 ؛ هنع عجر دقلوق مامإلا ىلإ بسنينأ حصي الفكلذك ناك اذإو « هفالخ ىلع



 ُ م

 : لوقلا اذه ىف عورفلا حيحصت يبواص لاق دّمأو ءدض راعي ليلد هل ادب و
 ,ى؟2» حيحصأأ وه هنإ»

 ىف دعيو « هيلإ نابسني لاحلا هذه ىف نيلوقلا نإ ءاملعلا ضعب لاقو
 نب نيدلا دجم لوقي لب“ مامإلل ناب وسذم أمهو ةلأسملا هذه ىف نالوق بهذملا
 نإو « هل ًايهذم هتيأرف « مهمالك ت ربدق دق : ريبكلا ةيميت نبأ وهو « ةيميق
 .. 09 حلفم نبال عورفلا ىف ءاج كلذ لثميو « هنع عوجرلاب حرص

 زيت ةصخشم قورف اهنيب ةهباشتملا لئاسملا نأ ءالؤه رظن ةهجو لعلو
 نيتماشنملا نيتلأسملا ىدحإ ىف دمحأ ىفأ اذإف ءىرخألا نع ةدحاو لك
 ةعقاولا تعقو املفىءىوّدفلا هذه ىتفي هلعج ام اهتءقاو نم دجو دقف ء ىوتفب
 ىفي هلعج ام اهاوحأو اهتاصخشم نم ظحالو اهنع لئسو ؛ ةهباشتملا ةياثلا
 هباشتلا ناك نإو « ةرياغم ةلأسم ىف ىتفأ دق ريتعي هنإف « لوآلا ريغ ديدج مك
 نم ال , لاحلا ريغت نم هل ادب ا لوآلا نع عوجرلاب حرص ولو “ ًايرهاظ
 دقو «ثيدح هدنع نكسي لو «لوألا ىف ىتفأ هنأب حرصاذإ الإ« ليلدلا ةوق
 لوالا نأ دمحأ ىلع ىعدي نأ لوقعملا نم سيل لالا هذه ىف هنإف « هدجو
 ٠ هيلإ بوسنم

 اذإ امأ ىمز خارت ةلاحال امهتيب ناكو . نيلوقلا خيرات ملع اذإ هلك اذه
  ايور نيلوقلا نأ ىأ « تباث ىنمزلا ىخارقلا نأ ضرفلاو ' خيراتلا لهج
 ,رخآلا ىلع اهدحأ قبسب بهذملا ققحم ملع الو « نيتفلتخم نيتمقاو
 ملعلا ناك اذإ هنالل ةلأسملا هذه ىف بهذملا ىف نيلوق ةمن ريتعي مهضعب نإف
 . نيلوق تاذ ةلأسملا رابتعا نم ءالؤه عنمبال عوجرلاو قحاللاو قباسلاب
 . ق>اللاو قباسلا لبج اذإ نيلوقلا اوربتعي نأ ىلوأ هنإف

 «ص ١7 عورفلا حرصت مجار )١(
 . روك ذملا باتكلا مجار 6
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 ٠ ليلدلا ةوشن نيلوقأا نيب مربو . دحاأو لوقلا نإ نورخآ لاقو

 نمد حلقم نبا ربع اكوأ . لينحلا بهذملا قطنم نم نيبأرلا دحأ برقو

 بسني بهذملا دعاوق ىلإ اممرقأ وأ , اليلد نيلوقلا ىوقأف , هيهذم دعاوق

 . هر ىلاثلاو ُ لوحأ ىلإ

 ددعتب لاونآلا هيف ددعتت ىذلا ماقملا اذه ىف لوقلا ةصالخو - ١

 : نيقيرف ىلع اوفلتخا دق ىلبنحلا بهذملا ءاملع نأ عئاقولا

 ددعتب محي 5 لاوقالا فاالتضال هردص عسأب تراك ) أيهريسأ (

لاك ليلد مامإلا لاوقأ ةرثك نم ذختيو 2 قيفوتلا ندمت ىم لارقالا
 ةنال 2 

 2 ددرت» هني دل رحل نمو ةئيدل ىرحت ًاماد هنأشك هللا هةمحر ناك

 . هلاوقأ رثكتف

 نإ خيداتلاب حجري وبف « مامإلا ىأر ديحوت ىلإ ليم ناك( امهيناثو )

 ةبسنلا قيقحتو « لاوقآلا نيب ةنزاوملاب حجري فعسي م نإو , خراتلا فعسأ

 ءالعلا ابطينتسا ىتأ هيهذم دعاوقو . هقطتم ىلإ اهرقأو اليلد اهاوقأل

 رارطضالا دنعكلذو :نالوق بهذملا ىف ناكك لذ نكي / نإف ةيف نوجر خلا

 ىأر هل نوكي نأ دهتجلا ف لصألا نأ وه ءال ئه هاجتا ليلعتو « هيلإ أجلي

 نركي ال ةلأسألا ىف دحاو ىأر هل نيعتي مل نإو  هداهتجا هيلإ ىبتني دحاو

بجيف « دحاو محلا محلا ةفرعمل دبجلا لذي داهتجالا ذإ , اهيف داهتجا هل
 

 نكي مل اذإ الإ نالوقلا هيل بسني الف ءدححاو لوق مامإلا نوكي برأ

 . حجرم امهديحال

 «اهنيي حجري ةدحاو ةلأسم مح ىلع فلتخت تاياورلا تناك اذإو

 لوألا جاهنملا باحصأ ىأر ىلع اتليق ناحجر نكي م نإو 'اهاوقأ مدقيو

 قيرفلا ةقبرط ىلع ىرخألا تدرو « بهذملا دعاوق ىلإ ام.رقأ تمدقو

 . قبس أم ىلع قيفوتلا نكمي مل اذإ هلك كلذو ىناثلا
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 فالتخا دنع ىلينخلا بهذملا ءالع هررقي ام ة.صالخ اذه مل"

 ةماشتملا ل ئأسلا ىف لاوقألا فالتخا دنعو «ةدحاولا ةلأسملاف تاناورلا

 . مممالكل ًاحضوم مدارمل ًاققحم هارث امب ءلوقلا هيف انررح دقو

 طاينتساوأ هتارانع مهفىفمهتقيرط وهو . ىناثلا رمآلا ىلإ لقتنن نآلاو

 نم ذخأ لب « هيحاص هدر مل « انررق اي بهذملا نإف هلاوحأ نم هلاوقأ

 « نيءعباتلا نعو ةباحصلا نعو « لي ىناا نع هتايورمو هلاعفأو هتارابع

 ناك ام ركذن نأ انيلع قك ؛ اتسحتسي ىتلا ءابقفلا ضعب لاوقأب هتبرجأو

 ريرحت قيرطب مع ىلع ءىراقلا نوكيل « كلذ ضعب نيسفت ىف ءاملعلا لس

 . ليلجلا مامإلا كلذ بهذم

 ناسل ىلع تءاج ىلا تارابعلا مهف دنع باصحألا ةيانع تناك دقلو

 هلا وحأ ةلمج ىف هدصقي امو « هنايب فرع نم اهيمارم ةفرعم ىلإ ةرجتم مامإلا

 ةفلتخلاتاماةملانيب ةلباقملا نمو ؛ لاو>أللا نئارق نمو « تارابعلا هذه نم

 . اهورسف تارابع ىناعم ضعب ررقث اذه ءوض ىلعو ءابيف ملكتي ناك ىلا

 . لاوحالا ةعومجم نم مهطابنتسا ةقيرطو : ةيبقف ًاماكحأ اهنم اوطبنتساو

 لالح وهأ ءىثشلا نع لأسي امدنع مامإلا ناسل ىلع تءاج دقل س مل“

 كلمب نيتخآلا نيب عملا كح نايب دنع هلوق لثم , هركب وأ « ههركأ » ةيلك
 « هركي ه لاق دقف ءةضفااو بهذلا ةينآ نم ءوضولا دنع وأ «ههركأ هنيمب

 مارح اهلوأو « لبنحلا بهذملا ىف مارح امهنأ امبكح نارمآلا ناذهو

 تارابع ىفءىجت «هركي وأ ؛ ههركأ : ةيلك تناك كلذلو هتلالد وأ صنلاب

 هركيوأه رك أ ظفل قالطإ نأ مقلا نبا ررق دقلو « مردتلا اهي دارو ًاريثك

 ًاصاخ كلذ سيلو مرستلا هب داربو ةمئألا ناسل ىلع اريثك ءىحي ناك

 مهتنأ لع ةمئالا عابتا نم نيرخأتملا نم ريثك طلغ :كلذفف لاقدقل و , دأب

 ظفل اوقلطأو ؛ مرحتلا ظفل قالطإ نع ةمئآلا عدو: ثيمح ؛ كلذ ببسب

 نورخأ هب زواتو « هيزنتا ىلع مهضعب هلمحخل ؛ هنت وئم تفخو « ةهاركلا
 6 لبنح نباح ٠6 م)



 سل 4

 مظع طلغ هببسب لصف « مهتافرصت ىف آدج ريثك اذهو ؛ ىلوآلا كرت ىلإ

 نيتخالا نيب عمجلا ىف دمحأ مامإلا لاق دقو « ةمئآلا ىلعو ةعبرشلا ىلع

 عروت امنإو « هعرحت هيهذمو « مارح وه لوقأ الو ههرك أ نيفلا كلم

 هلقن امف قرخلا مساقلا وبأ لاقو «نامثع لوق لجأل ميرحتلا ظفل قالطإ نع
 هنأ هرهذمو « ةضفلاو بهذلا ةيثآ ىف أضوتي نأ هركيو» « هللادبع نأ نع

 نآل ,« برقملاو ةيحلا مل هركأ هللادبع هنبا ةياور ىف لاقو ...... زوي ال
 نع لّئسو . هميرحت ىف هيهذم فات الو ةمح اَط برقعلاو . بان اهلقيحلا

 . "”ىصقتسي نأ نم رثكأ هتبوجأ ىف اذهو ... ههركنف ءاملا عبب

 ىنبجعيال ةملكل ةريثك ةلثمأ مقلا نبا قاس دقو . ىنبجعي ال هركأ لثمو
 : كلذ نمو « ةمرحم هيأر ىف اهنأ اهنم ضرغلاو

 : هنم بصخيو « هلام لكؤيأ . مارح هلام رثكأ لجر ىف لاق هنأ (1)

 لاق دقو « هلام لكؤي نأ ىنبجعي الف « ًامارح لجرلا لام رثكأ ناك اذإ

 . ميرحتلا ليبس ىلع هنإ مقلا نبا كلذ ىف

 « هلاسرإ دنع ىمسيو لسرب نأ ريغ نم بلكلا ديص ىف لاق هنأ (ب)
 سو هيلع هللا ىلبص ىنلا نأل ىنبجمي الف لسري نأ ريغ نم بلكللا ةاص اذإ

 ليلدب ميرحتلا ىنبجعي ال نم دارملاو «تيمسو ابك تاسرأ اذإ :  لاق
 . ثيدحلا قوس

 ىلع اذهو  ىنبجعي ال لاقف ؛ الخ نوكيل ذختي رذلا نع لثسو (>)
 . هدنع ميرحتلا

 اتناك نيتملكلا نيتاه نأ مقلا نبا هقاس ىذلا اذه نم ىرثو - م
 ىف ماكحألا نيب تالباقملا لدت اكو « نئارقلا لدت اك« ميرحتلاب نائبنت
 . ةفلتخلا لئاسملا

 م4 ”«”سصا ارح نيمتوملا مالع] 000(
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 امهريغك امبكرت ىلوأألا نإ و ؛نيتملك-اا نيتاه ريسفت ىف ًافالتخا اندجو دقلو

 : حلفم نبا لاق كلذلو , نئارقلل

 : نابجو . . هنسحتسأ ال وأ ,هحأال وأ ىنبجعي ال وأ هركأ ىف »

 . كلذ لبق همرحي مل نإ « هيزنتلاو بدنلل وه اهروأ

 .رباقملا ف ةالصلاو ةعتملا هركأ: هلوقك ميرحتلل كلذ نأ ىناثلا هجولاو

 :ىفملا بادآو « رييكلا ىواحلاو . نيتياعرلا ف لاقو لالخلا هراتخاو

 بدن بوجو ىلع تلد نإف ؛ لكلا ىف نئارقلا لإ رظنلا ىلوآلا »

 ترغخأت وأ تمدقت ءاوس هيلع هلوق لمح ةحابإ وأ ةهارك وأ ميرحت و

 . ©0). كلذ ىلع لدي دمحأ مالكو ؛ باوصلا وهو ء تطسوت وأ

 مامإلا دارم ةفرعم سرادإل لوسي هعوم<ج ىف بهذملا ةسارد نإو

 « ىغبني تابلك ريسفت ليبقلا اذه نمو « هل ًاقباطم اهريسفت نوكيف هترابعب
 ميرحتلاوأ ةهاركللادارملا ن وك نايب يف بحتسا ال وأ بحتساو « ىغبني الو

 . ةحابإلا وأ بوجولا وأ بدنلا وأ

 ,ثيدمح هتباجإو ؛هلاعفأ مامإلا هقف ةفرعم قرط نم نأك دقلو - مه

 هحيرج رب وأ » نيدهتجلا ةمالا ضعبل ىرقن ىأر وأ , فاحص ىوتف وأ

 ؛ ةباحصلاوأ , ءابقفلا ضعبل نيلوق ةياور وأ « هل هنيودت وأ ثيدح ةحصل
 هيأرنع فشكت لاوحألا هذه لكف , رخآلا نود امهدحأ ىلع عبرفتلاو

 ىلع ؛ هيف تناك ىذلا رمآلا ىف هبهذل ةنيبم ةلالد احلل اهنم ةدحاو لكو

 . ابضعب فالتخا

 لالدتسالل تنيعتاذإ اهنأ دارملاو , هيهذم ل علدمت اهنأ اوررق دق هلاعفأف

 مرح يغ هنأ ىلع ليلد كلذف نينثإلا موي ماص اذإ الثف « لاتحالا لبقت الو
 اذكهو , حابم كلذ نأ لعل يلد بف « هراد هتراجإك انعم العف لعف اذإو

 م سسسمسسم

 "5ص ١1ج عورفلا حيحصتو عورفلا مجار )١(
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 نع منتما دقف «ابمازتلا عرولا نم ىري ارومأ مزتلي نأ ىلإ هعفدب هعروت

 ذختتاذكهو « همرحي ملو ناطلسلا لام نم لكأي ملو « اهمرحي لو « ةبالولا

 . هأوس لاهتحا لقعلا لبقي ال ىذلا ىلا ىف هيأر ىلع اليلد هلامفأ

 ةءاجإلا هذه نأ ىلع ليلد ىبام ىوتف وأ ؛ ثيدحي هتباجإو - م5

 ًايأد راتخ نأ ليحتسم ليلجلا مامإلا كلذ نآل ء كش كلذ ىف سيل هيأر

 ىف ضراعم هل سيل ثيدحلا اذه نأ ىلع لدت نئا رقلاو ء« ثيدحلا فلاخم

 الإو «اهيفىفتسي ىتلا ةيضقلا كح ىلع هب لالدتسالا ىف مةتسم هنأ و « هرظن

 . اليلد هاري ال ام قوسي نأ هاشا>و ؛ اريلع اليلدو , امل ًاياوج هقاساام

 هتباجإو « كلذ بوجو ىريو « اهب ذخأي ةجح هدنع ةباحصلا ىوتفو

 ذخألاب ىلوأ امنأو  ةنس الو « باتكارضراعي ال هنأ ىلع ليلد ىوتفلا هذهب

 . اهفلاخع ام ةمم ناك نإ

 ةباجإلا كلت رابتعاو « نيدهتجلا ةمتلا نم هيقف لوقب هتباجإ امأ  مؤ/

 ىلبثحلا بهذملا ءالع فلتخا دقف , هراتخو ىأرلا كلذ ىرب هنأ ىلع اليلد

 ىلع هليلد ناحجرل الإ هراتخا ام هنأ : هيأر ربتعي هنإ لاق مهضعبف ؛ كلذ ىف

 اذإو « لاجرلا ديلقت نع ىهني ناكهنع هللا ىضر هنألو « هرظن ىضتقم

 «مامإلل ابوسنم هركذو « هيأرو هيهذم نوكيف « هرظن ىف حجر دق هليلد ناك

 نيبيو « هبسنأتسيل وأ هلضف هطمغي نأ ديرب الو ؛ ىأرلا اذه ىلإ هقبس هنأل

 ءهركذدق هنأل هيهذم نوكيال نورخآ لاقو ٠ هب قبيسي اهدب هيأر نكي ملهنأ

 ىهمتا | دق هريغ هيقف لوق ىلع ىتغتسملا لاححأف ؛ ىأر ىلإ ةلأسملا ىف هتتي مل هنأل

 ؛ هيلإ بسني نأ حصي الو , هبأر دعيال رظنلا كلذ وه هيف هرظن مادامو « اويف

 « باوصلا ىلإ برأ وهو : لوآلا لوقلا ىف عورفلا ححصم لاق دقو

 . لاجرلا عابتا نم دمحأ مامإلا عنم هدضعبو



 فك

 ةاور نم شكلا نسح هنإ لاق وأ « ًاثيدح دمحأ مامإلا ححص اذإو

 ثيدحلا نود اذإ كلذلو , هبهذم وه ثيدحلا هيلع لدي ام نأ ىلع بهذا

 نأو : هيهذم كلذ ناك رخآ ثيدح هتضراعم ىلع لدي ام ركذي ملو هبتك ىف

 الأ وهو « نآث لوق كانهو « مرثآلاو ىذورملا ركب ىأ رايتخا وه كلذ

 :لاقو عورفلا حيحصت بحاص هاوق دقو « هفالخ ىتفأ ول اي« هبهذم نوكي

 الو « نيست الو « حيحصت ريغ نم هنود امف امسال , ىوق وه تلق ه

 . 00 لعأ هللاو در

 نأ ريغ نم ةباجإ ىف امهيقليو « نيلوق ةباحصلا نع لقني دقر - 4

 لاخلا هذه قو حيج رتلا عاونأ نم عون ىأب رخآلا ىلع ا|مهدحأ حجري

 :مقلانبا كلذ ىف لاق دقلو « هبهذم نم نادعيو « هلنيب وسنم نالوقلا نوكي

 فتراكو ؛ ناتياور ةلأملا ىف هنع ءاج نيلوق ىلع اوفلتخا اذإ ةباحصلا نإ

 ا مظعأ لب « هيوأتفل هباهحأ ىرحتك ةباحصلا ىواتفل هير

 وأ «دنسلا ةوقب رخآلا ىلع امهدحأ مجري ملو  نيلوق ىور أذإ اذهو

 لهو « هحجر ىذلا وه هيأرنإف « حجر اذإ امأ « باتكلاب وأ « ثيدحلاب

 : نالوق كلذ ىف ؟ رخآلا نود نيلوقلا دحأ ىلع عيرفتلا حيجرتلا نم ربتعب

 ركذ وأ , هنيسحت نالعإك عيرفتلا سرآل هبهذم نوكي هنأ (امدحأ )

 رخآلا ىلع عيرفتلا مدعو « هوجولا نم هجو ىأب هتيوقت وأ , هليلعت
 هيلإ بسني نأ حصي الو . حبرمصلا كرتلاكوأ حيرص كرت كلذ , هل لامهإ

 .٠ كورتم لوق

 وأ دنسلا ةوق نايب ميجرتلا نأل « ًاحيجرت عب رفتلا نوكيال هنأ : ًايناثو

 هس >١ عورفلا حيحصت )١(
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 اذه ىف عورفلا ححصم لاق دقلو ء ابنم عيرفتلا سيلو « هنيسحت وأ ليلدلا
 . لوآلا حيجرت ىلع لدي عورفأا قايس نكلو ؛ باوصلا وهو : لوقلا

 ناسل ىلع ءاج أم مبف قرطو « ىلشحلا هقفلا لشن قرط هذه - مه

 نم هيواتف ىف ءاج امو ؛ تاياورو تارابعو لاوقأ نم هنع هللا ىضر دمحأ

 « هورسسفمو هقفلا كلذ ةلقن كئلوأو « هلاعفأ هب رسفت تناكامو ؛ ةبرجأ

 ىلا راودألا ُْق مالكا دنع« جيرختلا ناك فيكو هجر دعب نم نيذدسو

 « لقنلاو ةياورلا ىلع رصتقن اننإف « ماقملا اذه ىف انه امأ , هقفلا اهب ىم
 . دعب أم ىلإ هيف فرعصتلاو « هحيرفخم كرتنو « لوقنملا ريسفتو

 ىبقف بهذم نوكت دق تاريسفتلاو تاياورلا عومج رم هنإو

 « هريكفتو هجابنم ىفو « هتارمثو هجتات ىف هل ةزيمم صاوخ وذ ليلج

 . ةملكب كلذ ىلإ رشنلو

 ىلينحلا هقفلل ماع هفصو

 ةلزنمو هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا مع ناب ىف ىميلعلا ىورب س 8

 اولاقف « لينح نب دمحأ لثم تيأر امد : لاق قارولا باهولا دبع نأ هرقف

 ةلأسم فلأ نيتس نع لتس لجر : لاقف « هلضف نم كل ناب ءىث ىأو هل
 ْ . انربخأو انثدح ه : اهيف باجأف

 نوم هنع باجأ ام ةرثك ءامهدحأ » : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذهو
 غلابم هنأ ىلإ ليغ مخض ددع وهو ٠ ًاهلأ نيتسإ اهاصحأ دقو ةيهقف لاسم

 د.حأ نأ ررقن هيف خلابم هنأب عطقلا عم وأ « ليملا اذه عم اننكلو « هيف
 قارعلاو « اهءاروامو ناسارخ تناك دقف « دج ةريثك لئاسم نع لئس

 هراهتشا ذإ . هلثم هرصع ىف ىوتفلا ىلع اممم نودحبال امطوحامو سرافو

 ًادوهقم هلمس اذه لك هدروتو « هداقتعا ف هوالبو ءأآوقلو عرولاب



 تمل

 ىلإ لئاسلا كرتيال ىح . بيجي ناكو « ةيمالسإلا عاقيلا لك نم ءاتفتسالاب

 . ةعدترم مار نم

 ىورملاو ءاهتاذ ىف ةرثكدا عنمال روك ذملا ددعلا ىف ةغلام ا ررقن امهف

 . هقدص ىف لاب وذ نمط ةمث سيلو ؛ نيثك هتاذ ىف

 فاسلانع راثآو رابخأو تيداحأ ىلع دمتعت تناك هيواتف نأ ءامهين اثد
 لع ىف هتورثو ًاضيفتسم ًاعساو كلذب هيلع ناكو « مهنع هللا ىضر حلاصلا
 لوسرلا لوقب ىتذي «ايتفاا هيضتقت امب هدمت تناكف دج ةريبك تناك ةياورلا
 ,هيف اوفلتخا امم راتضو . افالخ هيف لعيالام , ةباحصلا ىواتفو ؛ هتيضقأو

 ,نيلوق تاذ ةلأسملا كرا حيج رتال اليبس دحب : و نيفلتخم ةباحصلا دجو نإو

 نم هيقف لوقب وأ « ىعبات لوقب هيأرل سنأتسا ىناحصلا ىوتف دسحي مل نإو

 كلذ ىف وهو امهريغو ىعازواللاو كلا « رثآلا لعب اورهتشا نيذلا ءابقفلا

 داهتجالاب هيف درفنا امو , اعدتيم نوكي نأ ديرب ال دبتجي وه لب قم ريغ

 ىأرب ًاسنأتسم نوكي نأ بحت ىلاعت هللا همحر ناك نإو « ليلقلاب سيل

 ريسي هأري امو « هيف بارغإلا ىلإ هيأ هيدؤي نأ نم هنيد ىلع ًاصرح مامإ
 هداهتجا ىف مقلازبا لاق كلذلو « مهقيرط هرثأت طرفل , ةياحصلا جابنم ىلع
 نوهظعيل هريغل نيداقلاو « داهتجالاب هيهذمل نيفلاخلا نإ : هنع هللا ىضر

 ةباحصلا ىواتفو صوصنلا نم اهءرقو ابقح احل نوفرعي : هاواتفو هصوصن
 ىرخالا ىلع امينم لك ةقباطم ىأر ةباحصلا ىواتفو هيواتف لمأت نمو

 اوفاتخا اذإ ةباحصلا نأ ىتح ؛ ةدحاو ةاكشم نم جرخت !منأك عملا ىأرو
 . « ناتياور ةلأسملا ىف ٠ هنع ءاج نيلوق ىلع

 نيدلا ىف عادتبالا نع اديعب نوكي نأ هبقف ىف دمحأ صرحلو - ١
 الإ اهيلإ راصيال ىأرلاب ىوتفلا نآل ؛ رومآلا نم عسقي امف الإ ىتفيال ناك
 اذإ الإ لئاسملا ىف عقي ال مف ءاتفالا ىلإ ءيجلت ةرورض الو ةرورضلا دنع
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 ىوتف تسيل لالا هذه ىف ىوتفاا نإف « فاحص ىوتف وأ ةتس كلذ ىف ناي

 كلذلو : ةعقاو وومأ ىف مماوتف تناك دقو ' فاسلا لعل رشن ىه لب ىأر لاب

 أدعو « هذيمالتو ةفيتح وبأ هنم رثكأ ىذلا ى ريدقتلا هقفلا هدنع نكي م

 كنإف ىعفاشلا بتك ىف هلثم دجو دقو « هلوزن لبق ءالملل وادعتسالا نم اذه

 هتسيقأ رابتخال كلذو هنع هللا ىضر هبتكن م ىورالا ىف ةريثك اضورف ىرت

 . هدودحل ممار سايقال طباض لوأ اب دع ىتلاو ابعضي ناك ىثلا

 ضرف ةجرو ىلإ , هيف طارف] ةمث نكي مل نإ هبا زم هل ىريدقتلا هقفلاو

 كلذو  ًانايحأ عوقولاةروصتم ريغ لب « ةعقوتمريغ « عوقولا ةديعب لئاسم

 بنجتاف ىلينحلا هقفلا امأ ؟ نييسارقلا ةمئألا عابتا نم نبرخأتملا نم عقو

 الإ تفي مل رثآلاك وأ ًارثأ هبقف نوكي نأ ىف هداهتجاو ى ريدقتلا هقفلا همامز

 ىلا هدعاوقو هبهذم ىلع عورفلا هدعب نم هعابتأ عرف املو ٠ عقاولا ىف

 الإ متي ال هقفتلاو عبرفتلا نآل ريدقتلاو ضرفلا نم دبال ناك اهوطينتسا

 ءاواغويو اوطرفي نأ ريغنم ضرفلاو ريدقتلا كاسم! وكلس كلذلو :كلذي

 : عرنلا كلذ ىف مقلا نبا لاق دقلو

 هركست وأ هتباجإ بحتست ليف ٠ عت مل ةلأسم نع ىتفتسملا لأس اذإ »

 مكب ال ناك هنأ فلسأ| نم ريثك نع ىح دقو . لاوقأ ةئالث هيف ؟ ريخم وأ

 ناك له : لاق ؛ ةلأسم نع لجرلا هلأس اذإ فلسا ضعب نآكو « عقبال ايف

 لاقو , ةيفاع ىف انعد : لاق الإو ؛ باوجلا هل فلكت ؛ معن لاق نإف ؛ كلذ

 قحلاو « مامإ اهبف سيل ةلأسمف ماكتت نأ كابإ : هباحصأ ضعبل دمحأ مامإلا

 هلْلَي هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك نم صف ةلأسملا ىف ناك نإف , ليصفتلا

 ء رثأ الو ء صن اهيف نكي م نإو . أ,يف مالكلا هركي م ةباحصلا نع رثأ وأ

 ظ أبيف مالكلا هل بحتسإ مل عقت ال ةردقم وأ ؛ عوفولا ةديعب تناك نإف

 ابلعب ةطاحالا لئاسلا ضرغو ؛ ده.ةسم الو ردان ريغ ابعوقو ناك نإو



 2 الو ل ملعي مب باوجلا هل بحس ل تحفو اذإ مريصب ىلع أبنم نوكيل

 ثيخ ) اهدلع عرفو 3 اهرئاظن 3 رعي و ٠ كلذب هففت لئاسلا ناك نإ

 ” فل ىلوألا وه ناك ةحجار باوجلا ةدلصم تناك

 هنع لقن دقل ىتح , عقي ال امف ةباجإلا نع عنتما دق دمحأ ناك اذإف

 لئاسملا هذه نم انعد : لاقف عوذأا اذه نم ةلأسم نع لئس هنأ دووادوبأ

 متي ردقب ىركلو « نوعرفي هدعب نم هباصأ كلذ عم ناك دقف  ةثدحلا

 هةكلسو « بهذملا قاتم عم بيست دعاوقو طباوض عضوو « هقفتلا هب

 ٠ طاينقسالا ىف ماعلا

 خيش لعفي ناك م  هقفلا ف ردقي مو ضرفي ْ دمحأ ناك اذإو - 8«

 تناك دقف «ريدقالاو ضرفلا نع هينغي ناكام كانه نإف , ةفيثح وبأ ءابقفلا

  نمف ءاهاثدأو ةيمالسإلا دالبلا ىصقأ نم ابنع لأسي ةعقاولا لئاسملا

 هنأل ىتفتسي ناكو : نيفيرشلا نيمرحلاو ماشلاو قارعلاو سرافو ناسا رخ

 راثآ نم ملع امب بيحي نأكو « ءالبلا نسحأف ء ةريشلاب ىلاعت هللا هالتبا دق

 ناكهنآل . رثالاب ابيبش ناك هسايق نكلو « سايقلاو ىأرلا ىلإ ءىجتايو

 ٠ هئوض نمو هتاكشم نم

 ىف اماك-]و ءاطبض هقفأ بسكي ةعقوتملا رومألا ىف ءاتفإلا ناك اذإو

 ناك كلذلو ءةوقو ةايح هبسكي ةعقاولا روماألا ىف ءانفإلا نإف , ةغامصلا

 وهذإ ؛ فاساا لالج هيف « احنا نايد « ًارضن يح روثأملا لبنحلا هقفلا

 كاردإلا ىوق راثالاب هسرفل دمحأ ناك دقلو « رثالا عوبفي نم وأ ؛ رثأ

 هلقع جزامو « هب برشأو . هنم نوكست هركف نآل , هب قطنيف اهبسشي امل

 . هةسفن .ءاوطأو

 )١( ع (ج نيمتولل مالعإ *١١ ,
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 جمال « هبقف ىف راثآلا ىلع دمحأ دامتعا نأ ءىراقلا نظيالو م
 ةجاح نع ًادعب وأ « ًادماج هبقف لحي « اهوضب ءىضتسه وهو الإ اهنع

 هفعسيام تادايعلا ىف دجو دق هنألل , كلذ ريغ عقاولا نإف ءايحالاو ةايحلا
 , ىنبدلا ريمضلا اط عستيال تادابعلا ىف ةسيقآالا نإو « ةلماكلا صوصتنلاب
 ريسي تادابعلا ىف راثآلاب كاسمتسالا ناكف « تالماعملا ىف ةسيقّللا عسنب اك
 ناك دقف ةيويندلا تالماعملا ىف امأ : ىبدلا ملاعلا هيلع نوكي نأ ىغبني اهىلع
 ؛ةيفلسلا راثآلاو صوصالاب كاسمتسالا دشأ كسمتسي مثأتلاو مرحتلا ىف
 م.رحتلا ىلع ليلد اهيف مقي مل ىتلا رومآلا كرقي مث , هللا لحأ ام مرحتال ىح
 ,ه رت تبني هللا همرح ام قدأ ةرابعب وأ , وفعلا ةبترم ىف وأ ةحابإلا ىلع
 مح هلحأ هنأ ىأرلا وأ فلسلا قيرط نع ملع وأ « صنلاب هللا هلأ امو

 « وفعلا ةيترم وهف « هلح وأ هتمرح ىلع صن نم ليلد مهي م امو « هليلحتب
 . ةقيقحلا هذه رب رقت ىف مقلا نبا لاق دقلو . هيف مإ ال

 لصالاو , رمآلا ىلع ليلد موقي ىح , نالطبلا تادابعاا ىف لصالاود
 « ميرحتلاو نالطبلا ىلع ليلد موقي ىح ؛ ةحصلا تالماءملاو دوقعلا ىف

 « هلسر ةنسلأ ىلع هعرش امب الإ ذبعيال ىلاعتو هناحبس هللا نأ امهنيب قرفلاو
 « هعرشو هب ىطرو 2 وه هقدحأ ىذلا هقحو « هدابع ىلع هقمح ةدا.ءلا نإف

 ىلاعتو هناحبس هللا ىعن اذهلو ؛ !ممرحىتح وفعىبف تالماعملاو دوقعلا امأو
 اع برقتلاو , همر< ملام مرت وهو « نيلصألا نيذه ةفلاخع نيكرشملا ىلع
 ًاوذع كلذ ناكل هميرحتو كلذ ة-ابإنع تكس ول هناحيس وهو « هعرشي مل
 ؛همرحام مارخلاو ؛ هللا هلحأ ام لالحلا نإف , هلاطبإو همي رحتب محلا زوجا
 . «)١( وفع وهف هنع تكس اهو

 سانلا تالماعم لعج وهو , عسوملا لصالا كلذ ناك دقو - ع
  ميرحتا ىلع عراشلا نم ليلدلا موقي ىتح « ةحابإلا وأ وفعلا لصأ ىلع

 )١( ح نيمقوملا مالعإ ١ ٠٠١
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 , دقاعتلا ةيرح قالطإ ىف بهاذملا عسوأ ىلبنحلا بهذملا ناك نأ ىف ًاببس

 نم هريغ هرّشي مل ام طورشلا نم رقأف نادقاعلا م مزتلي ىلا طورشلا ىفو

 , نادقاعلا هطرتشي ام لك مارتحا هساسأ جابنم ىلع كلذ ىف راسو « ءابقفلا

 وأ « طارتشالا كلذ ميرحت ىلع عراشاا نم لسيد موقي ىح ؛ هب مازلإلاو

 . هنم نوكنت ىتلا ةعرشلا ةقيقحلا نالطب

 نر ةيف ليلدال ام لك رايتعا وأ . الصأ ةحابالا رابتعا ناكدقلو

 عراشلا اسمب ذخاؤي ال ىتلا وفملا ةترم ف وه آءنم وأ ًابلط ةنسلاو باتكلا

 ةحابإلا لاح باحصتساب ذخأف « سانلا ىلع ةيبقفلا ماكحاألا ةعسوتىف ًايبس

 ببسي عستاو , سانلا ىلع ليبست اهيف ناكو ةيلصألا ةءاربلا وأ وفعلا وأ

 ىلع تماق ىرخأ بهاذم هل عسنت ملال ميركلا ىرثآلا بهذملا اذه كلذ

 اك امهيف ديدشتلاو , رثآلاو صنلاب كاسمتسالا نآل كلذ ؛ سايقلاو ىأرلا

 بيعصت ىف ًايبس أضيأ اناك « ىبقفلا طاينتسالا بيعصت ىف ببسلا اناك

 ىفو « عسوم ريغ باجيإلا باب ناك اك ًاةيضم عنملا باب ناكف ؛ ميرحتلا

 نيبنس اكو ٠ تيأر اك« ىللحتلا قفأل عيسوتو « سانلا لع ريبك ليهسق كلذ

 ةزئاجلا طورمشلا ىف طاينتسالا قيرط اوعسو نيذلا رإف « دوقعلا ىف
 قيض كلذ ىف ناكذ ؛ طورشلا اوديقي نآل مهتسيقأ مهتعفد ةعونمملاو

 طورشلا ىف طاينتسالا قيرط قيض ىذلا لينحلا بهذا امأ , لماعتلا ىف

 ةحابإلا تناكف ؛ طورشلا د.يقتل ةعيرذ ةمث نكت ملف « ةعونمملاو ةرئاجلا

 . مازنلالاو « ىضارتلاب مازلإلا ىف قالطإلا ناكو

 هزوعأ نإ ةحلصملاب ىف ناك دق ليثح نب دمحأ اندجو دقلو هو

 ءاهرايتعا ىلع ةيعرشاا لئالدلا تماق ملاصملا نآل كلذو عيت ارثآلا وأ صنلا

 مامأ فقت ابلمي ملو , كلام اهاطعأ ام ةوقلا نم ارطعب ما نإو «٠ كلام



 هس ام ل

 نويعفامشلا ل هف اك« اهنع مجح مل هنأ اك« نويكسل املا لمف ا . صرصتلا
 اوفتو ىتح « ةحلصملا رابتعا ىف !ولاغ نم ةلبانحلا نم دجو هنإ معن : ثريغو

 ءالؤه نمو ء اهيلع عامجإلا اهديأ ولو اب اهوصصخو ء صرصتلا مامأ اهب

 لثعال كلذ نكلو , فقوملأ كلذ فتو ىذلا هدحو وه هلعلو ؛ فوطلا

 شئاننسو ؛ صوصخلا ىلع دمحأ ىأر ىكح الو , مومعلا ىلع لبنحلا هقفلا

 ىأر دق هنأ نيبنسو « ىلاعت هللا ءاش نإ انةسارد نم هعضوم ىف ىأ رلا كلذ

 . ًاعيمج ةيكلاملاو , ةلبانملا نع جرفت : ىالسإلا هقفاا ىف ذش

 لعجو )2 عئارذلا لصأب نخالا نم ىلبشحلا هقفلا شك دقلو 32 نال

 مح تامدقللل و ءاهث باغ لك 2 ولل

 دق ىبقفلا ريكفتلا نم عونلا كلذ نإو « هقبس هقن هيف عسوتب مل اه ىلبنحلا

 هقفأأ كلذ ىف عسوت دقو ؛ ابجاتن

 ىلع دمجبال ةأيحلا ىروق 6 فرعتلا عسأو ارح ًايصخ ىلينحلا بهذملا لعج

 ؛ اهتاياغو !مثعاوبب اهيلع م لب «ابتيدامو اهرهاوظو امتوك ىفررمآلا
 بهذملا نيبف . ًاحضاو أنيب ًاقارتفا بالا اذه ىف ىمفاشلا بهذم ا نع قرتفاو

 الإ اهرسفي ال ًايرهاظ ايدام ًارظن تافرصتلاو دوقعلا ىلإ رظنب ىعفاشلا
 ةمرع ىهأ ءابئاتنو !متاباغو اهثعاوب ىلإ رظني الو ءابيلع ةلادلا اهتارابعب
 زامفآلا ىلع كح ًايتاو ًايسفن ًابهذم ىللينحلا بهذملا ناك « ةلاع مأ
 وأ ' أئيقي ةعقواملا وأ ةعقاولا تاياغلاو « ةنيبلا ثعاوبلا بسحم لاوقألاو

 . ًامار> وأ الالح نإ دصاقملا مح لئاسولا ىطعي و « ناثلا ةبلغل

 لع هداهعإ ناك نإو » باه بهذم ىلينحلا بهذملا نإ ىلجلا لوقلاو

 . رثألا هيشيام وأ « رثآلا
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 ىلينحلا هقفلا ىف طاينتسالا لودأ

 هيوأتف دمحأ مامإلا الع ىنب ىتلا لوصألا نأ مقلا نبا ركذ هاب

 ىلإ تفالي ملو « هبجومب ىتفأ صنلا دجو اذإف ءصومالا : اهدحأ : ةسمخ

 ةلثمأ مهلا نبأ برضو « ةءاحصلا ىوأتف ىلع صنلا مدق كلذلو ؛ هفلاخ ام

 ىذلا ةيملسألا ثيدح مدق هنأ اهنم « صنلل ةباحصلا ىواشف كرت ىلع هل

 م « نيلجالا ىصقأب اهربتعي مو « لمخلا عضوب لماحلل ةافولا ةدع ربتعا

 تفتلي مل هنأ اهنمو « نيتياورلا ىدحإ ىف ىلعو سايع نب هللا دبع ىوتف ىه

 ثيدحلل ملسملا ديغ رم مسملا ثيروت ىف ةيواعمو ذاعم لوق ىلإ

 , 2 عفاملا

 موضعبلدجو |ذإف ,هيف فلاخم لعيالو :ةياحصلا هب ىفأ ام : ىتاثلا لصألا

 .اعامجإ ءكلذ ىف نإ لقي ملو , اهريغ ىلإ اهدعي مل اهل ًافلاذع فرعي مو ىرتف

 ةدامش لوبق كلذ نمو « هعفدي ًائيش ملعأ ال : ريبعتلا ىف هعور نم لوقب لب
 در دحأ يلعأ ال : لاق هنأ هنع ىورو « سنأ نع أذه ىور دقن ؛ ديعلا

 ؛ ةباحصلا نع عونلا اذه دمحأ مامإلا دجو اذإ» يقلا نبا لاقو « دبعلاةداوش

 . "9 ًاسايقالو ًايأرالو « المع هيلع مدقي

 اذإ هنأ ميقلا نبا اهركذ ىتلا ةسخلا لوصالا نم : كلاثلا لصألاو

 نكي ملف « ليلدلا هدضاع رخآ ىباحص لوقب ىاحصلا لوق كرت هنأب كلذ شقاني دق )١١(

 هكرت ىذلا ىباحصلا ىوتف ضقانت ىوتف هل رخآ ايبا نأ هماوق لب طقف هتماعو درا سنلا

 للا ىضر ىلعو سابع نباو ٠ ةباحصلا روبج امرفلاخ ةيواعمو ذاعف . مهنع نا ىضر دجأ

 يلام ىوتفي لب « درج ضني ىلناحصلا ىوتفل اكرات نكي مف هريغو دوعسم نبأ امبفلاخ مهنع

 مهاولأ نيب مجار ةباحصلا فلتخا اذإ هنأ نينسو ىعنلاب دضتعا رْخآ

 ؟ ؟ص 7١ج نيمتوأل مالعإ (؟)



 ل ل مع

 و 2 ةنسلاو باتكلا ىلإ + رقأ ناكام مهلارقأ نم ري ةءاحصلا فلتخا

 مو «فالخلا كح لاوقآلا دحأ ةقفاوم هل نيبتي مل نإف مهلاوقأ نع جرم
 : هللادبع ىبآل ليق ه هلئاسم ىف ءىفاه نب مها ربإ نب قحسإلاق . لوقب م

 قفاو امب ىفي لاق ؟ فالتخا هيف ءىثلا نع لأسيف « هموق ىف لجرلا نوكي

 . "7 هنع كسمأ ةنسلاو باتكلا قفاوي ملامو «ةنسلاو باتكلا 1

 بابلا ىف نكي مل اذإ فيعضلا ثيدحلاو لسرملاب ذخألا : عبارلا لصألا
 هدنع فيعضلاب دارملا سدلو « سايقلا ىلع هحجر ىذلا وهو « هعفدي ءىث

 .« هيلإ باهذلا غوسيال ثيح ؛مهتمهتياور ىف امالو ءركسذملا الو ؛لطابلا
 ىلإ ةبسنو « ءاملعلا نم ريثكهب ذنخأ دق لصألا كلذ نأ مقلا نبا ركذ دقلو
 لوصأالا هذه ىف مالكلا دزع كلذ شقاننسو ىعفاشااو كلامو ةفينح ىفأ

 . اليصفت

 مامإلا دنع نكي مل اذإف , سايقلا مقلا نبا ركذ ا. : سماخلا لصآلا
 لسرم رثأ الو ه مهنم دحاو وأ ةباحصلا لوقالو ٠ صن ةلأسملا ف دمحأ
 دقو « مقلا نبا لاق مةرورضلل هلمعتساف ؛ سايقلا ىلإ بهذ فيعض وأ
 امن] : لاف , سايقلا نع ىمفاشلا تلأس : لاق هنأ دمحأ نع لآلخلا لقن
 . © , ةرورضلا دنع هيلإ راصي

 نيمقوملا مالعإ هبأتك ردص ف مهلا نا اهركذ ىنلا لوصأللا ددع اذه

 بتك ام لكل عيتلاو : ةلبانحلا اهيف بتك ىتلا لوصآلا بتكل عبقتملا نإو
 ىف ابضعب لخدي نأو : ةسنخلا هذه ىلع ديزب نأ دبال هبتك ىش ىف مبقلا نبا

 . لوصاألا ضعب لمج لصفي نأو « ضعب
 باتكلاامهو « نيلصأ ةةيقحلا ف لمشي صوصنلا وهو :لوآلا لصالاف

 )١( روكذملا باتكلا .
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 عئص هنكلو « ةنسلا نم صن امإو , باتكلا نم امإ صنلا نآل «ةنسلاو

 كلذلو )2 ةدحاوةيرمهىف وهو ىببف ؛ هلمجم ةحضومو . ةلصفمو هل ةئيم اهنأ

 . مي ركللا باتكلا ناب دنع هنيبن ليصفت

 فلتخا اذإ ناحصلا ىوتف وهو « ثلاثلا هيف لخدي : ىناتلا لصالاو

 ىواتف وهو نينثالل ةلماش ةرايعب ةينع ريعاو حجادو ةياحصلا نم هريغ عم

 ٠ نيفلنغع وأ نيءمحب ةباحصلا

 فيضلاو لسرملا ثيدحلاب ذخالا وهو «ًاعبار هركذ ىذلا لصألاو

 ةحضاو ةكح مقلا نبا هركذ أ ناك نإو 0 صوصنلاب لالدتسالا ف لخدي

 نكلو 2 ىلأحصلا ىو تف ىلع مدقهت ةحيحصلاو ةرتاوتملا صودصنلاو « ىلادصلا

 ةنسلا ةلك نأ عقاولاو ء صوصنلا ةلك ىف لخدي هنأ عنمتال ةمكملا هذه
 لسرملاو , ىباحصلا ىوتقو حيحصلاو رتاوتملا ثيدحلا لمشت دمحأ دنع
 . فيعضلاو

 باتكلا ىهو . ةميرأ اهدعن نأ عيطتسن مقلا نبا اهركذ ىلا لوصالاف
 . سايقلاو ىناحصلا ىوتفو ةئسلاو

 . دمحال لوصأ نم هتوبسنيو . نييلوصالا ضعب هركذي ام انفضأ اذإو

 2 حلاصملاو ,باحصتسالا ىهو «دمحأ ل وصأ نم ءايلعلا ةنسلأ لعىرجب امو

 . ددعلا دأز عئارذلاو

 هنأ ىلع هل ركذ نإ هنكلو . عقو نإ ةجح عامجإلا ريتعي ناك هنإ ثيح نم

 , ىعفاشلا نم كلذ عقو دقو « هيف عامجإ ال هنأ نيبت ةئيعم ةلأسم ىف ةجح
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 فقوم نع ملكتنو « هركاذن نأ انيلع قف , هسفن دمحأو فسو ىبأو

 . رومآلا ضعب ىف ملس مأ « عاجإلاب ذخالا عنمأ « هنع هللا ىضر دمحأ

 ضعب ىف ملكتن نأ هلوصأو دمحأ هقف ناب ىف ائيلع قح كلذ ىلعو

 سايقلاو « ةباحصلا ىوانقو عامجإلاو , ةنسلاو باتكلا ىف مالكلا

 ةعيرشلا هذه سأرب أدينلو « عئارذلاو « ةلسرملا حلاصملاو , باحصتسالاو

 . باتكلا وهو
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 ب ا: تححلا ١

 ابعوبذيو « ابلصأو ,ةميرشلا هذه دوبع وه ميركلا نآرقلا - وم

 ريغتب ريغتم ال ىلا ماكحألاو اهدعاوق هيفو « ال ماعلا فيرعتلا هيو لوألا

 اقيرف صخت الو ٠ ًاعيمج سانلا امماكحأب مم# ىتلاو « ةنكمآلاو , ةمزألا

 هيفو « ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقملا نايبو ةيلكلا ماكحالا هبو قيرف نود

 . نينملا نيدلا اذه ةحص ىلع ةمئاقلا ةجحلا

 « هتساردب ًاعدق ءاماعلا ىنع ةيمالسإلا ةعيرشلل لوآلا عوبنيلا هنآلو

 اك , هصنو هرهاظو هتاراشإو هتارابع نم ماكحآلا جارختسا قرطو

 جات هاسعام نيدتو ء هلمج ليصفتو « ةماشتم ليوأت ةقيرط ىف اودهتجا

 « هخسن قيرطو ,هخوسنمو هخسان و ء هصاخخو هماع نايبو « اهئم ناب ىلإ

 اوةفتاو « اذه ىف هلظ تحت ءاملعلا فلتخادقو « عقو نإ نوكي فيكو

 , كلذ ىف نوفلتخمال  مالسإلا عئارش لكل لوألا ردصملا هنأ ىلع ًاميج

 لك مأ هيلع ةدئاز ماكحاب ىقأتأ « هراوحي ةئسلا ماقم ىف اوفلتخا دقل مث

 . هيلإ هدرم هب ىفأتام

 ىف ىمفاشلاو كلامو ةفيئح ىبأ ةثالثلا ةمأللا هقف حرش ىف انضخ دقو

 انلجأو ءرومألا هذهىف مهءايتأو ةمثآلا كئتاوأ ىأر انضوو . اذه نم ءىمش

 هنايب ىلإ ةجاحلا اندجو ام انلصفو « ًايفاش هيف لامجإلا ائدجو ام كلذ ىف

 . زا الا لدب هيف بانطالا هيف ماهملا ىضتقاو « ةسام

 ىضر دمحأ نأ ًاصوصخو ,هيف انضخ امف ضوخن نأ ديرئالو - 8

 رظن اذه ىف هباحصأ هيلإ بسني ملو ؛ لوق اذه ىف هنع رثؤي ل هنع هللا
 . ةداعإلا نم ىلوأ ءدبلاو « انلق امل ةداعإ هيف ضوخلاو

 وهو « حوضولا نم ءىشب هيف ملكتن نأ بحي رومآلا نم ًارمأ نكلو
 2 لبنح نبا تس 35 )
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 دو وع ًايفاك ناك هيف لامجالا نال 08 ىضمامف هانلمجأ لو وءدمحأ رظنل حص وه

 مالك هيف دمحالو « ىلنحلا هقفلا بلب لصتي هنال , ىلامجإلا هيف نيكي ال

 2( ةنع ةرخأتم ىهأ 3 نأ رَقلا نم ةئسلا ةدد م ود صالا كلذ هنأإ بوسلم

 ى هنع ةرخأتم ا نأ ىلع نوءمجي ءالعلا لي رأي ءالا ثروع نم نآرَهلا

 جاجتحالان ألو 1 لوالا عوذيلاو 0 لوألا مالسإلا هجوح هنألل 3 رايتعالا

 هللأ ىف اذإ ةلئمرم الو نمر نأك أمو » : ىلاعت هللأ لوهل هنم تبل ام

 مك م1 امو ه ىلاعت هلوقلو « مثرهأ رم ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو

 لوسرلا عطي نم » ىلاعت هلوقلو ء اوهتاف هنع م ان امو ؛ هوذفن لوسرلا

 ناك اذإو« ةنسلا ةيجح ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ , هللا عاطأ دقف
 «رابتعالا ف هلعةرخأتمبير الب ىوف 3 نأر قلاب تبث دق هدو ةئساأ رابتعا

 . ةجح ترتتعا م نآرَلا الول ذإ

 هيف ةيرم ال رمأ الالدتساو ًارابتعا نآرقلا نع ةرخأتم ةنسلا نوكف

 جارختسا نوكىف وه رظنلا عضوم امنإو « رظنلا لهأ دنع فالتخأ الو
 هتلالد ثروح زم هنأو 6 هنأ.ب مه ذإ ؛ ةئسلا نع هيف دب الل نآرقلا نم ماكحألا

 كيلإ انلزتأ افإ » : ىلاعت هلوقل «هل ةنيملا ىه ربتعت « ماكحأ نم هيف ام ىلع

 . ت6 م] لو م سال نيل رك ذلا

 «باتتكلا نم ماكحالا نوجرختسي ةيكلاملاو ةيفنحلا اندجو دقل

 باتيكلا عم ًاقفتم اهنم ناك اف . باتكلا ىلع ثيداحألا داحآ نوضرعيو
 ةيفنحلا لعشي « هرودر هماع صخف وأ )2 باتكلا عم قد ال امو )2 هولذق

 غولو ثيدح اودرذإ مهنم ناكاي ًانايحأ كلذ ةيكلاملا نم عقيو « كلذ

 . كلذ ريغو « نآرقلا رهاظل هتضراعمل ءانإلا ىف بلكلا
 نآرقلا .رهاظ ناك خخ 3 نآرقل 1 اب ةئسلا نواعي ةيعفاشلا ا دوجوو

 نع نآرقا مهفيو « نآرقلا رهاظ صصخت لب  ةنسلا درت ال ةنسل ًافلاخم
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 ىنعملا أنو نع ءابقفلا ضعب ريغ دقل ىتح 2 هرم و «نيملا هنأ ىهو ءابقيرط

 «هنايبل لدبسلاو 3 هريسفت قيرط امن ثريهعح نم ؛ نآرَلأ ىلع ةكاح ةئسأا نأب

 03 قاطملا ديتو ) نآرقلا نم خوسنملا نم خسانلا نينو 3 هلم لصفت اهنإو

 ين املأ نال 2 ةدحاو ةيثره ىف لالدتسالا 2 ىعفاشلا امهلعجم اذلو 0 اذكهو

 دمحأنأ ررقنف 0 عراسنو نآرقلل لواللا رابتعالا نآك نإو 2 لوألا ةئييم

 ركذ ىف قدصلا مامت ًاقداص ناك مقلإ نبا نأو « رظنلا كلذ رظني ليتح نبا
 « صوصنلا وه لوألا لصآلا نأ ررق امدنع هنع هللا ىضر دمحأ طارنتسا
 تمل اكنإو ماكحاأل] نايبلا ف ةدسأا صاوصت ىلع نآرقلا صوصت مدقي و

 رظنلا بل نم رظنلا كلذ نآلو . ان ركذ  لالدتسالاو رابتعالا ىف ةمدقم
 . هلصفيو هيف لولا حضوي ىلينحلا

 ةرسفم ةيودنلا ةنسلا رابتعا ف هنع هلأ ىكر دمحأ ددش دقل "٠ ١

 رهاظ نيب ضراعت عسل نأ ض رغب و ) ميركللا نآرقلل اي ريس

 « ةنيبم ىبف « ةنسلاهب تءاج ام ىلع لمح نآرقلا رهاظ نآل ؛ ةنسلاو نآرقلا

 ًاباتك فلأ دقلو « ماكحأو هقف نم هيلع لمتشا امل رسفملا احلا ىهو
 ةمدقم ىف ءاج دقلو «ةنساا كرثو , نآرقلا رهاظب ذ-خأ نم ىلع درلا ىف
 : هصن ام اذه هياتك

 نقلا نيدو ؛ ىدهلاب ادم ثعب هؤامسأ تسدقتو « هؤانث لج هللا نإ د
 رونلاوىدم ا هباتك هيلع لزنأو 6 نوكرشملا هركولو هلك نيدلا ىلع هروظيأ

 هصاخو 0 هنطابو هرهاظ نم دارأ ام ىلع هللا لوسر لعجو ؛ هعينا نإ

 وه هللأ لوسر ناكف باتكلا هل دق امو « هخوسأمو هخسانو 0 هماعو

 نبذلا هباحصأ كلذ ىف هدهاش , هيناعم ىلع لادلا هلا باتك نع ربعملا
 سانلا ملعأ اوناكف , هنع كلذ اولقنو « هل مافطصاو « هيبنل هللا ماضترا
 باتكلا هل دصق امو ممتدهاشع هباتك نم هلأ دارأ امبو 0 2 هلأ لوسرب

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب كلذ نع نيربعملا مارئاكف
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 ةعاطإ] بوجو ىلع لدم ةريثك تام رك تانآ كلذ دعب دمحأ قام مث

 .ةنسلا ل ءنآر لا رهاظ نومدقي نم ىلع د ريو « سو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 : رومأ ةثالث ىلع لدي مالكلا اذه نإو 3

 . هلوق حيرص كلذو « ةنسلا ىلع مدقي ال نآرقلا رهاظ نأ : امهدحأ

 نأ دحاألل سيلو « نآرقلا رسفي ىذلا وه لَ هنا لوسر نأ :امبنناثو

 نم نايبلا بلطي الف ؛ هنايب اهدحو ةنسلا نآل ء ءرسفي وأ هيف لوأتي

 . اهقيرط يغ

 نع رثأ ةمث نكي مل اذإ « نآرقلا نورسفي نيذلا مث ةباحصلا نأ : اهئلاثو

 « ليوأتلا اوعمسو ؛ليزنتلا اودهاش نيذلا مث مهنآل ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا

 . ةنسلا نم مهريسفتف لسو هيلع هللا لص دم ةنساوفرعو

 ىلا هتلاسر ىف ةيميت نبا  رثأ نم الإ ريسفت ال هنأب حرص دقلو

 ريسفت ةنآلا ىف ةباحصلا نع نكي مل اذإ هنأب حرص دقل لب , ريسفتلا ىف اهبتك

 : لاق كلذاو . ءارالا ضعب ىلع نيعبانلا ريسفتب ذخأ

 بر دقف « ةباحصلا نع هتدجو الو «نآرقلا ىف ريسفتلا دحت م اذإ

 نيعباتلا لارقأ » : هريغو ةبعش لاقو . نيعباتلا ىلإ كلذ ىف ةمئآلا نم ريثك

 ابهنأ ىنعي « ريسفتلا ىف ةجح نركت فيكف « ةجح تبل عورفلا ىف

 ىلع اوعمجأ اذإ امأ « حي اذهو « م,فلاخ نمي هريغ ىلع ةجح نوكن ال

 نم ىلدو ضعب ىلع مبضعب لوق نوكي الف اوفلتخا نإف باترب الف ءىثلا

 ؛ برعلا ةغل مومع وأ « ةنساا وأ نآرقلا ةغل ىلإ كلذ ىف عجريو ةجح هدعب

 . (2كلذ ىف ةياحصلا لاوقأ وأ

 ىرشغعزلا لعفي ناك ا « ىأ رلاب نآرقلارسسفينأ ةيميتنبا ركنتسي دقلو

 الو « ةنسةءآلا ىف نكي مل اذإ هل عضوم ال راكنتسالا اذه نإو « هريغو
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 سانلا عنمي وأ ؛ نآرقلا مهفي الأ ىلإ ىدزي لوقلا كلذ نآل , ىناعص ريسفت

 هنأ نم هبات.ك هب ىلاعت هللا فصو ال فانتم اذهو ؛ م,يلع قلغتساف همبفت ع

 ءاسلع ىأرلاب نآرقلا ريسفت زارج ررق دقلو حضا و نيب ىأ ٠ نييم بانك

 طرشلا نكسلو « هريغو ىلازغلا مالسإلا ةجح مهنم « نوزاتم نوريثك

 قيرطب مالكلا لمح رسفملا لواحي نأب ايبهذم ًاحيرخت نآرقلا جرخن الأ
 لمفي ناك 5 عورفلا وأ نيدلا لوصأ ىف هبهذم ىضتةم ىلع فلكتلا نم

 لئاسم دعب وأ برق نع سمت ىتلا تايآلا ضعب نيسفت ىف ًانايحأ ىرشخمرلا

 . ةلزتعملل ءارآب لصتت لئاسم ضع لصتت

 لبتح نب دم>أ مامإلا فوقو اهيلإ انرج ةدارطتسا هذه - ٠١

 هللا لص ىنلا نع نكي مل نإ فلسلا نع ةر وأم صوصن دنع نآ_ة مف ىف
 . ءىش سو هيلع

 ةنسلا نإ لب « ةئسلا درت نآرقلا رهاوظ نأ ىرب ال كلذ ررقي ذإ هنإو

 ءامل نآرقلا مومع ةضراعمل ةنسلا درت نأ نكمي الف « اهتلالد نيعت ىنلا ىه

 . ابل هفم لعهلمجمو ءاهديةمىلع هقلطمو «ةنسلا صاخ ىلع نآرقلا ماع لمحب لب

 ىف لاقو « ماسقأ ثالث ىلإ , نآر قلل ةبسنلاب ةنسلا مقلا نبا مق دقلو
 هل ةقفاوم نركتت نأ ( اهدحأ ) : هجوأ ةثالث ىلع نآرقلا عم ةئسملا » « كلذ

 دراوت باب نم دحاولا 1-5 ىلع ةنسلاو نآرقلا دراوت نوكيف هجو لك نم

 . اهرفاضتو ةلدالا

 .هل ًاريسفتو « نآر قلاب ديرأ امل انايب نوكست نأ ( ىناثلا )

 ا ةمرع وأ هباحيإ نع نآرقلا تكس مل ةبجو» نوكست نأ ( ثلاثلا )

 ءامهجوب نآرَلا ضراعت الن.ماسقأللا هذه نعج رخت الو همي رحت نع تكس

 بت لس وهلعدللا ىلص ىناا نع أدتبه عب رشت وهف نآر قا ىلع ًادئاز اهنم ناكاف
 لاثتماوهلب هللا باتك ىلع اطاعوقت اذهسلو , هتيصعم لحت الو , هتعاط

 لبقي الأ للعلا لهأ نم ًادحأ نكمي فيكو « هلوسر ةعاط نم هب هللا رمأ لم



3 0-7 

 الو « اهتمع ىلع ةأرملا مرت ثيدح ىلبقي الف , هللا باتكى ع ًادئاز ًائيدح
 .(1)بسنلا نم مر ام لكل ةعاضرلاب ميرحتلا ثيدح الو ؛اهتلاخ ىلع

 هنع هلل ىضذكر دمحأ مامإلا نأ ىلإ لوقالا هذه نم ىمبتلا و دع 8 24“

 دحأ نيرعتلةنسلاب الإ رسفي ال نآرقا رهاظ نأ نوري ال هدعب نم ةلبانحلاو
 دجور ال هنآل هرهاظب ذخأ ةروثأم ةذس هعوطوم ُْق نكي ل اذإو 0 نيلازحالا

 . هلام دحأ مع راي الو 3 رهالفلا كلذ عمم ضراعتي ام

 اهرهاظ ةيكلاالوقي ا مومعلا ظافلأ نإف , ماعاا ظفل رهاظلا نم نإو

 ةنسلا نمدجو اذإ الإ« رهاظلا كلاذ ىلع مالكلا رسفيو « مومعلا ىلع ةلالدلا

 تناكأ ءاوس ةنسلاف كلذ ىلعو « هيلع لمح ماعلا نإف صوصخلا ىلع لدي ام

 صقخت اهنإف ؛ داحآ ثيداحأ تناكأ مأ ةرتاوتم مأ ةضيفتسم ثيداحأ

 نوكسي الف « نايب كلذ نآل , هل لصفتو . هقلطم ديقتو , نآرقلا ماع
 ىلع « نآرقلا وهو ه ًاتوبث اهاوقأ مدقي ىتح « نآرقااو ةنسلا نيب ضراعنلا

 . نأ لب « ددلح ضراعت ال ذإ ,داحألا كثيدو

 ثيحنمنآرةلا لع ةكاخ دمحأ دنع ةنسلا تربتعا رظنلا اذه لجأ نم
 باتنكلا ىلهةنسااءاضق ىعمىطا ثا لصف دقلو  هماكحأ ةررقمو « هنايب ىه
 ىلع ضاقب باتكلا سيلو , باتككلا ىلع ةيضاق ءاملعلا دنع ةئسلا ه : لاقف
 ءامهدأ نييعتب ةنسلاقأتفع رثك أذنب رمال المت نوكي باتكللا نآل « ةنسلا

 نوكي دقف ًاضيأو ؛ باتكلا ىضتقم كرتيو « ةنسا لإ عجريف

 كبسحو . .. هرهاظ نم هجرختف , ةنسلا ىتأتف ًارمأ باتكلا رهاظ

 تآ نآرقلاف . هرهاظ ريغ ىلع هلمتو  همومعع صصختو « هقلطم ديقت اهنأ

 ةاكزأا ذدخأب تأآو ل زرخلا باصنلا قراس كلذ ةئسلا تصقت 34 ديلا عطقب

 ل ج نيعقوملا مالعإ )١(



 لسحأو :١ ىلاعت لاقو 0 ةصوص# لاومأب هتصقن ًارهاظ لاملا مم“ ن#

 ابتع ىلع ةأرملا حاكن كلذ نم ةدسلا توج رخأف 2 مكذ ءارو أم مكل

 . «اتلاخ وأ
 2.6 مب ركدلا نآرقلا ىف هنع ها ىضر دمحأ بهذم !ذ»ه - ١٠غ

 هتبثأ دق , هنع هللا ىضر ىمفاشلا كلسم وهو « ةنسلا نم الإ هيقتس ال

 , هنع هللا ىضر دمحأ 4 بجعأ ىذلا وه وحفل كلذ لعلو 3 هتلاسر َْق

 كلت نأ ىور داشتل ( 9 ُْق هسورد قأي ةره لوأآل ىعفاششلا عم أمدنع

 اعإ اذه لعلو « كلذ ق'ارطو ) خوسنملاو خسافلا نأيب َّق تناك سوردلا

 ف أم قفاويو 0 ةيرثألا هاعزأ ىطري هنالل , هنع هللا ىصر دمحأ بجعأ

 انعتسا اذإ ًاديعب بهذن ال انلعلو « نيدلا اذه ةرسسفم ةئسلا رابتعا نمدسفت

 سفك 5 وهو ؛ هيأر ىعفانشلا 4 حضو مب اذء ٌّق ىلبحلا بهذا حيضوت َّق

 3 ةقب رطلا مده

 ىلإ جاتحي ال ( امهدحأ ) نيمسق ىلإ نآرقلا ىف ءاج ام ىمفاشلا مق دقل

 «( هددعو .نراعللا ةقيقح ثيهحع نم ناييلا أبيف نإف » ناعللا ةباآ لثم نايب

 , ةيوبنلا ةئدسلا اهتنيب دقو , هيلع ةترمملا جيناتنلا ركاذت مل نإو , هعضومو

 0 هراذعأو كفو ثردح نه الماك نأ ةئسلا هك 5( موصل ةب أ اهئمو

 . مايصااي ةصاخخاا ماكحالا رئاس تركذ مث نايبلا اذه ةنسلأ تررق دقو

 لاهكدا هجو ىلع هيف نايبلا نوكي الأ نآرقلا ناب نم : ىناثلا مسقلا
 . فئاوط ثالث ىلإ ابهسقن « ةلثمأ اذهل برض دقو « ةنسلا ىلإ جاتحو

 « امههدحأ ةنسلا نيعتف « نيلاحا المت مالكلا' نوكي نأ : اهالوأ

 هل لحت الف « ابقلط نإف د ةثلاث ةقلط ةقلطملا نأش ىف ىلاعت هلوق كلذ نمو

 ملولو 6 هريغ اهجوزت. نأ كلذ لمتحاف « هريغ اجوز حكت ىدح « دعب نم
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 ابلحي الأ لمتحاو « لوآلل اهالحإل فاك حاكتأا دَقَع نأو « اهب لخدي
 لوسر لاق اذف .دقعلاب عقيو . ةباصإلاب عقي ماكنلا مسأ نال ءاملخدي تح

 نياحتال».لجر هدعب ابجوز:و ةثالثلا تقلط ةأرمال ملسو هيلع هللا لص هلا

 نوكي ال لالحإلا نأ نيعت « كتليسع قوذبو . هتليسع ىقوذت ىتح ؛هل

 . لوخد هيف لصح حاكنب الإ

 ءلصفملا لسوهيلع هللا لص ىنلا ركذيف المج نآرقلا نوكي نأ : ةيناثلا
 لثمىف« الاج] نآرقلا ف ةضورفم ةالصلاف « ضنا رفلا رثكأ نأش كلذكو

 ةضورفهتاكرااو « أتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع تفاك ةالصاا نإ » ىلاعت هلرق

 ءام مبيكزاو « مثررطت ةقدص ميلاومأ نم ذخ ١» : ىلاعت هلرق ىف الاجإ

 دد-ع سو هيلع هللا لص هللا لوسر نيب دقلو « اذكهو «جحلا كلذكو

 تشيب دقةاكزلا كلل ذ.5و . رضلا ىفو ؛ رقسلا ف نوكت فيكو « تاواصلا
 اذه طورشو « لاومآلا عاونأ نم عون لكىف ةبجاولا ريداقملا ةنسلا

 ةنسأ تناكف « عبدي امو « هتيقاومو جحلا كسانم ةئسلا تنيبو ؛« بوجولا

 . نآر قلل ًاريسفت اذه ىف

 ءاماع نآرقلا ظفل ناك اذإف « ماعلا ىف صوصخلا نايب : ةثلاثل
 صوصخلا كلذ .ناك ؛ ه.صوصخ ىلع لدي ام ةئسلا نم ءاجو

 ىذلا نآرقلا ماع نمو ؛ صاخا هب ديرأ هنأ ناو « هل ًاريسفت

 : ىلإ هلوأ صيصختلا كلذ ىلع ةنسلا تلدو ء« صاخلا هب ديرأ

 هللا نم الل ايهك | اب ءازج - اهمديأ ل ,ةتراسلاو قراسلاو د

 مهدي عطقت ائيسث قرسي نم نأ ديفت اهمومعب ةميركلا ةيآلا هذبهف

 نكلو «قورمملا عون نكني امبمو ؛ ًاريثكح مأ الييلق ناكأ ءاوس
 .الأو , "2رثكالو ءرث ىف عطق ال نأ ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر نس

 )١( لخالا راج نيتحتفي رثكلا .
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 6 أماع نآر هلا ظف ) ناكف ؛ ًادعاصف راند دا عبر هنقرم تغلب نم الإ عطقي

 هنأ وهو ةنسأأ صب هل / صوصخلا ديرأو مومعلا ىلع ةلال. ]أ هرهاظو

 رانيد عبر هنقرس تغلب و «زرٌ ةقرس نم الإ مطقال

 دقف « ثيراوألا ةآ صاخلا هب ديرأو نآرقلا ىف ءاج ىذلا ماعلا نمو

 نك نإذ ؛ نيالا ظح للعم ركذلل « مدالوأ ىف هللا مىمصوب » ىلاعت لاق

 « فحصالا املف ةدحاو تناك نإو « كرت ام الث نبلف « نيتنثا قوف ءاسن

 هل نكي ملنإف « دلو هل ناك نإ , كرت اع سدسلا امهنم دحاو لكل هنوبألو

 لاق مث «ء سدسلا همالف ةوخإ هل ناك نإف « ثأثلا هماللف , هاوبأ هةروودلو

 دلو نمل ناك نإ ءدلو نط ن 35 م نإ مكجاوزأ كرتام فصن مكو ه ىلاعت

 عبرلا ن مو , نيد وأ ام نيصوب ةيو دعب نم كرت امم عبرلا مكلف

 دعب نم مكر اه نمعلا نيلف دلو 5ل ناكنإف دلو كل نكي م نإ مت كرت |

 هلو « ةأرما وأ ةلالكث روي لجد ناك نإو « نيد وأ ام نوصوت ةيصو

 مرف كلذ نم شك أ اوناك نإف « سدسلا امهتم دحاو لكلف «تخأ وأ خأ

 ؛هللان م ةيصو راضم ريغ « نيد وأ ام ىصوي ةيصو دعب نم ثلثلا ىف ءاكرش

 « ماح ملع هللأ و

 ثاريأا ىلع ةمدقم ةيصولا نأ ديفت اهموع رهاظب تانآلا هذ هو

 ثأ ريما ىلع مدقت ىف 24 .صولا ن نأ تيبو , هةنسلا تءاؤ « اهرادقم ناك ايأ

 ديرأ ةصصخ كلذب تابآلا تناكف « ثلثلا نع ديزتال ىلا ةيصولا ىه

 . امد ظفالا ناك نإو « صاخلا ابك ام

 ةرم+ هم ةنسأا لع دس مأ نأ انثمع نم ءزجلا اذه ىف ائيب دق - ٠١م

 هةر ه ىلإ عفت ر 5202 داحألا ثيداحأ ّن نأو « ماتعل ةنمأ مأو 3 نآرقلا رهاظل

ف وه العب دل عقاولاىف كاذ نإو نآر هل مأع صيصخم
 ءابقفلا نسب ةقرفتلا لص

 باخ نيدلا نإف رثآلا مبيلع باغ نيذلا ءاهقفلاو « ىأرلا مريلع باغ نيذلا
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 «نآرقلا هل ضرعت ماقم ىف داحألا رابخأب نوذخأيال ىأرلا مهيلع
 نولمي الو * اهمومع ىف نآرقلا تامومع نواءجب ذإ ؛ مومعلا ةغيصب ولو

 نوصصتخيف رثألامويلع بلغنيذلا ءارقفلا امأ , اهصيصخت ةئت رمى داحألا ربخ
 دمحأو « هتلاسر ىف ىعقاشلا مبعزنم حضو دقو « ًاقلطم ربخلاب نآرقلا ماع
 بتك نم ايتك مف مقلا نباو ةيميت نباو « خوسنملاو خسانلا هباتك ىف

 . مقلا نبال نيمقوملا مالعإو  ةيميت نبال ةنسلا جابنك ٠ كلذأ تضرعت

 ةثالثلا ةمألا ىفانتاب اتك ىف ةيبقفلا هلوصأ ةيحان نم كلذ اتحرش دقو
 . مولع ىلاعت هللا ناوضر

 ىلإ ريقت « نايب نم انقس |مف رثألا ءابقف رظن ةبجو انيب دقو نكلو
 ىلإ هويسأ « كولسم جاهتمو , روثأم لوق نم ىأرلا ءاهقف هيلع دمتعا ام
 . مويلع ىلاعتو ك رايت هللا ناوضر ةباحصلا

 عج ركب ابأ نإ : نآرقلا مومعب ثيداحألا مدر ريربت ىف اولاق دقف
 هنع هللا ىضر رمعو « باتبكلل فلاذ ثيدحلك اودري نأ مثرمأو ةباحصلا
 كرتنال لاقو « ةقفنلا قدتستال اهنأ ةتوتيملا ف سيق تنب ةمطاف ثيدح در
 ةشلاع تدرو . 2:9 تبذك مأ تقدصأ ىردن ال ةأرما لوقب هللا باتك

 ةرزاو رت الو ه ىلاعت هلوآ تاتو « هلهأ ءاكب تيملا بيذعت
 ..«ىرخأ زو

 دعب الإ ثيداحالا نوليق, ال نيذلا ىأرلا ءابقف نأ ىرن اذه نمو
 « ناب ىلإ جاتح ال ىذلا ىلاعتو هناحبس هللا باتك نم مكحما ىلع اهضرع
 .ناوذر ممريذو ءةقئاعو رعور ف ةباحصلا ىلع مبجرنم ىف اودمتعا دق

 ةقفأ بوجو نم قالطلا ةروس ل ءاج ام وه ثردحلا فااغ ىذلا للا باتكو ©



 لهآ

عم نع اودعاب و 3 ميجأهنم ف مثوكاحو 01 مىيلع ىلاءت هنأ
 أو 1 قل 2 من

 ا .٠ نيعمعم اوناك نكلو ) نيع دم

 ىلع مهداتعا وهو قارعلا لهأ ةقيرط الامجإ انررق دقو انإو  و.-+ 277

 مهمأو ,داسآلا رابخأ ىلع مدامعا نم زثكأ هصوصتو هرهاوظو نآر قا

 اذه ىف ركذن « ماع ظفلب ولو « نآرقلا هنيب ماقم ىف داحالا ربخ نول.ةيال

 ىلاعت هللا ىضر كلام مامإلا وهو «ةئسلا ىف ًامامإ دعي «اليلج اهيقف ماقملا

 « باتكلا ىلع داحالا رابخأ مبضرع ىف قارعلا ءابقف براق دقن «هنع

 ميكلسم لكك اسي م نإو « نييقارعلا براق نآرقلا ماعل ةيسنلاب وهو

 « نآرقلا ماع ىلإ هرافن ىف قارعلا ءابقف نع فلتخي اكلام نأ كلذو

 هدأ و ىءفاشلا كلذفهعم قفتيو ةينظ ىأ رهاظلاليبق نم هتلالد نأ حيف

 اهصخم داحالا ثيدح لعمال هنأل « امبنع قرتفي ىتح ثيليال هنكلو

 ,كلذهل لم انايحأ هاندجو لب «لاوحألا لكىف نآرقلا مامل اضراعم وأ

 ٠ نآرقا موهحل هدرب ًانايحأو

 هتلالد تناكولو , مركللا نآر قلاب ذخأي ةرجطلا راد مامإ اندجو دّقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبمتام :ريخ در دقف ماعنأو رهاظلا ليبق نم

 ؛روبطلا لك ةحاب] كلام بهذمرورشم ذإ ,ريطلا نم بلغم ىذ لك لكأ نع

 مف دجأ ال لق » : ىلاعت هلوق مومعب كلذ ىف ذخأو « بلخع تاذ تناكولو

 مهو أ ءاحوفسم امد وأ ةتيمنوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ

 . ةضرامملا هذهل هفعضو ثيدحلا كرتو ءريزنخ

 هلم>و«هب ذخأ دقن عايسان مبان ىذ لكل كأ نع ىبنلا ثيدح امأ

 هركذام اذهو « اهرهاظ ىلع ةيآلا تناكف « ميرحتلا ىلع ال ةهاركلا ىلع

 عابسلا نم بان ىذ لك مير أطوالا ف نكلو , كلامل ابوسنم ةيكلاملا

 . ثيدحلا حبي رص نم آذخأ



 دع "قابل اد

 ليخلاو , : يركلا نآرقلا رهاظل ليخلا لكأ مرح ًاضيأ هاندجو دقو

 نآرقا رهاظ ناكف , اهماعط ركذذي ملف ,ةنيزو اهوبكرتل ريلاو لاغبلاو
 . ابل ثيداحألا صضعب حرص درو دقو )ع هع رحب

 اهتءعو ةأرألا نيب عملا ىف ميركلا نآرقلا رهاظ ىلع ةنسلا مدق دقو
 : ىلاعت هلوآ مومعل آصمع كلذ َْق دراولا ثيدحلا لوءج لق ذإ اهتلاخو

 , ٠ كلذ ءارو ام 5 لنحأو م

 رهاظل ًاضراعم ثيدحلا لمي لاوحآلا ضعب ىف هنأ اذه نم نيبتف
 ىدتهادقو ؛ نآرقلا رهاظب داحألا ربخ درب ابضعب فو ؛ هصصخمو ' نآرقأا

 ةنسلا ىلع نآرقلا رهاظ مدقي اكلاه نأ ىلإ رارقتسالا ءوض ىفع ةيكلاملا
 لمع وأ سايق نم رخآ ىمأ ةئسلا دضاع اذإ الإ ةفيئح ىنأك كلذ ىف وهو
 ةديق»وأ « نآرقلا مومعل ةصصخم ريتعت لاحلا هذه ىف اهنإف « ةئيدملا لهأ

 باذ ىذ لك لكأ ميرت ىف اي ةئيدملا لهأ لمع ةنسلا دضاع اذإف « هقالطإل

 لك نآل نآرقلا مومعل هتفلاخم عم هيف ةنسلاب ذوخأ دق هنإف ؛ عابسلا نم
 ىبنلا ثيدح دعب أطواا ىف ءاج اذلو «كلذ ىلع ناك ةنيدملا لهأ لمع
 ةنيدملا لهأ نأ ديفي اذهو « اندنع صاللا وهو » باث ىذ لك لكأ نع

 . كلذ ىلع

 نإف « اهتلاغو ةأرالاو « اهتععو ةأرملا نيب عمجبا ةمرح ىف نأشلا كلذكو

 تناكف ةنسال ًايكرم ناكف « كلذ ىلع دقعنا دقق ةنيدملا لهأ هيفو عاجإلا
 .. كلذ ءارو ام كل لحأو ٠ : َةآ مومعل ةصصخم

 ىلع ريسإ صنلا نإف « سايق وأ ؛ ةنيدملا لهآل ل معب ةنسلا دضاعت ل اذإو

 رئاولا ثيدحلا امأ ءرهاظلا كلذ ضراعب ىذلا داحالا ربخ دربو ؛ هرهاظ

 عفتري ىلوألابف نرآرقلا خسن ةبترم ىلإ عفترب هنإف « ضيفتسملا وأ



 مسح ؟ عا

 « هرهاظ ىف لامتحالا ضعب حيجرتو « هقلطم دييقتو همط صيصخت ىلإ

 . امي ذخأو « نيصنال لامعإ كلذو

 ةلأس٠ ىف داحألا ربخ كرتو « نآرقلا رهاظب ذعأ اكلام اندجو دقو

 هلسغيلفكدحأ ءانإ ىف بلكلاغلو اذإ ه ربخ در ذإ , ءانإلا ف بساكلا غولو

 نم مالع مود : ىلاعت هلوق وهو « نآرقلا رهاظل « بارتلاب نهادحإ ًاعبس

 ربخ درف « هترابط ىلع اهرهاظب لدت هداط هيام ةحابإ ذإ « نيرلكم حراوجلا

 . هتساجي ىلع لدب ىذلا داحألا

 ءابقق عمم براقة وهو ةئسلا عم نآرقلا مومع ىلإ كلام رظن اذه

 .٠ اليلق الإ مَع دعم الو قارعلا

 دريو « نآرقلا مونع عم دا>آلا رب ىف ءايلعا راظنأ هذهو ١1

 ٠ « لبق نم مومعلا صخ اذإ الإ ؛ نآرفلا مومع صخب داح] ريش لك ةيفتحلا

 مفااخكو , سابق وأ ةنيدأا لهأ لمعي دضاعي مل نإ هدريف كلام مه راقيو

 كاذ ريتعيو ء هصخمو « نآرقلا موهحل !رييقم حيفح ريخ لك ريتعيف ىعفاشلا

 . هناحيس هللا دارا ًانابو , ًاريسفت

 هضو ىذلا جالا كاذ ىلع ريسإو : هنع هللاىذر دحأ لمعي كلذكو

 . ىعفاشلاو دمحأ ىأر ةرضانم ىف مهلا نبأ لاق دقلو « ىعفاشلا

 رهاظنهلجرلا همبف امل مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نئس در غاس ولد

 جتح دحأ نهاف , ةاكلاب تلطبو «نئسلا رثكأ كلذب تدرل باتمكلا

 ةأم ومعب ثيشتي نأ هتك الإ هتلو هيهذم فلاخت ةحيحص ةنس هيلع

 « قالطإلا اذه وأ ؛ مومعلا اذهل ةفااخم ةنسلا هذه ل وةيو « اهقالطإ وأ

 : ثيدح اودر ضفاورلا ءالؤهو «ليةب الف

 م دالوأ ىف هللا ميصوي » ةيآ مومعب «ثروثال ءاينألا رشاعم نحن و



 دقو الإ نآرَهلا نم همبف امب ةنس در دحأ نم امو « نييثنآألا ظح- لثم ركذلل
 ..كلذ_؟ اوك عم اهفاعضا لبق

 ةنس لك لوبق ىف دمحأ مامإلا ةقيرط ةرصانم ىف مقلا نبا مالك اذه
 ريتعتو « اهي ذخؤي لب « اطوبق لبق باتكلا ىلع امضرع مدعو , ةحيحص
 هل ةضراعم تناك اذإ ؛ هل ةلوؤمو « ريسفت ىلإ جاتحي ناك نإ نآرُهلل ةرسفم
 رايتعالا ف تناكنإو « رسفلا ماقم اهمايق رابتعاب ةكاح ةنسلاف « رهاظلا ىف
 . اهيف مالكا ىلإ لقتننلو - مي ركلا نآرقلل ةيلا#



 ملا 68# بح

 ةدسلا

 قدأةرابعبو , دمحأ مامألا لوصأ نم ىتاثلالصاألا وه اذه - 4

 ناآنأ تدلع دقف ؛ مامإلا كلذ دنع لوألا لصاللا نم ىناثلا رطشلا وه !ذه

 الصأ ةد:سملا ةحيحصا صوصنلا ريتعا دمحأ لوصأ ى> امدنع ميقلا

 تنيبت دقو « أدحاو الصأ ةلصاملا ةحيحصلا ةنسلاو باتككلا لمؤل ءادحاو

 «هل ةممتم تناكف ؛ نآرقلا نأب ةنساا ذإ « هائمدق ىذلا نايبلا نمكلذ ةمكح

 .اهعمهرهاظ ضراعت اذإ ةلورمو هل ةرسفم اهنأل ءامبندب ضراعتض رغب الو

 هنأل ؛ رابتعالا ىف لوآلا لصآلا نآرقلا لعج عم قانتيال اذه نإو

 ةتباثاعنارشلا هيلع موقت ىذلا لصالاو « ةنسلا ىف جاجتحالا رادقمل نيوملا

 نم ةءيرشلا ماكحأ ناب ىف امبنيب ىقالتلا ىفانيال رابتعالا ىف مدقتلاو ؛ اهب

 . ضرامت ريغ

 : لاقف ةئسلا ىلع رابتءالا ىف نآرقلا ميدقت ىطاششلا حضو دقلو

 :رومأ كلذ ىلع ليلألاو «رابتعالا ىف باتكلا نع رخآتلا ةنسلا ةترو

 ام اريف عطقلاو « ةنونظم ةنسلاو « هب عوطقم باتكلا نأ ( اهدحأ )

 ةلمجا ىف هب عوطقم هنإف باتكلا فالخم ٠ ليصفتلا ىف ال ةلمجلا ىف حصيل

 باتبكلا ميدقت كلذ نم مزلف « نونظملا ىلع مدقم هب عوطقملاو ؛ ليصفتلاو

 . ةنسلا ىلع

 ىهفانايب تناك ن إف « هيلع ةدايز وأ باتكلل نايب ام] ةنسلا نأ ( ىناثلا )

 مزايالو' نايبلا طوقس نيبملا طوقسنم مزلي ذإ ؛ رابتعالا ىف نيبملا ىلع ناث

 مل نإو ؛ مدقتلا ىف ىلوأ وهف اذه هنأش امو «نيبملا طرقس نايبلا طوقس نم

 ليلد كلذو « باتكلا ىف نكست مل نأدعب الإ «ةدئاز ربتعت الف , ناي نكي

 .باتكلا رابتعا مدقت ىلع



 هل هاد

 ؟ م ميد أعم ثيدحكر اثآلاو رابخالا نم كلذ ىلع لدام ( ثلاثلا )

 لاق ؟ دجت مل نإف لاق ؟ هلوسر ةنسب لاق ؟ دجت ل نإف لاق . هللا باتكب 6

 للا ىأر دهتجأ

 2 7 الصأ أهملوك عم اذه رايتعالا ىف باتكلا مدقتو - 9

 لوانتل يبق نم وه امنإ ذاعم ثيدحىفءاج اي لالدتسالا ىفباتمكلا مدقتو

 ةنسلا امأ ءهيف كلشلل لاجمال ًاتويث تباث نآرقلا نإف«تباثلا برقألا لبسألا
 ام لصي ىتح « ةفاتخم رداصم نم قاتو « قاثيتساو رحت ىلإ جاتح اهو .ةف

 « دحاو ردصمب ءافتكالا وأ «ةضافتسالاو ةرمشلا وأ ءرتاوتلا ةترم ىلإ

 ىلإ هاجتالا حصي الو , لقني امف هطبضو « لّنلا ىف هتدصو « هتئامأ ىرحتو

 اهنإف ةتباثلا ةنسلا امأ « حيرص مح نآرقلا ىف مادام تشي ىذلا رمآلا كلذ

 نايبلا اهنإف « كلذ ىف أم نيعتسي هنم محلا فرمت دنعو نأرقلا عم سرد

 . هعئارشل لصفملاوأ لكملاو ء«حرشااو

 ١٠٠١ - مالسلا راد ىف ةنسلا مامإ سردف نحو انيلعقمولا نمهنإو «

 نأ - هبر قل نأ ىلإ معلا بلط ىف ادش نأ تقو نم اهب كسمتسا ىذلاو

 ليعفتب باتكلا را راو ىلينلا هقفلا ىف ةنسلا مم اهم انركذ ام قرف رك ذأ

 ف مالكلا دنع « ًافنآ هانلمجأ ىذلا دمحأ ران كلذ ىف نيضوم ؛ ليلق

 ؛ نأرقلا رهاوظلةنسلا ةضراعم ىف هريغ نيبو هنبب اننثزاو» دنعو ؛«باتكلا

 رهاظل ابليوأت وأ ءهلاهريمفتو

 ملء بلط نأ هنع روثأملا نم ريثك مالكىف دنع هللاىضر دم>أ ررق دقل

 ةنسلاقيرط نعنوكي نيدلا اذه باط نأو ؛ةنسلا قي رطنع نوكي باتكلا

 قيرط نع نوكي قحلا هءئارشو مالسإلا هقف بلطل دبعملا ليبسلا نأو

 « هنايب ىف ةنسلابةناعتسالا ريغ نم باتكسلا ىلع نورصتةي نذلا نأو «ةئسلا

 ؟ ص 4 ح تاقفاوملا )١(



 دع الواكف -

 كلذو«موقلاقحلا ىلإ نودتبم الو , ليبسلا ءاوس نواضي هعئاربث فرعتو

 : ةريثك رومأل

 لوسرلا ةعاط بوجوب ةدراو ميركلا نآرقلا صرصن نأ : اوأ
 ماكتحالانإو ؛هتنس عابتاب الإ هتعاط تسيلو « هيلع همالسو هللا تاواص

 . كلذلوندلا فت باث رمأ , هتافو دعب هنع ىورملا ىلإو هتايح ىف لوسرلا ىلإ
 هذهو «مهنيب رجش امف كوكح ىح نونمزي ال كبرو الف » : ىلاعت هللا لاق

 ريزلل لسوهيلع فص هللا لوسر ىنعق امدنع تلزن دق اهنإ ةاورلا لوقي ةبآلا
 دقف ' ةرلا جارش نم الوأ قسياءميأ ىراصفأ عم فلتخا ذإ « ماوعلا نبا

 لإ ىلإ برقأ ريب زلا ضوأ « تناكو ٠ هللا لوسر 5 ريبزلا ىراسنآلا مداخ

 لسرأو ريبزاب قسا د : لي ىنلا لاقف , هنود ىراصنألا ضرأو « ءاملا ىلإ

 هجو نواةفءكتبعنبا ا لاقو ىراصتألا بضخف , كراج ىلإ ءاملا
 بلطف « ردجلا غلبي ىتح ءالا سبحا م « ريبزأب 31 لاقو « كلَ ىنلا

 لتبت امدنع ءاملا لسرب نأب هراج عم حاسقلا الوأ ريبزلا نم هيل ىنلا
 ىلعالل نأ وهو الماك م أ ىنلا نب ىراصتألا ضرب ل أملف دل

 لديا ذه ةبآلا لوزنو « اما ايقس قي ىتح لفسألا نع ءاملا سبح قح

 . ةنسلا مسهل ماتلا عوضخلا بوجو ىلع

 اوعيطأو, : ىلاعتلاقف ؛ لوسرلا ةفلاخع نم رذهلاب ىلامت هللا رمأ دقلو

 نوفلاخي نيذلا رذحلو ه ىلاعت لاقو ءاورذحاو « لوسرلا اوعيطأو هلل
 انآ أمو » ىلاعت لاقو « ملأ باذع موييص وأ ةنت ف ممجيصت نأ هرمأ نع

 «ءاووهتتاف هنع 8 امو هوذفن لوسرلا

 باطو « ةنسلا لبق نم نيديلا اذه هَقف بلط بوجو ىلع لدي هلك اذهف

 . ةنسأا لبق نم نآرقلا هقف

 ةئسلايذخاألا بوجوت بثت ىنلا ثيداحأللا نم درو ام ةلدآلا نه : ىناثلا
 ( لبتح نبا س3 م])



 سس # هم ع

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور دقلف « باتكلا ىلع راصتقالا مدغو
 ؛ ءانلاحأ لالح نم هسيف ناك ام  هللاباتك اذه : لوقي نأ كدحأ كشوب
 دقف ءهب بذكف ثيدح ىنع هغلب نم الأ « هانمرح مارح نم هيف ناك امو

 . هب ثدح ىذلاو « هلوسرو هللا « ةثالث بذك

 هتك رأ ىلع اكتم مس لجر كشوب » : مس و هيلع هللا ىلص لاقو

 لالح نم هيف اندجو اه هنا باتك منيب و اننيب لوقيف ىنع ثيدحص ثدح

 هللا لوسر مرح ام نإو الأ «هانمرح مارح نم هيف اندجو امو هاتللدتسا
 . هللا مر ىذلا لثم مسو هيلع هللا ىلص

 اذه عئارش بلط بوجو ىلع ةلادلا ةريثكلا صوصنلا دجت اذكهو

 مع ىلع راصتقالا نأو ءملسو هيلع هللا لص هنا لوسر ةنس نم نيدلا
 ٠ هب ذخأي نأ هقفتا عيطتسي الو قملاىف ىدحي ال لوقلا نم عدبباتكلا

 ريثك ىلع نوماسملا عمجأ ىتلا ةريثكلا ةيمالسإلا ماكحالا نأ : ثلاثلا
 ميرحتلاف « ةنسلا ىلع ناك اهيف ربكألا داتعالا وأ * ةنسلا نم ذوخأم ام

 ماكحأو «ةنسلا نم تناك اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عما ميرحتو , عاضرلاب
 ريداقم ليصفتو « ةنسلا نم تناك اهرثك أ ىلع عمجأ ىتلاو ةلصفم ةاكرلا

 'تاندابملاو تادهاعملاو برحلاوللسلا ماكحأ نايبو ةنسلا نم تناك تايدلا
 هقفلا باط, مل نف , ةنسلا نم كلذ ريغو « ءافولا بوجوو « ةمذلا دوةعو

 , رثكأ وأ ىالسإلا هقفلا راشعأ ةعست هسفن ىلع عسيض دقف , ةنسلا نم
 لض دقف ؛ هقفلا ىلإ ىدؤي ىأرلاو باتكلا ىلع راصتقالا نأ بسح نمو

 ظ . ًائيبم ال الد

 مع بلط ابهنف « ةنسلا ىلإ نيدلا بلط ىف دمحأ هجتااذط ١

 . هعئارشو مالسإلا هقفو , نيدلا مولع رئاس بلط اهنمو باتكلا

 هيفىه لب ؛اهدئس ةوق ىف ةدحاو ةيترم تسيل ةنسلا نأ ررقملا نم هنإو



 ب نها

 ُّق لالدتسالا رادقم ركاذن 5 امتأرم نيف نأ انيلع َقَح كلذلو 3 بتارم

 هتقذاومو كلذ ف دمحأ هر رشي امو 6 امضراعت دنع م-حلاو ةقارم لك

 اهدئس ثرح نم ثيداحالا ءاملعو ءاهقفلا مهي ةمالا نم هريغل ةتفلاخع وأ
 : ماسقأ ةعب رأ ىلإ

 ءداحأ ثيداحأو (ةضيقتسم وأ ةرووبشمه ثيداحأو 6 ةراوتم كثتيداحأ

 .٠ هت !ًةيط نم ةقيط ق ةعطقزم لب ع كرست ةلصتم ريغ ثدي داحأ و

 موتيالو «مددع ىهع المو نع ىورت قا ىد ةرااوتملا ثيداحاللاو

 انو موديو 0 مونك امأ ناو 0 معاادعو مترثكل بذكلا ىلع مؤطاوت

 دادعأوس ؤلا تاواصلالقن لدم كلذو هيفرطك هطسوأو هرخآ نوذيف دحلا

 , كلذ هيشأ امو «تاوكرلا ريداقمو تاعكرلا

 « اهيلع قفتمو ةرثكب ةدوجوم ىنعملاب ةرئاوتملا ثيداحاألاو -
 ىلع نيقفتم ءاماعلا سيلو « ةردانف صنلاب ةيورألا ةرتاوتملا ثيداحألا امأ
 ىلع بذك نم مو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ظفللاب رئاوتلا ىعدا دقو اهرئاوت
 ىلص هلوق ىنعللا ةرتاوتملا ثيداحألا نمو . رانلا نم هدعقم أ ربتيلف ًادمعتم
 تناك نف ىون ام ءىرما لكل اًئإو تاينلاب لامعالا امإ » : ٍلسو هيلع هلل
 اهيصيايندل هنرجم تناك نمو هلوسرو هللا ىلإ :هترجوف هلوسرو هللا ىلإ هت رجم
 2.٠ هلإ رجاه لا هت رجيف 2 ادكشي ةأرما وأ

  ءاماعلا نم ةرثكلا لاق دقو « ىنيقيلا لعلا بجوي رئاوتملا ثيدحلاو
 نإ ةفئاط تلاقو . نايعلا نم ءىثانلا ملعلاك , رتاونلا نم ثداحلا ملعلا نإ
 ل.تنأ ةنينأمطلا ىنعمو « نيقي ال ةنينآمط ملع بجوي رابخالا نم رئاوتملا
 درع لب « هيلع دمتعي لصأ ريغ نم لامتحالا نوكي نك-لو ؛ كشلا وأ ممولا
 اعمج راص رئاوتملا نإ مأر هيجوت ىف لاق دقو « دنس ريغ نم ىلقع لاتحا
 لمتحلا مامضناب و «دارفنالا لاح بذ.كلل لمئع دحاو لكربخو « ها> الاب
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 بذكلا لاحتساو ؛ لامحالا عطقنا ول ذإ لامتحالا عطقني ال لمتملا ىلإ

  ًازئاج ناك ىذلا بذكلا باقني ذإ « انتم زئاجلا باقئال عامججالا لاح

 .بذكلاع حا اطقنا اوهو ل اطأب هلإ ىدؤ م« لطاب كلذو 6 دارت هل

 تاعاجج اندجو دهذ « ىلمعلا عقاولا قاطنملا ريكسفتلا الو ىدرب دلو

 فاخلا اهاقلتيو 6 أابعومج نيب رثاوت:و , ةةداص ريغ رامخ أ لوق ىلع قفنت

 .امذك ىلع لي لدلا مايقو اهالطب عم فاس | نع

 ىيقيلا ماعلا ديفب رئاوتملا ربخلا نأ وهو« مهرقل روبهجلا جتحا دقو

طف ىضتقع كلذ ىلع اومضاوت سام انلا نأب ( نايعلاب م اعلاك
 سان || نإف 6 مر

 نوفرعيو )2 نايعلاب مم ءاثبأ نوؤذرعي 3 ةرااو أ رابخالا ْشء ءابآ نوفرعي

ريص م * ًاراغ امص مهمأاشن رتاوتلاب
يلذ نورك اراك مومو 

 . اما ف ا

 . نايعلاب مازانم ِت امج كوفرعي 3 » راوتملا ربخلاب ةيعكلا ةبج نوفرءإو

 كلذو ءمدقلا ذنم هيلع سانلا عضاوت ام ةح قطنملا قيقحتلا تبثأ دقو

 نإف 8 نوقف ال ةفاتع عئابطو 0 ةني أيده براشم لع اوقلخ سانلا نال

 «لطاب عارتخالا ىلع مهتافتاو ,عارتخا وأ عامس نع امإف ربخ ىف اوقفنا

 فاقت ”الانأ الإقد#ي مأف لود هرت امفمهقافتا لي مب ”اصحإ مدعو مهترثك نآل

 . رتاواملا ربخلاب ًاعطق ملعلا تبثي كلذيو « عابسلا ىلع ًاينبم ناك

 هلرق 4 ؛ ويدل نم الإ ل نيملسملا» عاج , ةجوح ةرتاوتملا ثيداحالاو

 هنأ مالا بأت 1 َْق ىعفاشلا ىح نيذلا كنز وأك « مالسإلا م أ لحتنو نم

 دعب مون دحأ الو 2 اوضرقنا ددو 2 ةرصلاب هنأ راقانم ىدحإ ف مشقا

 . ىرةفلا دابتجالا رصغ

 ىلا ثيداحالا ىه ةضيفتسملا وأ ةرورشملا ثيداحًالاو - +9١

 اباقنيو ٠ كلذ دعب رشتنت مث « ًاداحآ اهيف ةيناثلا وأ ىلوألا ةقبطلا نوكت

 ؛ ةباحصلا ةقبطلا ىه ىلوآلا ةقبطلاو ؛ بذكلا ىلع مؤطاوت موتيال موق



 سا

 .ىف رهتشا وأ « نيعباتلا نيب ثيدحلا رهتشا اذإف « نيعباتلا ةقبط ىه ةناثلاو

 ىلا ةقبطلاف رمتشي مل نإو ؛ ًاضيفتسم ًارورشم ريتعا نيعباتلا لع ىتلا ةقبطلا

 تنود دق ثيداحالا نآل ًارووشم ربتعي ال اهدعب رهتشا لب « نيعباتلا لت

 . كلذ لبق الإ راهتشالا ريتمي الف « ةفورعم تراصف كلذ دعب املك

 ضافتساو ؛لوبقلاب ثلاثلا وأ ىناثلا نرَقلا ءاملع هاقلَت ىذلا روهشملاو

 ىفةيفنحلا هلعج دق هتاّبط لوأ ىف داحألا ثيدح ليبق نم ناكنإو « مهب

 ىلع هب أودازو 2 نآرقل ةلادب أ أوصصخت 2 رآو 2 نيو ؛ دا>الا اعلا هيلا

 . نأشلا اذه امل مدنع داحألا ثيداحأ تسيلو )2 هماكحأ

 نولهجع ال نيذلا ةيفن1لا دنع اهترمت ربظت داحالاو رورشملا نيب ةقرفتلاف

 ثيداحأ ل م<ىذلا مريغ امأ « نآرقلا صيصخت ةجرد غلبت داحألا ثيداحأ

 له أل معب اهتدضاعم دنع وأ ى هفامشلاو دمحأك ق الطإب , نآرقلل ةصصخم داحألا

 داححالا نيب نوقرفيال مهنإف «ةيكلاملا ىأر وهاك , سايق وأ « ةنيدملا

داع دوو هيطعت ىهو ةاورلا ةرثك ثريح م الإ رورشملاو
 . حيجرتلا 

 نمو ىعفاشاا كيهسل ام ةصاخلا ريح وأ داحالا ثيدحو | ١

 رثك الا وأ, نانثإلا وأ« دحاولا هيور ربخ لكروه ءايلعلا نه هرصع ف ناك

 . ةربشلا ببس هيف رفاوتي الو ء كلذ د نم

 نظظلاليبس ىلع وه امنإ سو ِّتَِو هلا لوسر ىلإ داحألا ثيدح ةبسنو

 ىلع نيدلسملا ءاءلع رورمج راس كلذلو « ىنيقيلا معلا ليبس ىلعال : حجارلا

 ٍ؛داقتعالا نود لمعلا ىف ام جاجتحالاو . لدعلاو ةقثلا نم داحألا ثيداحأ

 مزاج ملع داةةعالا ذإءابيف ةرشالةينيق, ةلدأ ىلع ىبي نأ بحي داقتعالا نآل

 ىلع ء ىنبيف « لمعلا امأ « ةبش هيف ىناذ ليلدب نوكي الأ ك اذو ؛ ليلد نع

 لامحا قلطم قنال « ليلد نع ءىثانلا لاتحالا ىن هيف كيو ؛ ناحجرلا
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 نوكيف « بذكلا بناج ىلع قدصاا بناج بلغي ةقث الدع ىوارلا نوكو
 . نوكيفلبلدلا هدي يب قدصلا لاتحاو « ليلد نع ءىثأن ديغ بذكلا لاهحا
 ىف نوري اذكهو ٠ مهتيضَقَأ ْق 7 ريسي اذك_ه « هاضتقم ىلع لمعلا

 تش اذإ الإ م ةتست ال لامعألاو ماكحألا تناكولو« ميلبع و مهتالمأعم

 امو , ساناا ا تماقتسا امو « ماكحالا تاطعتل |, ف ةبشال ةلدأ لع
 .٠ لطاب عفد الو « قح ىضق

 لمعلا ىف هب نوذخأي داحأالا ثيدحح فروا ىأراذنه- اوه
 هليقيو ؛ داقتعالا ىف هدريف . كلسملا كلذ دمحأ كلسي ليف داقتعالا نود
 | ؟ لمعلا ىف

 فلسلا هيلع امفو , دئاقملا ىف دم>أ امنلعأ ىلا ءارآلل سرادلا نإ
 هرصع لهأ هنع هلأسي ناكامع هتاباجإو هلئاسر ىف ةئسلا جاهنم ىفو « حلاصلا
 ىلعريسيو « داقتعالا ىف داحآلا ثيداحأ لبقي ناك هنأ ىلع لد اهدحي
 ءربقلا باذعب ناميإلاف ؛ لمعلا لع اب ذخآلا ىف رصتقي الو » اهاضتقم
 نأي ناميإلاو , ةعافشلاو ضوحلاب ناميإلاو  ريكنو ركدمي نامإلاو
 «ثيداحالا نمدذخأ اذه لكءاوم اونحتمي نأدعب راناانم نوجرخم نيدحوملا
 ىف ةئسلا تءاج ام لكب ملسي هعروت ط رفل هنأ ىلع لدف « داحآ رايخ أ ىهو
 . ًاعم هلمعو هداقتعا

 , قح نازبملاو : ىرمعبأأ دهرسم نب ددسم ىلإ هتلاسر ىف لوقل هنإو

 شرعلاب نامإلاو , قح ةعافشلاو ضوحلاب نامإلاو . . قح طارصلاو
 حاودالا دريم « حاورألا ضيفي هنأو . توملا كلم ن امبإلا و « ىمركلاو
 ةمألا هذه ىف جراخ لاج جدلاو «روملا ىف خف ملاب ناعالاو داسجاللا لإ

 . © ,هلتقيف رم نب ىميع لذعيو

 )١( 5ص ١5 ىزوملا نبال بقانملا نم .
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 .٠ داحألا رابخأب تبأث اهرثكأ ررمآلا هذهو

 راصف 2 هباصأو ىنلا بح هحور تب رشأ دق هع هلأ ىضر دمحأ نإو

 لغلغتيو 2( ةسفن ىلع ىلوةسو 0 هليقي هين رب كلسي "كر هيلإ كاس م لك

 لكب نمٌوف ,ةهتادقتعم نمضو هتمضتيأم ريصا ىدح ( هرودّشو ةساسحإ ف

 قرفي الو « ميركللا باتكلا هب ءاج ام لكب نمي اك « ةنسلا هب تءاج ام

 لامعأ نيبالو ) داقتعاو لمع نيب سو ِهَلِلَي هنأ لوسر ثيداحأب نءاللا َّق

 . لقعلاو باأقلا ناعذإو 0 جراوخلا

 اب جاجتحالا ىرج ىتلا ثيداحالا 1مم عبارلا مسقلاو - ١5

 حالطصا (امهدحأ ) ناحالطصا لسرملا ثيدحللو ؛ لسرملا ثيدحلا

 كرتيو « ىعباتلا ىلإ دنسلا هيف لصتي ىذلا ثيدحلا ىلع هتوقلطيف نيثدحلا

 ءلسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ دنسي لب هنع ىور ىذلا ىناحصلا رك ذ ىعباتلا

 ٠ السرم ىمسي الو اءطقنم ىمس ىعباتلا نود دنسلا عطقتا اذإو

 ىلصهللا لوسر ىلإ الصتم دنسلا هيف ركذي ل ثيدح لك نأ ( امهفاثو )
 هنود وأ فاحصلا دنع عاطقنالا ناكءاوس ء السرم ىمسي ملسو هيلع هلل
 : مف ىأحصاا لاسرإو« ىناحصلا ركذ مدعو ىعباتلا لاسرإ اذه لمشيو

 ًانيقي تبثأ أ ريخ ىناحصلا ىورب نأب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هعمسي
 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ لوقلا دنسأ ىذلا تقولا ىف ىنلا ةبصص ىف نكي مل هنأ

 . روصعلا نم رصع ىأ ىف لدعلا لاسر لمشيو ؛ ملسو

 ضعبو « ةمثآلا رصع ىف ءابقفلا ةنل ىف عئاش ريخآلا قالطإلا اذهو

 .نيثدحلا دنع روهشملا وه لوآلا قالطإلاو , هقفلا لوصأ ملع ىف باتكلا

 «ءالعلادنع رظن عضوم ةيعرشلا ماكحالا ىف لسرملا ةيجحو - 1

 ام جتحال ىبلا ةفيعضلا ثيداحألا نم هريتعأو نيثدحملا نلضعءب هدر دف
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 , نيثدهلا عسي ىأر كلذ نأ بيرقتاا ىف ىووثلا ركذ دقو « لمعلا ىف

 هنعىور نم لبهج وه هدر ىف ةلعلاو ءلوصألا باحصأو ءابقفلا نم ريثكو
 ىلوأف ةدودرم لورا ىمسملا نع ةياورلا تناكاذإ هنأل , هتيمست مدعو
 . 60 طق ىمسي ال نمع درت نأ

 ءابقفلادنع روششملا لب ؛ءابقفلا دنع رووشملا ريغ وه ىأرلا كلذ نكللو
 ىف هلعجو ٠ قالطإب هلبق موضعبو « هلوبق ىلع ةعبدألا بهاذملا ذإ هريغ
 . دنسملا نع هرخأ نكلو ؛ قالطإب هلبق مهضعبو « ءاوس ىلع دنسملا ةبترم
 كلذو ؛هين ابقق 2 بجوأ طورشب هلوبق دق دنسملا نع هريخأت عم مهضعبو
 . ىعفاشلا وه

 وأ ًايباحص لسرأ ىذلا ناكاذإ لسرملا لبق هنع هللا ىضر ةفينح وبأف
 مل نأب « نيعباتلل ًآمبات وأ , هنع ىور ىذلا ىفاحصلا ركذي مل نأب ًايعبام
 «لوبقم ريغف نيعباتلا عبات دعب نملاسرإلا امأ « هنع ىور ىذلا ىعباتلا ركذي
 تاغالبلال يقي و تالسا رملا ليقيهنع هللا ىضركلاموةيفنحلا بت-؟ لوقت اك
 هنال كلذو , ةياورلا لوبق ىف ددشتي ناك ىذلا وه هنأ عم اهساسأ ىلع ىتفيو
 ثحبلاف ددشاي ناك ورف :هيقتنيو ؛هب قدي ىذلا لجرلا نم لسرملا لبق ناك

 «هيلإ نأمطا هطورش لكل ًايفوتسم ناكاذإف , ةقث نوكي ىذلا لجرلا نع
 ببس وه رايتخالا ىف ددشتلاف ؛ هتغالبو ء لسرمو « هدنس هنم لبقو

 . لاسرإلا لوبقو « نانئمطالا

 , ةيورلا ف لهاسنلا ىلع اليلد لاسرإلل ةفينح ىنلأو كلام لوبق سيلف

 ءصخش ىأ نملاسرإلا نوابقيو صخش لك نم لاسرإلا نوزيحي اوسيلو
 اولسرأ نإ مهنأوءقدصلاب نيفصتم موفرع نيذلا تاقثلا لاسر نولبقي لب
 ب م و ا 7 مجالا

 لوسرلاب ىعباتا لصإ ىذلا ىوارلا نإ » : هلوقب ًاضيأ كلذل ىووتلا لدتسيو )١(
 نوكي نأ لمتحيف ٠ ايعبات ناك اذإو . ايعبات نوكي نأ لمتحيو « ايبا نوكي نأ لمتحم
 نع ىور هركذي مل ىذلا ىعباتلا اذه نوكي نأ لمتحيو « ةقث نوكي نأ لمتيو « افيعض
 . ةجح نوكي نأ نكي ال تالاتحالا هذه لك عمو « ةقث وأ فيعض يعبات وأ ىلاحص
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 نم ةرثكو « هنوري ام ةربش هبس ,طاسرإ ناك امبرو . ةَقث نعو « ةنبب نعف

 : لوةي ىرضبلا نسحلاف « نيدباتلا ضعب كلذب حرص دقلو « مهنع هوذخأ

 :لوقيو ءالاسرإ هتلسرأ ثيدح ىلع ةباحصلا نم ةعبرأ عمتجا اذإ تنكو

 ىلصهللال وسر لاق تلق ىمو « ريغ ال هثيدح وبف « نالف ىنثدح تلق ىتهد

 .«رثكأ وأ نيعبس نم هتعمس دقف مأسو هيلع هّللأ

 ًاثيدح ىل تيور اذإ »: مهاربإل تلق : لاق شمعألا نأ ىور دقلو

 « هللا دبع نع نالف ىنثدح كل تلق اذإ : لاقف « ىل هدنسأف هللا دبع نع

 ريغ ىل هاور دّقف . هللا ديع لاق : تلق اذإو 2« كلذ ىل ىور ىذلا وهف

 .«دحاو

 لبق نيعباتلا ىعباتو نيعباتلا نيب ريثكلا وه نأكل اسرإلا نأ ربظيو

 ءالعلا رطضإ رثك اءلف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا رثكي نأ
 نيريسنبا كلذ ىف لاق دقلو , هتلحن فرعتف « ىوارلا فرعيل « دانسإلا ىلإ

 ٠ . , ةنتفلا تعقو نأ ىلإ ثيدحلا دنسل انكام » : نيمباتلا نم

 « اهانظحال ىلا دودحلا ىف لاسرالا ةفينح وبأو كلام لبق هلك اذهل

 ةفينح ىلأ ىلإ اهداتسإىف ةلصتحلا راثألا بتكو ؛ كلام أطوم عبلت نم ربظيو

 قراعب امهنيب حجري امبضراعت دنعف' داحالا ربخ ةيترم ىف امهدنع لسرملا نأ

 ةدرجلا ةبسنلا تيح نم امهتوق « نيربخ ضراعت دنع عبقت ىلا حيجرتلا

 «دعب نمنيمامإلا نيذه عابتأ دنع ًافاتخم ًارظن اندجو دق انكاذإو «ةدحاو

 .اممرظو اممأر اذه نإف

 الإ اوطرتشي ملو « قالطإب ةمئآلا نم لسرملا اولبق نيذلا ىأر اذه
 . مبيلإ ىوري نعي ةلادعلاو طبضلا

 ةيثرم ىف لسرملا عضي مل ىذلا وهو « ىعفاشلا ىأر امأ - 8

 هيأر نيبن دمحأ ذاتسأ هناللف « دويقب الإ هتبتر لبزتم دعب هلبقي مو دنسملا
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 هل ةسارد عضوم نآكو ,دمحأ هاقلت ىأرل نايب هنايب نآل « نييبتلا ضعب
 . هب رثأت وأ هلو

 طرتشي هاكلو « ةلخلا ىف ثيداحألا نم لسرملا لبقي ىعفاشلا نإ
 « لسرأا ثيدحلا ىف امهئاثو ؛ سس 1١ ىف امهدحأ نيطرش هلوبقا
 نيذلا نيعباتلا رايك نمو « ًاعبات نوكي نأ لسرملا ىوارلا ىف طرتشإ وهف
 وبف « ىرصيلا نسحلاو بيسملا نب ديعسك « ةباحصا| نم ريبك ددعب اوقتلا

 . ةباحصلا نم ريثكب اوقتلي مل نيذلا نيعبانلا نم لبقي ال

 دهاشدل نوكي نأ وبف هلبقيل لسرملا ربخلا ىف هطرتشيىنذلا طرا امأو
 : ةعبرأ رومأ نم دحاوب كلذو « هلوبق كز

 ىلإ ادنسم هانعم اوور دق نونومأملا تاقثلا ظافحلا نوكي نأ : اهوأ
 ىدنعو؛لسرأ ىنلا ربخلا ةحصب ةدابش كلذ نإف « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 . لصتم دنسب ىورهوهو ءاوور ام ىنعم ىف نوكت ذليح ةجحلا نأ

 كلذدجو نإف ؛ هقيرط ريغب ىور هريغ رخآ لسرم هل دوشي نأ :امهيناث
 نود ةداوشأا هذه ةيرهو ٠ رخآلا امبضعب ةدضأعمل ؛ امهوبقل اغوسم نأآك

 . لسرملا ةدضاعم نم ىوقأ دئسملا ةدضاعم نآل ؛ىلوآلا

 للص دتا لوسر باحصأ نم ىناحصلا لوق وأ ىوتف هل دهشي نأ : اهثلاث
 دنع ربتعم لصأ هل لسرملا نأ ىلع ليلد ةقفاوملا هذه نإف لسو هيلع هللا
 . ةناثلانود ةدارشلاةيترم هذهو « هلثم اوتفأ كلذلو مهضعب وأ « ةباحصلا

 لثع نوتفيو “ ملعلا لهأ نم تامامج لسرملا اذه لبقت نأ : اهغبارو

 ةئييع نب نايفس وأ مهاربإ وأ ةفين 1 وبَأ وأ كلام ام لبق اذإف هب ءاجام

 نود هذهو 2 لويقلل ةقوسم ,أ كم ةيك زم ةدابش كلذ ناك ) ىروثلا نايفس وأ

 . ةعباسلا ث ثالثلا - ارملا

 نإف « ائررق # ., لصتملا ةرق ىف نوكب ال يمفاشلا دنع لسرملاو
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 نإ» كلذ ليلعت ىف ىعفاشلا لوقيو « لصتملا مدق « لسرهو لصتم ضراعت

 اذإ هنع ةباورلا نع بغري نمع لمح نوكي نأ لمتح , بيغم عطقنملا مم
 نوكينأ لمتحي دقف « هلثم لسرم هقفاو نإو تاءطقنملا ضعب نإو ؛ ىعس

 . « لبق مل ى# ول ثيح نم ًادحاو امبجرخع

 ىف هقفاو دق هارو ؛ كلذ ىف دمحأ ذاتسأ ىعفاشلا رظأ اذه - ١9

 نرم تاللسرملا دمحأ ريتعأ دقو رخآ ضعب ىف هفلاخو . هلوق ضعب

 نرق ىف اهعضوو « ةباحصلا ىوتف نع اهرخأ هنكلو «ةجح ثيداحالا

 نأ ىف هفلاخم « هقفاوو  هخيش فلاخ اذهب وهو , ةفيعضاا ثيداحالا عم

 ىواتف ريتمي ذإ ؛ هيلع ابمدقي وبف « ناحصلا ىوتق #:رع رخؤم لس رأأ

 . اهيف مالكلا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع ةنسلا نم ةبادصلا

 روي هنأل ؛ ةفعضا ثيداحأللا لبقي ام ابليقي ةرورضلا لاح ىفو

 ةرورضلا دنع الإ سايقلا ىلع مدقي ال ذإ ؛ ىأرلاو سايقلا ىلع ام ىوتنلا

 لوبقب ةحودتمهدنعو « ىوضق ةرورض ىف نوكي نأ هنكمي الو . ىوصقاا

 . دنسلا عطقنم ناكنإو ماس و هيلع هللا لص هللا لوسرل بوسنم ثيدح

 . دلصتم سدلو

 هللا ىضر دمحأ نأ لوقن نأ قحلا نم دجت اذه ررقن نحنو انك-او

 , اهدر لصالا نوكي تلا ةفيعضلا رابخاألا ليبق نم لسرملا ريتعا هنع
 ىوتفا هذه مدقي ال وهو ىباحصلا ىوتف هيلع مدق كلذلو . اوبق مدعو

 , ًاسديح ال ًافيعض هربتعي هنأ ىلع ليلد هيلع اهعدقتف طق حيتص ثيدح ىلع
 ليبق نم لسرلا ثتيدحلا نأ نوررقي نذلا نيئدحلا وت وحني كلذب وهو

 لاح ىف هب ىفأ اعإو حيحصلا ثيدحلا ليبق نم ال ؛« فيعضلا ثيدحلا

 سن أس رثأ هدنعو « هدنع ءىشب نءدلا ىف تفي نأ ديرب ال هنآل ؛ ةرورضلا

 , هأوتفب يفي َ ادصلا نم ماه هل سيل ماد ام« 4ب ذخأو وورق 2
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 تاالسرألا لود ىف ًاعاستم نكي 0 دمحأ نإ لوقن نأ عيطتسأ كلذبو

 لجس ىف امعضو هنال ,ًادر ريكأ امل فتاكلب« ىعفاشلا هخيش نم ٌُنكأ

 . اهلثم اهنذلف « ةرورضلا دنع ام ىتفأ نإو . ةفيعضلا ثيداحألا

 ثيداحألاو ؛تالسرملال وق ىف ًايئمز ًاجردت ظحالا انهو - ٠

 الوبق رثكأ ناك ًانهز قبسأ مامإلا ناك املك هفإف : اهب جاجتحالاو ةعطقنملا

 نمي ممريغو ةئيبع نب نايفسو « ىعاذ وألاو كلامو ةفينح وبأف لسرملل

 لقني نءةقثلا الإنوطرتشي الو ؛ ثيداحالا تالسرمن وابي اوناك مثرصاع

 ؛هلوبق طورش ىف ددش دق هاندجو ىعفاشلا ءاج اءلف « هنع نودكحو» مهبل

 اذإ ىدح « ةيكرملا تاداهششلا طرتشاو  طباوضلا طبضو « دويقلا عضوو

 هخ.شوءاط وق لاح قدهليقو ةفيعضلا ثب داحالا لجس ىف هعضو دمحأ ءاج

 ءاج اأو « ىبادصلا ىوتف هيلع مدق وهو « قالطإب لصتملا هيلع مدق

 « اهوفعضف « ًادر رثكأ تالسرملل ةبسنلاب اوناك دمحأ دعب نم نوثدحلا

 . اب مرثكأ ذخأي لو

 هانلق ام ىوطم نم حضاو كلذ نع باوجلا ؟ىتمزلا جردنلا كلذ ناك لو

 نولورلا ناك ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ برقأ نمزلا ناك الك هنإف

 ثيدحلا اوركذنيذلا ةاورلا نآلو « ةَثلا ضرف ىلإ برقأ اوركذي / نذلا

 الإ نواقني ال مهنأ ىلإ نانئمطإلاو , مجم ةقثل لهأ موركذي نأ ريغ نم

 تاقيطلا تددعت نأ دعب ناكمإلا ىف ناك امو ؛ نيطباض لودع تاقث نع

 اوئ.طينأ ىمفاشلاو دمحأ ريدع ىف اك« ماسوهيلعدتلا ىلص ىنلاو ءابقفلا نيب

 . ةقثلا كلت اوركذي مل نيذلا لاح !وقثي نأو « نانئمطالا كلذ

 نيذل | ةاورلا ىف طرتشي نكي ل هنع هللا ىضر دمحأ نأ ىلإ انه هيننو

 كلامو ةف.ئ-وبأ هطرتشي ناكام ةباتكلاو هافشلاب منع ذخأيو مهيلع قلتي

 - نوركّذي ال نم ىلإ نئمط, نأ هل ناك امكلذلو «طبضلا نم امهنع هللا ىضر
 :٠ مهنانئمطا



 « ةأورلا ىف دمحأ هطرتشي ناكام نايب ىلإ كلذ دعب لقتنتلو - ا

 ناكأ « اهتسارو دنع ثيداحألا هدقنوء هدقنو ؛ هلهاست وأ هددشت رادقمو

 .؟ هاحئمو ماحنم ريغ وحتي ناك مأ « ىعفاشلا هخيشو نيقباسلا عينص عنصإ

 تاَقثلا نع ىورب لب « نيب اذكلا نع ىوربال هدنسم ىف دمحأ ناك |

 دريالو « قدصلاب رهتشاو « ىوقتلاب فرع نمع ىو ري وبف « لودملا

 ىلع هضرع هلوبقل طرتشي الو « هريغ هضراع اذإ الإ هنتم ىف دقنل ثيدحلا

 ىهو . هلئالدو . باتنكلا ةرسفم ةنسلا ستعي لب «ىلاعتو هناحبس هللا باتنك

 ٠ هصنامىرصبلا دهرسم نب ددسمل ةتلاسرفف ءاج اذلو . ةحضوملا ةيترملا هذه

 نآأرقلاسفت ةنسلاو ؛ىلسو هيلع هللا لص هللالوسر راث آان دنع ةزسلا »

 كردت الو  لاثمألا اهل برضتالو سايقةنسلا ف: سيلو« نآرقلا لئالد ىهو

 . ,ىوطلا كرتو ؛ عابتالا ىه امنإ ءاوهألاو لوقعلاب

 لب « اهيلع اهضرع الو , دعاولل اهتقفاوم , ةنسلا لويقل طرتشيال وهف

 قثوأو ءابنم آدنس ىوقأ ًاننس ضراعيام الإ نئسلا نم دربال: ابعيمج القي

 « ىوتأ ةنسب سبملا درب وهف , ةضافتساو ةربشو « اددع رثكأو الاجر

 , اهترئاد ىف رابغالا ضعب در ىف نوكي لب « ةئسلا نع جرم اليكل

 . اهنم جرخم ال

 ىف نأك نإو « بذكلاب اوفرعي م نيذلا ىوقنلا لهأ نع لبقي ناكو

 ء اهم رباعيو مبتياور لبقيو منع ذخأي ٠١ نودي ويف ءصقنت مرطرض

 اهدرب ورف ءاهدر اهنم قثوأ وهام اهضراع نإو « اهريغ نيبو ابنيب نزا وبو

 ؛ ةيميت نبأ كلذ ىف لاق دقو « ادرج ًاعنم اهم ذخألا عنمي الو ىوقأ دنسب

 تروكيو « هثيدح ىف طاغلا ةرثكل ًافيعض ممدنع لجرلا نوكي دق د

 نإف « داضتءالاو رابتعالا لجألل هنع نوو ريف , ةحصأا هيلع بلاغلا هئيدح

 لثم اذهو ٠٠ اب معلا لصحي ىتح « ًاضعب ابضعب ىوقي اهترْشكو قرطلا ددعت



 خا.
 ريثك ءرصعب ًايضاق ناكو « نيملسملا ءادلع رباكأ نم ناك هناف ةءيط نب هللادبع
 هشيدح ىف عقوف , هظفح نم ثدحح راصف ٠ هيتك تقةرتحأ نكلو « ثيدحلا
 بتكأ دق :لينح نب دمحأ لاق ,ةحصلا هئيدح ىلع بلاغلا نأ عم ريثك طلغ
 . ةعيش نأ لثمهب رابتعالل لجرلا كثيدوح

 نم هدم ف ود 2 لبنح نب روحأ ةقيط هذه : ًاضرأ لوقبو

 رايتعالل طلغلا هنمب فرع نمع ىوري نكس , يذكلا دمعتي هنأ فرعي
 . ,ىاضتعالاو دهب

 نم الإ ةباور نع عذتع ناك ام هنع هلأ ىضكر دمحأ نأ اذو نم ىرتو

 مودي د ذخأيو«مهنعىوريهناف 3 قتلا لهأ امأ ) بذكلاا دمعتي هنأب فرع

 هطيضل مهتم قثوأ مريغل ثيدح دوحو نإ نكسلو 3 نيطباض ريغ اوناكولو

 . هريغب ذخأو 2 مهشيدح در

 سردينأ وهو.ةقباسأ صوصنلا هيلع تلد رمأ ىلإ هيبنتلا بحي نكللو
 ضعب ناي رجل ٠ ىرخأ راث 1 نم هدنع امب اهدقنيو , نيطباضلا ريغ ثد داحأ
 لاهتحالا عنمتال ىوارلا ىوقت نكست امهم طاغلا ةرثكن آل ؛اهنأش ىف كششلا
 . طيضاا فعض ببس كشلا وأ

 هعاطةناو اهدئس لاصت ١ ثيح نم ةنسلا نع ىضم |مف انملكت - 5
 هلبقي ام انركذو ءاج ةقثلاب اهدارفتاو ؛ اهرابتشاو , اهرتاوت ثيح نمو
 . لالدتسألا ىف هتوق رادقمو « جاجتحالا ىف هتجردو ؛ دمحأ

 ميدترت وأ « ثيداحألل نيثدحملا بيترت ىف اكلت نأ كللذ دعب ىقبو
 ءامسأ ىف ليصفتلاب ضوخت نلو « اهنم دمحأ هب ذخأي امو «داحالا رابخال
 كثرواحالا ىهو « مثدنع ثيداحأللا ثالث بتارم رك ذزس لب « ثيداحألا
 ىفي ناك فيكو « ةفيعضلا ثيداحالاو « ةنسحلا ثيداحالاو « ةححصلا
 . انسح ال و ًايححص دج 5 نأ ةفيعضلا ثن داحالاب دمحأ
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 لقنب هدنس لصتا أم هنأب حيحصلا ثيدحلا نوثدحما فرعي #١

 عطقتملا لاصتالاب جرت « ةلءو « ذوذش نم سو «هلثم نع طباضلا لدعلا

 ملسو هيلع هللا لصهتلالوسرب لصتي ل دنسلانآل ءهلبقي نم ىأر ىلع لسرملاو
 طباضلاب جرخخو , ًاحورجم ناك نمو ةلادعاا فو رعم نكي مل نم ةلادعلابو

 « أطخلا ريثكو , ةلفغ هيف ناكوأ ظقيتسم الو ظفاح ريغ ةيآور نوكي ام
 ةلعلابو . سانلا ةءاورل ًافلاخم ةقثلا هيوري ام ذوذشلاب داريو ء كلذ وحنو
 «هدانسإ ىف ةلفغىذ دوجو ىلع ثحبلا لدي نأك « ةحداق ةيفض بابسأ هيفام

 اهدوجو ىلع ىعرشلا ءارقتسالا لد ةماع ةدعاقل ًافلاخم دنسملا نوكي وأ

 . اهيلع ةنسلا نم رداصملا ترفاضتو

 ؛ةقثا'لماك ريغوارهيورب ىذلا « لصتملا ثيدحلا وه نسحلا ثيدحلاو

 « لسرم لب لصتم ريغ دنسلا نكملو « ةقث هيوري وأ ؛ اهنم بيرق هنكلو

 هتمالس ًاضيأ هيف طرمذلاو ؛ هجو نم رثمك أ نم اههالككى ورب نكسلو

 نظلا نسحب هقفتملا هلعجو « ةجح هلعج هجوأللا ددعتف ؛ ةلماو ذوذشلا نم

 . ةأورلاب

 اذه مدقي اذلو « حيحصلا ثيدحلا ةيترم نود هتبترم نسحلا ثيدحلاو

 . اضراعت نإ لالدتسالا ىف هيلع

 نكي و , هقرط تددعت ام نسحلا نإ : نسحلا ىف ةيمت نبا ركذ دقو

 ةلادع تفرع ىذلا حيحصلان ود وهو « آاذاش نكي ملو ء بذدكسلاب مهتم مهيف
 : مىطيض و هيلقاف '

 طورش الو , ةحصلا طورش هيف دجوت ملام ىوونلا هفرع ا" فيعضلاو

 اوفرع لب « نيدوتسم اونوكي ملو « لودع ريغ هتاور ناك نأب نسحلا

 ربخلا ف ناكوأ ؛ مبتياور هج وأ ددعت# لو « نيروتسم اوناكوأ ءبذكلاب

 اهسكع ناك اك «ريخلا فعض بجوت بايسالاهذهنإف « ةيفخم ةلع وأ ذوذش
 .٠ أمسح وأ اهتحصب محلا جس وم
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 ىذلا عوضوملا ىف لوبقلا نع اهدعبأ « بتارم ةفيعضلا رابخألا نإو .

 حصأ قف أوملكت اي مهنأ معاو 0 ىواخسلا لاق دقأو 3 هبذك ىلع ليلدلا ماق

 دين اسالا ضعب حيجرأ ه:دئافو ءدياسالا ىهوأ ىف اوملكست عدن اساللا

 . رابتعالا حالصي م زيي وع ضع ىلع

 رثكت نأب ٠ نسحلا ةجرد ىلإ ةساردلا دنع قتري ام فيعضلا نم نإو
 عفت ريف ىسلا ظفحلاىوذ وأ نروتسملا ةياور ةجرد ىلإ هعف رك ةردك هقرط

 : هيف 0 بيردتلا ى كلذ ءاج دقلو ) نيمحلا ةجرد ىلإ

 هل ةلثاملا هقرط ددعتب ربجني ال هقسفل وأ هيوار بذك-] فيعضلا نإ ه
 ًاركنم هنرك نع هعومج“ ىَقمرإ معن 6 رباجلا اذه دعاقتو « فءضأأ وهل

 ءروتسملا ةجرد ىلإ هتلصوأ تح «قرطلا ترثك امبرو هل لصأ الوأ
 لمت بيرق فيعض هف « رخآأ قيرط هل دجو اذإ تحب ظفحلا ءىسلاو

 . نسحلا ةجرد ىلإ كلذ عومجم ىقتدا

 نع ىقتري قرطلا ددعت دنع فيعضلا ثيدحلا » : ىوونلا لاق دقلو
 دق فيعضاا نأ اذه نم ىرتو »هب الوبقم ريصيو « نسحلا ىلإ فمضلا
 لب « ًادرفنم فيعضلاب لمعلا نروكحي ال نكلو «هب لمعي انسح ريصي

 . « نيلقانلا داحآب ال « لوقنملاب ةقث تنوكو , !هقرط تددمت ىتلا ةعومجملاب

 رصع ىفافورعم نكي مل ةثالثلا ماسقألا هذه ىلإ ثيدحلا مسقتو - ع
 دمحأ دنع ثيداحاللا تناك امن] ؛ هدعب نم ءاج لب « هنع هللا ىضر دمدأ

 ثيداحأ امإو « لبقتف « حيحصلا ثيدحلا دودح لكاهيف رفاوتت ةحيحص امإ
 ىلعو « ةفيعض نوك-:ف « اهيلع قبطني الو , دحلا كلذ ابيف رفاوتيال ةفيعض
 هتءعفرو « هقرط تددعت ىذلا فيعضلا لخدب اك ابيف نسحلا لد كلذ

 0 .. نسحلا ةجرد ىلإ

 « حيحصىلإ ثيدحلا مقهنأ فرءنملوأ :ةيميتنءا كلذ ىف لاق دقلو



 دل ان

 _لنع ةمسقلا هلو فرعت و 5 ىدمرتلا ىددع وبأ فريعضو نسوحو

 تددعت م نسحملا نأ رك ذو 3 كلذ هدآرم ىدع وبأ نس دقو 04 هلق لوأ

 حيحصلا نود وهو 6 آذاش نكي و )ع بذكلاب مهتم مف 53 و 2 هقرط

 هلقان نأ فرع ىذلا فيعضلا : لاقو مهطبضو ؛ هياقان ةلادع تفرع ىذلا

 « هيذك دعتي مل هنأ فرع هنع ذخأي ل رخآ هقفاو اذإف ء ظفحلا ءىس وأ
 2 ًادبعب نوكي دقو ًاعنتم نوكي دق ليوط دحاو ظفل ىلع نينثالا قفافتاو

 ناك نم امأو  حيحصلا ةجرد نم لزن انكم كلذ ىف امقاهتا زيوجت ناكاملو
 ارناك نكل ءىالثلا مسقتلا اذه مهنع فرع اف « ءاملعلا نم ىذمرتلا لبق

 ًافعض فيعضو» : نيعون مثدنع ناك فيعضلاو « فيعضو حيحص ىلإهنومسقي

 ًافعض فيعض و « ىذمرتلا حالامصا ىف نسحلا هيشي وهو هب لمعلا عم هل

 . «ىهاولا وهو , هارت بجوي

 هناور « حيحص الإ نكي مل دمحأ رصع ىف هنأ حيضوتلا اذه نم ىرتو

 هنأو ) تاقثلا نم هتاور نكي مل فيعضو , ةلع الو , هيف ذوذش ال تاقث

 . هجوألا تددعتو «بذكلاب نيمهتملا نم اون وكي مل اذإ هب لمعي ًانايحأ

 َْق امو 3 نسحلا وه أذهو اد تاياورلا هجوأ ترثكو نيمهم اوناكوأ

 . هيلإ تفتلي ال ًاعوضوم وأ ًايهاو ناك كلذكن كي مل نإف « نسحلا ةلزثم

 بورضأا هذه حيضوت و « ماسقألا هذه رك ذ ىف انضخ امنإو ٠١ه

 لمعي ناك هنأ هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نع ىور هنآل ؛ تاياورلا نم

 , ةباحصلا ىواتف دعب لمعلا ىف هتلزْنم تناكنإو « رارخألا نم فيعضلاب

 , انركذ م رايخألا نم فيعضلا هيف ناكدمحأ دنسم نأ ءالعلا رزق دقلو

 ناكف ؛ بذكلاب اوفرعي م اذإ « ءافعضلا نع ةياورلا لبقي وهناكو

 راك نمت هريغو ةعيطل نباك « طبضلاب اورهتشي مل نيذلا ضعب نع ىوري
 ( لح نبا - ١6 م)



 - (انؤ

 « هلدمعتي يذلا بذكتلا لهأ نم اونوكي مل نإو « لقنلاو ةباورلا ىف موطخ
 . حالصلاو ىوقتلا لهأ نم اوناك لب

 سسألا نينو هنعهللا ىضر دمحأ مامإلاىأر ررحن نأ لبقو - 5
 لسمعلا ىف ةثالث بهاذا نإ لوقن  رابخاآلا فيعضي ذخألا اهلع ىتب ىلا

 . فيعضلا ربخلاب

 ظعاوملايف الو هيعرشلا ماكحألا ىف ال , ًاقلطم هب لمعيال هنأ - اهوأ
 ىلع ملسم عنش دقلو ؛ لسمو ىراخيلاك , نيثدحلاو ظافحلارايك بهذموهو

 : هحيمصام حتتفا ىلا ةمدقملا ىف كلذ ىف لاقو , فيعض ثيدحي نخأي نم لك

 ءابميقسوتاياورلا حيمص نيب زييقلا فرع دحاو لك ىلع بجاولا نإ »
 هحاجي ةحص فرع ام الإ اهنم ىورب الأ نيمهتا نم امل نيلقانلا تاقثو

 لهأ نمنيدناعملاو ' مهنلا لهأ نم ناك ام اهنم قني نأو « هيلقان ىف ةراتسلاو

 لج هللا لوق هفلاخام نود مزاللا وه انلق ىذلا نأ ىلع ليلدلاو « عدبلا

 ةلاباموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف مءاج نإ اونمآ نيذلا امأايد : هركذ

 «ءادهشلا نم نوضرت نم » هؤانث لج لاقو « نيمدان متلعفأم ىلع اوحبصتف

 هذه نم انركذ اب لدف « نم لدع ىوذ اودهشأو ١ : لجو ز#ء لاقو

 « ةدودرم لدعلا ريغ ةدابش نأو ؛ لورقم ريغ طقاس قسافلا ربخ نأ ىآلا
 مظعأ ىف ناعمتج دةف ء هوجولا ضعب ىف ةدابشلا هانعم قراف نإو « ربخلاو

 ءامهتاعم ٠

 ًارابخأ نووري نيذلا ني اصلاو صاصقلا رابخأن م ريذحتلا ف ىوريو

 ديعس نب ىحي نعو ٠ صاصقلا اوسلا#ال مصأع نع « بيهرتلاو بيغرتلا ىف

 لهأرن مةياور ىفو . ثيدحلا ىف مبنم بذكأ ًائيش نيحلاصلا ىف رن مل ناطقلا

 .مهناسل ىلعبذكلا ىرجي هنأ ىنعي « ثيدحلا ىف مهنم بذك أ ءىث ىف محلا

 . بذكلا نودمعتي الو



 ةتباثةنس وأ باتكب الإ هيف ذخؤيال ندلا اذه نأ «ىأرلا كلذ هجوو

 مع يغب نيدلا ىف ةدايز اهب ذالاو « ةتباث ةنس تسيل ةفيعضلا رامخالاو

 فقئالو» : ىلاءتهلوق ىف هنع ىهنملا نمض ىف لدي اهب ذخالا لب « ةجدعو

 لقنلا نونسحبال نمو « ناسفلا لاوقأب ذخأ اهب ذخألاو ملع هب كل سيلام
 صغنالرمأ ىف هنأرب لوقي نأ لجرلل ريخ هنإو زوال هلك كلذو « نيدلا ىف

 تبثي ملام لوسرلا ىلإ بسني نأ نم هيلإ بوسنم هؤطفم أطخأ نإو « هيف

 ىور اذإ الإ ء« طق فيعض ثيدحن كئلوأ ذخأي مل انه لجالو لاق هنأ

 . نسحلا ةبترم ىلإ عفتراو « ةريثك هوجو نم

 لوقلا اذه بسنبو « لئاضفلا ىف هب لمعي هنأ (ىناثلا ىأرلا) - ١؟1/

 لئاضفلا ثيداحأ » : لوقي ريلا دبع ناف  رثآلاو هقفلا ءارلع نم ةفئاط ىلإ

 :لوقيىربنعلا اي ركز ابأ تعمس ء: مك اخللا لاقو « هب جتحيام ىلإ اهيذ جاتحيال

 ىف ناكو « امثح بجوي لو ؛ امارح لحي ملو « الالح مرحي مل اذإ ريخلا»
 ن نمحر لا دبع نعو ٠ هتياور ىف لهوستو هنع ضءغأ بيهرت وأ بيغرت

 لالحلا ىف ماسو هيلع هللا لص ىنلا نع انيور اذإ : قوبلا هج رخأ [؟ ىدهه

 ىف انيور اذإو « لاجرلا ىف اندقتناو ديناسآلا ىف انددش ماكحألاو مارحلاو

 لثم ىورو « ثيداحألا ىف انحاستو ديناسالا ىف انلهس باقعلاو لئاضفلا
 ثيداحالا :هنعو وميملا ىور لاق دقفهنعهّللا ىضر لينح نيدمحأ نع اذه

 هنع ىور دقو « مح هيف ءىش ءىحي ىتح « اهيف لهاستي نأ لمتحي قئاقرلا
 نى ىأ ) ثيداحالا بكي لجر قحسإ نبا : قحسإ نبا ةريس ىف لاق هنأ

 ضبقو « اذكه ًاموق انورأ مارحلاو لالحلا ءاج اذإو ( اهوحنو ىزاغملا

 . قوثولا ىف ةوقلا ىلإ ةراشإ , ةعبرألا هعباصأ

 : نب صأ ىلع هصوصنب لدي مالكلا اذه نإو

 ؛ فامضلا رابخأ لوبق ىف لهاستي نم ءاملعلا رايكن م نأ (اهدحأ )



 - نو

 اودصق مهنأ رمآلا اذه ىف ىدنعو « بيهرت وأ بيغرت ىف تناك اذإ'
 ىتأت امنآل , هيف ىودجال هنكللو ؛ حي مأف ثيداحالا هذه ىتناعم لوبق

 ثيداحألا لوبق ىف ىودج الف. مالسإلا ىف ةماعلا ماكحألاب ةررقم لئاضف فب
 نإو « اهريرقت ىلإ جاتحت الو « اهقيرط ريغ نم ةتباث رومآلا هذه نآل

 , لاق لوسرلا نأب مكح كلذ نإف لوسرلا ىلإ ةبسنلا ةحصب كلا اودصق
 ىلع هانلمح نإ مبمال-؟ نإو « هيلإ لوقلا ةبسن حيحص دنسب تأب مل هنأ عم

 م رحتلاو ليلحتلا دنع الإ ةيسنلا ىرحت ىف اوددشتي م ممنإ لوقن لبقي هجو

 نم رطخأ كلذو , ةحابإ وأ عنم وأ بلط هيف ًافيلكت ةرقلا نوكت ثيح

 . ةيسنلا درب

 لينحنب دمحأ نأ ةقباسلا لوقنلا امهلع لد نيذللا ( نيرمآلا ىلاثو )
 تناك اذإ ددشي هنأو ميري و ة وأ ليلحت ىف نكن / اذإ ةياورلا ىف لهاستي ناك

 لئاضفلا ىف طقذ فاعضلا لبقي ناك دمحأ نأ ىلإ ىبتني اذه نإو ٠ كلذ

 الإ لبقيال هنإف ءميرحتلاو ليلحتلا | امأو ٠ بيهرتلاو بيغرتلاو ىزاغملاو

 ذخالا هنع لقن نكلو . هتياور در ىلإ ليبسال ٠ لويقم ةقث نم نوكيام

 راتخيف « فيعض ربخ ىلبق وأ ى ءأ رلا الإ هيلع دمتعي ام نكي مل اذإ فاعضلاب

 . هسفن ىأرب هللا نيد ىف لوقيال ىتح فاثلا

 باببلا ىف نكي مل اذإ فيعضلاب لمعلا وه ( ثلاثلا ىأرا) - 3م

 لوق وهو « دواد ىنأ ىلإ لوقا كلذ ىزعو « نسح وأ حيحص ثبادهح

 « ىلاتح ىوتف ةم : نكي مل اذإ ] كلذ نكلو « هنع هللا ىضر ليثح نب دم>أ

 . ًابيرق كلذ ررةنسو « هيلع مدقت ىلاحصلا ىوتف نإف

 نم دنع فيعضلاب نحال طورش ةثالث رجح نب ظفاحلا طرش دقلو

 : ىه ةيالثلا طورشلا كلو ؛ نوذخأي

 نيبذاكلا نم درفنا نم جرخيف ديدش نيغ فعضلا نوكي نأ: : )١(



 كلذ نإ ءاملعلا ضعب لاق دقلو , هطلغ شخ نمو , بذكلاب نيمهتلاو

 0 . هيلع قفتم طرشلا

 ١ هب لمعلا نوكيال ثيحب ؛ هب لومعم لصأ تحن جردني نأ 7

 ةررقملا ةتباثلا ةفورعملا مالسإلا دعأوق نع ٠

 هنأ ىأ ؛ طا .دحالا دقتعي لب « هتوث هب لمعلا دنع دقتعي الأ (؟(

 ةنأ ىلعال , ربخلاب ذخأيو هبأرب نيدلا ىلع مجرتي نأ ديربال هنألا هب ذخأب

 . ةبسنلا ةحص لامحا ىلع لب « ةيسنلا حيخص ثيدح

 دمحأو ؛ فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىف ةثالثلالاوقأللا ىه هذه - 8

 كل انلقت دقو « ىأرلا ىلع هنومدقيو فيعضلا ثيدحلاب نوذخأي نيذلا نم

 لمجال هتكلو , كلذ ديؤيام مقلا نبأ نع هلوصأ ىف انمالك ردص ىف

 .انيباك ىلاحصلا ىوتف نع هرخؤي لب « حيحصلا ةبترم ىف فيعضلا ثيدحلا

 :لاق هنأ هنع ىور دقف ؛ هللا دع هئبا ةياور ىف كلذب دمحأ حصن دقلو

 فيعضلا ثيدحلاو « لغ هبلق فو الإ ىأرلا ىف رظني ًادحأ ىرت داكتال

 هيف دحيال دإبب نوكي لجرلا نع هتلأس : هللا دبع لاقو ىأرلا نم ىلإ بحأ

 ؟لأسي نفىأر بحاصو ؛ هميقس نم هحرحص ى ردبال ثيدح بحاص الإ

 . ىأرلا بحاص لأسي الو « ثيدحلا بحاص أسي لاق

 «ساأيقلا لع فيعضلا ثيدحلا مدقي ناك دمحأنأ ىز وجلانءا رك ذ دقلو

 ثيدحلا نمفعضام فلاخأ ال ىنباي: هللا دبع هنبال لاق هنأ هنع ىور دّقلو

 . « هعفدي ءىش بابلا ىف نكي مل اذإ

 ؛ فيعضلا هيف ةربخلا لهأر رق ام هنعهللاىضردمحأ دنسم نأ انررقدقلو

 لعىر#يو « هرصع لهأ دنع ىور ام لكل ًاعماج نوكي نأ ديرب ناك هنآ

 الإ دري الو « مهنع هاقلتي ام لك عمي ناكف« هيرصامم نم ةاورلا ةئسلأ

 ددعو ةقثلا ك ثيح نم هنم ىوقأ نوكيو , هفلاذك ام كانه نأ هيدل تبثي ام



 ب الغ -

 بابلا ىف ناكاذإ الإ ذخأ ام ايش دري ال ورف « قدصلاب مثراهتشاو « ةاورلا
 . هللادبع هئبا هنع هلقن م , هعفدب ءىث

 كنإو « هسفن دنسملا نم لوقلا اذهل ادهاش ذخأن نأ انلو - 5٠
 ضعب د#ت ةباحصلا در دحاول دئسم ىأو « هئازجأ نم ءزج ىأ حتفت
 « تاقث هدنس نم نوروكذملا نوكي ىذلا عطقنملا عد « ىورملا فيعضلا

 ضعب هيف دنسب ىورملا ىلإ هجتا نكلو , هريغو بيسملا نب ديعس لسرك
 انحتف« ةثالثةلثمأ كلذل برضنلو « ًاعطقنم مأ الصتم ناكأ ءاوس « ءافعضلا
 , ًاردان ًارمأ سيلو ؛ اهمءاشي ام اهريغ اندجوو « اهيف اهاندجوف رمع دنسم
 : ىه ةلثماآلا هذهو

 نع ركب وبأ انثدح , عفان نب محلا ناهلا ىبأ نع ىوري هنأ( 1)
 : لاق لالك دبع نب ةزمح نع دعس نب دشار نع هللأ دبع

 ىتح « ابيلإ ناك لوألا هريس دعب ماشلا ىلإ باطخلا نب ريع عراس »
 ؛ عجرأ هيادحأ هل لاقف « !هيف شاف نوءاطلا نأ هعم نمو « هغلب !هفراش اذإ
 فرصناف « اهنع صوخشلا كل رمل اهب وهو ءاهتلز واف , هيلع محقت الو
 ثعبن |املف , هنم موقلا برقأ انأو , كلت هتليل نم سرعف « ةنيدملا ىلإ ًاعجار
 « هيلع تفراش نأ دعب ماشلا نع فودر لوقي هتعمسف ه رثأ ىف هعم تثعننا
 هيمودق نآك امو « لجأ ىف ًارخؤم هنع قرصنم امو « هيف نوعاطلا نآل

 اهنه ىلدب ال تاجاح نم تغرفف « ةئيدملا تمدق ول الأ « لجأ نع لجعم
 هللا لص هللا لوسر تعمس ىنإف ء صم لزنأ مث , ماشلا لخدأ ىتح « ترس
 الو باسحال «آفلأ نيعبس ةمايقلا موي اهنم هللا نيعبيل : لوقي سو هيلع
 . ©) رحاآلا ثربلا ىف ابطئاحو , نوتيزلا نيب امف مهثعبه « مهيلع باذع

 لتق صح نم ةبيرق اضرأ اهب ديري » : ريثألا نبا لاق دقو « ةنيللا ضرألا ثربلا )١(
 . ©« نيلاصلاو ءادبشلا نم ةعاج اهي
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 لاجر شعب نآل « فيعض هنإ ثيدحلاب ةربخلا لهأ لاق ريخلا اذبف

 . ءافعضاا نم وبف ©0مرم ىلأ نب هللا دع نب ركب وبأ وهو 2, فيعض هدئس

 دواد نع ةناوع وبأ انثدح : لاق ذإ : ىدلايطلا دواد ىبأ ثيدح (ب)

 2« ريع تفض : لاق سدق نب ثعشالا نع ىلسملا نمحرلا ديع نع ىدوألا

 لوسر نع نمتظفح [ثالثىنع طظفحا ثعشأ ا لاقو ) امرضف هتأرما لوانتف

 © ربو ىلع الإ مم الو ل هتأرمآ برض امف لجرلا لست ال ل

 ,ىدوألا ديزي نب داود هيف نال 03 فرعض هدائسإ نإ نوثدحملا لاق دقو

 . ءافعضلا نم هنأ ركذ ىلسملا نمحرإ] ديعو هيف نوملكتيو 0 ىوقشب سل

 دمح نب حلاص نع , دم نب زي زعلا ديع نع « ديعس ىنأ ثيدح (ح )

 ضرأ ىف كاملا ديع ن' ةيلسم عم ناك هنأ « هللا دبع نب ملاس نع « ةدئاز نبا

 قثدح لاقف , هللا دبع نب ملاس لأسف « الولغ لجر عاتم ىف دجوف , مورلا

 ىف متدجو نمد : لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ رمع نع هللا دبع

 ف هعاتم ج رخأف لاق هوب رضاو لاق .هسيحأو لاق .« هوةرحأف ال ولغ هعاتم

 . "0هئرشب قدصتو . هعب لاقف ٠ 2 لأسف « ًافحصم دجوف لاق « قوسلا

 . كثيدحلا ركسم 0 ىراخيلا هيف لاق دقو 3 ةدئاز نب حلاص هبفو

 وأ نفلا اذو ُّق ءاربخلا مح ىلا ثيداحألا نم ًاضعب هيف د اذكهو

 6 أابضعب نوةسع ءايلعلا صضعب ناك نإو 4 ةفيعض ثيداحأ امنأب معلا -

 . نسحلا ةبترم ىلإ اهعفريو 3 ثيداحألا هذه دضاعي ام دجو

 مئاتغلا نم ةقرسلا 0 وه لولفلا قل



 دس اء سس

 هنأ ربظيو « ةفيعضلا ثيداحألاب ذخأي هنع هللا ىضر دمحأ - 3١
 هذ ذخالا اوررق نيذلا ءاملعاا اهركذ ىتلا طورشلاب ذخآلا ىف ديقتي
 نم « ثيدحلا ىف هبوار ناك ىذلا فيعضلا نوكي الأ ىهو ؛ ثيداحالا

 تو. دقتعي الأو ٠ ماع لصأ ىلإ ثيدحلا عجرب نأو « بذكلا دمعتي

 . طايتحالل 4 لمعي لب : ثيدحلا

 بحأ 4 للعمل نأ ررشبو 4 فيعضلا ركاذي هنع هللأ ىضر ءانيأر دقق

 مل هتاباور دانسإ ىف اوناك نيذلا ءافعضلا اندجوو « ىأرلل هنيد ىف طاتحيل
 نم مرثمو , ءايلعلا شعب هآكز نم مهم لب 2 بذكلا نودمءني نم ]ون وكي

 3 هطيض لَو بيدسإ هومعض ناك موضعي نإو 2 ىرخأ دانسأب هتياور ىروَهتت

 فيعضلا ثيدحلا نأ ةيميت نبا ررقي دقل لب هتياور ىف طق ًامهتم نكي ملو
 ةيلرم ىلإ عفت رب ىذلا فيعضلا ليبق نموه هلق ىذلاو 5 دمجحأ رظن 5

 نسحلا ريع الل و( حيحصلا مىسق فيعضلا راع نا دمحأ نأ و نسحلا

 : كلذ ىف لوقيو « مسالا اذهب هلبقيو ؛ ًافيعض الإ

 هب دارملا سيل ؛ ىأرلا رم ريغ فيعضلا ثيدحلا نأ انلوق امأو
 ش نم حالطصأ ق ثيدحلا ناآكو 6 نسحلا هب دارملا نكل 0 كورتملا فيعضلا

 « كورثم فيعض ناعون فيعضلاو , فيعض امإو ؛ مي امإ ىذمرتلا لبق
 فرعي ال نم ءاخ كلذب ثيدحلا ةمئنأ ملكتف كوراب سيل فيعضو
 بدأ فريحضلا ثيدحلا ماا ةماللا ضوءب لوق عمسف 3 ىدذمرمللا حالطصأ الإ

 ذمحأو » ىذمرعلا لم هقفعضب ىذلا ثيدحلاب جمع هنأ نظف ٠ سايقلا نم ىلا

 .ت6 حييحصلا ثيدحلل عبتأ هنأ ىر, نه هِي رط حج للر

 فمحأ ةهللشيو 0 ًافيعض ىو م نأ ىرب ةيمنك نا نأ آله نم ىرو

 ىهو « اهان ركذ ىتلا ثيداحألا نكلو « نسحلاب ىمسملا مسقلا نم وه
 نم 1 ىد لإ ) نلا ليبق نك هنأب نوثدحلا هيلع مح م نكد / دئيملا يد



 - مإ -

 , نيثدحلا نم هدعب ءاج نمو ىذمرتلا حالطصا لع ىتح « فيعضلا ليبق

 نودمعت, نم هتاور نإ وأ . تاعوضوملا ىف ًادودعم ًافيعض نكي نإو

 كلذلو « نس+لاىلإ فءضلا نم عفت ري ىح « هريغب دضأعي م وهو ؛ بذكلا

 رابخألا نم هدئس فعضو أم مدقي ناك دم>أ نأ ررقنف رمآألا نم ىهنت

 ,هنأب كح ريغ لبقي الو ء ندلا ىف طايتحالا نم كلذ دعيو « ىأرلا ىلع

 ىئكررلا لاق دقو ؛ عوضوملاو « فيعضلا نيب قرفو , طق عوضوم

 لواآلا ىف نإف « ريبكن وب حصي ال انوقو عوضوم انلوق نيب ٠ . كلذ ىف

 مزلي الو « توبثلا مدع نع رابخ] ىناثلا فو ؛ قالتخالاو بذكلا تايثإ

 حضي ال ىزوجلا نبا هيف لاق ثيدح لك ىف ءىجي اذهو « مدعلا تابدإ هنم

 .«ءهموخحنو

 نوكي ىذلا هذئس ىف فيعضلا ربخلاب دمحأ ذخأ ناك امو - 8©؟

 الإ نيدلا ىف ًادراو ًاديحص ًاثيدح ضرامي الو عرشلا ىف ماع لصأ هل

 لاهتحال ىأ , طايتحالل هنومضع يفي نأ راتخاف , هنيد نأش ىف طايتحالا
 ريغ ًافعض اريخ ىورب ذإ دمحأ نآل كلذو « هتبسن تو ال « هتحص

 .نيج رح نب نوك ىوتفلا عوض وه ف ًاحيحص دب الو « هعضو تبأث

 .ةرورضلا لاح ىف الإ كلذ غيستسي ال وهو « هيأرب ىتفي نأ (امهدحأ )

 . ًاباوص نوكي نأ ًايجار ىفيف ء رفم هنم نركي الذإ « ىوصقلا

 .ناك ولو 2 ربخ دوجو دنعو « هيإ] بوسنم هطلت أطخ نكي نإو

 دق هيأرب داهجالا ةغرسم لا ةجاملا وأ ةرورضلا نأ ىر ال دنملا 554 د ص

 الصأ ٠ ثيدحلا نأ أ ًاصوصخو قدصأأ لاهحا قس مال هوعض لاوو 6 تدوججو

 هيئاج حجد وأ« هقدص نرش لق ًاتباث

 نآل. « هيلع جرح اذه فو ؛ فيعضلا ريخلاب ذخأي نأ (اميتاثو) .



 - مخ

 لوسرلالإ بسني كلذب و , هتبسن ةحصب محلا ىف ًايبس نوكي دق هب ذخألا
 اههيف ةمالس ال قيرطب هتبثأ لب « ةمالسلا لك ملس قيرطب تبثي ملالوق

 . قوعي ام اهيف وأ

 ىأرلا نع داعتبالا نيب عمج اطسو ًاقيرط هدزع هللا ىضر راتخاف

 نأ راتخا ء لوسرلا ىلإ لوقلا دانسإ مدع نيبو , نيدلا ىف هضغبيىذلا
 , قدصلا لايتحا بناجي ًاذخأو « هنيدل ًأطارتحا ثيدحلا بجومي لمعي
 مما ريغ ثيدحلاب لمعي ووفق ) هجيج رب حجرمال 6 ًايلاحا قدصلا ءاقب

 هقمدع عم هنإو فيعض هنإ 0 ثيدحلا ف لوش ناك كلذلو «؛ ةيسنلا ةدصإ

 . ىأ رلأ نم ىدنع بحأ

 0 ىأرلا بني هةعقدي ًانايحأو )2 كلذب ىأرلا نع دمتي ناك دمدحأ نأو

 نود عابتالاب اوفرع نيذلا نيقباسلا ءاسبقفلا ضعب ى واتفب ذخأي نأ ىف
 ًاظح اوتوأ نيذلا ءابقفلا نم مثريغو ؛ ىروثلاو ىعفاشلاو كلام . عادتبالا
 و 0: هيأرب دهتجأ اذإكلسملا كاذ كلس ناك ارو 0 راثألا مع نم ًاريبك

 داهتجا ىلع كمكعي ناكف هيلإ حيرتسإ 7 جني تامدقم هيدي نيب مقتست

 ًاعانتماو ) هنيدل ًاطايتحا هلك كلذ ناكو )2 قباسلا وحلا ىلع رالا ءاملع

 . لع يغب هيف لوقب نأ نع
 ىلع ةفيعضلا رابخألاب ذخألا لضفب دمحأ نراك اذإو - 3"؟

 سايقلا وأ ىأرلاب اذخأي الأ ىلوأف 2 هيأر ىش الأ ىلع انررق ىذلا وحنلا

 دمحأ نأ ررقن نأ عيطتسن كلذ لعو . حيحص ثيدح هوجو لامح ىف

 اذإ . فيعض ريخ ىلع لب ٠ طق ثيدح ىلع سايقلا مدقي ال هنع هلل ىضر

 . ثيدجلا عم ىأرلل لاجم ال هنأ ىف ؛ ىمفاشلا هخيشأعم قتلي هدجن انهو
 ثيدحلاب فرتمي ال هخيش نآل , هخيش نم عسوأ ىدم ىلإ ريسي هنإ لب



 - مس

 )2 ىأرلا ىلع همدقيو ءهب .ذخأي الف فارثعالا نم هجو ىأ ىلع فيعضلا

 . سايقلا ىلع همدقي اذهو

 ىلع سايقلا ًانايحأ نامدقي امهنأ تبث دقن كلامو ةفثح وبأ امأو

 , هخيشو دمحأ ةقيرطل نيابتلا مامت ةنيابم امهتقيرطف دا آلا رايخأ

 دنع ليصفتلا ضعبب كلذل انضرع اعرو « صاخ لكك دمحأ ةّقبرطلو

 . سايقلا ىف مالكلا



 الما

 توك ىواتفلا نم ةفئاط ىلع ةمئألا نم مامإ لك جرخت - 5
 . اهجمانم لثم هنو را ل هه اضتةقم ىلع ريسلا نسحأ و( ةيرقفلا هتكلاماهتسارد نم

 جرو ىلا سسصدب وهذ ودسم نبالبوسنملا قارعلا هقفلأ سرد ةفيدحوبأف

 طايخك مالا ىفامرقثا رط توماشت دول ىح .ىعخنلا مها ري هقف ىلع صاغ هجوإ

 . دامح هخيش ىلع هقفلا كلذ دعب قلتو

 هاقلَتو «نيعباتلا نم ةعبسلا ءابقفاا هقف لع جرت هنع هللا ىضر كلامو
 طايتتسالا نسحأ دقو . امهريغو وأرلا ةعيب رو باهش نباك « مهيلع قلت نمع
 ىمعفاشلاو « مربقف ساسأ ىلع ةيبقفلا هتكلمتنوكستدق ذإ « موجهانملثم ىلع
 هنزاوو , كلام ُهَمف جرت مت , ثيدحلا ىف ةنييع نبأ ىلع جرخت هنعدهللا ىضر

 ىلع جرخو « ةنزاوملا نسحأو , نسحلا نبدم>< قتلا امدنع ىفا رعلا هقفلاب
 ةساردلا كلت تناكو , عماجلا ريبكلا هلقع ابعورف جزم ةيلك ةساردب سانلا
 . هقفلا سيباقم عمجو « طابنتسالا نيزاوم طبض ىذلا هقفلا ل وصأ لع

 ىلإ العو ,بقحلا ا زواحت ةسردم هل تناكف لبنح نب دمحأ امأ
 ىتا ةيبقفلا ةعودجملا ىلع هقفلا ف جرختف « هباحصأ دبعو لوسرلا دبع
 ىلص هنع ةروثأملا ماكحالاو ظ هتيضقأ فلسو هيلع هللا ىبص ىنلا نع تيور
 , ممواتفو مهتيضقأ ىف مالسلا مهبلع هباحصأ نع تيورو ء سو هيلع هللا
 . لس و هيلع هللا ص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ هيفاوعجرام كلذ ىف ءآوس
 ىلإ لحر ىلاو اهاور ىتلا ةعومجملا كلت تناكف ءارأ نم هيف اودهتجا امو
 ىذغتو ءاهيلع جرت ىلا ةيبقفلا ةسردملا ىهابعمج ليبس ىفةيمالسإلا راطقالا
 عاطتساو . ةفلتخلا ةيرقفلا هتايرختو هطابنتسا لك ىف ادب ًاحلاص ءاذغ اهنم
 ك7 نم جرختسي نأ هطباوضو طاينتسالا تا رط نم يعفاشلا نع ماقلت اب



 مو

 ىح 0 جرو امالع دي نأو 2 ةوقلا نم هت سه لك ل أاممربو ةءعومجلا

 دنغ افنآ هنع ائلقن امف مقلا نبا كلذ ىلإ راشأ م اهتاكشم نم هبقف ناك

 . هلوصأ ىف مالكلا

 اليلق ًاردق ةباحصلا نع ةوثأملا ةيبقفلا ةعومجملا تسيلو ٠١ه

 ' ملاقألا فلتتعو ثادحالا ع وتم ىف ءاج ريبكر دق ىهامنإ « .اهبقف جرخمال

 سانألل «ثداوملا نم ًاقاتشأ تجلاع  ةيئرج ماكحال ًاريبك ًاعماج تناكف

 تمقو اثادحأ جلاعام اهنف « ةأيحلا ىف ميكلاسم تنيابتو « مهيراشم تفلاخت

 ىرخأ جلاءام اهنمو « ماثلا وأ رصمب تءقو ةيئاث جلاعام اهنمو « قارعلا ىف

 « ىركسفلا ءاذئلا نم ةفلتم ًانارلأ تناكف ءاذكهو سراف ىف تعقو

 . ىعامجالا جالعلا نم ةعونتم الاكشأو

 ,ءاتفإلا نم رثكأ نم مهنف ءايتفلا ردق ىف نيفلتخ ةباحصلا تناكو
 , ىلعو ,« ريع ىوتؤ ٌمرثكأو «اليلق ءاوتف نم روثأملا نأك نم مهنمو

 هللا ىضر ةشئاعو تباث نب ديزو ؛ سابع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعو

 نأ نكميو «ةتسلا ةياحصلا ءالؤه ىف مزح نبأ لاق دقلو ؛ نيعمجأ مهنع

 . مخض دل#+ ءالؤه» نم دحاو لك ايتفا عمج

 دعسو ؛ ذاعمو 5 نامعو ) رب وبأ مهم: نو رشع ةرثكلاا ف ءالره لبو

 ناءلسو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو ريبرلاو ةحاطو ؛« صاقو ىبأ نبا

 . مثريغو ؛ةلس مأو « رباجو « ىسرافلا

 دعب نمزلا هب دتما مبضعي نأ نيلوألا نم ىوتفلا ةرثكى ببسلاو .

 .!واثسف « ةريثك ثادحأ تدجو « هيلع همالسو هللا تاواص لوسرلا ةافو

 وأ“ لوشرلا نم ومس ايو « باتكلا نم اومبف ام : اوتفأف « اهماكحأ نع

 ءالئسف نيبلسملا رمأ ايلو دق ءىلعو «رمعو نيريبكلا نيلصألا نيذه ءوضىلع



 امئإو : لاق هنأ ىمل ألا رمع نب دمت نع هتاقبط ىف دعس نبا لقن دقو , ايتفأف
 6 الئسف الو امال « بلاط ىأ نب لعو باطخلا نب ربع نع ىوتفلا ترثك

 . نوتفيف نوتفتسيو مهلع ظفحو

 ًارون تناك ىلا رآلا ةيبقفلا ةعومجملا كلت ىلع روحأ جرت 5

 نمو ؛ هيلع همالسو هلأ تاوالص لوس رلا مع نم ةيود ةسبق تةاكوه ىدتم

 هنع لأي ام لكى اهيلإ عجري ء ذجاوتلاب اهيلع ضعي ناكف هبادصأ لع

 . هيف ىفتسإو

 كثيداحأ ةرجح لت ,هدنع ةجح مهواتفو ةباحصلا لاوقأ تناككلذلو

 نم فيعضلاو « ثيداحألا نم لسرالا ىلع مدقتتو « ةحيحصلا لوسرلا
 , هيف اوفلتخي ملو , كلذ ىلع هبقف اولقن نيذلا ءاملعلا قفتا دقو ٠ رابخألا

 ف دجو م هنأرب ده الو 3 ةبادصلا ىوتفب ذخأي ناك هنأ ىلع عم ميلك

 . نأحص نع الوقتم آرثأ ىوتفلا عوض وم

 : ناتجرد دمع تناك ةباحصلا ىواتف نإو - رخأا

 لوق دجو وأ « ىوتفلا كلت ىف مهنيب فال فرعي مل اذإ (اممال وأ)

 . رخآ لوق ىلإ هؤارقتسا هده ملو مدحأل

 ناك اي « ةثالث وأ نالوق دجوو « مهنيب ايف اوفلتخا اذإ ( امهنئاثو )
 اوفلتخا مهنإف « بآلا ىبأ عم بآل وأ , ءاقشألا ةوخآلا ثاريم ةلأسم ىف

 2 ةوخالا بج بالاك بالا ايأ ربتعا ركب وبأف 3 لاوقأ ىلع كاأذ ف

 طرشب خالاك هربتعا لعو ؛, ثلشلا نع لمي الأ طرب خأك هربتعا دبزو

 . اذكهو , سدسلا نع لقي الأ

 كلذ ىمسيالو , ىناحصلا لوقب ذخأي هنإف : ىلوألا ةيترملا ىف امأ



 - ول ع

 كلذ لاثمأ نمو ؛ ىمفاشلا كلذ ىف فاو دقو , ةيفنحلل اذالخ ًاعامجإ
 لاق هنأ دمحأ مامإلا هنع لقن دقو ءدبعلا ةدابش هلوبق ىف سنأ ىأرب هذخأ

 ًادحاو الرق دمحأ هريتعاف 3 ديعلا ةدابش در ًاد>أ لعأ ال ١ : كلذ ف

 1 . هفالخ لعب الل

 ريتعي هنإ ليقف « اذ دمحأ نع لقنلا فلتخا دقدنإف , ةفاثلا ةيترلا امأو

 هدنع ةلأسملا ىف نوكيف ؛هل الاوقأ لاوقألا كل: ربتعتو « ًاعيمج مهلارقأ

 ج رحتي هنأل كلذو ,؛ كئتلوأ لاوقأ فالتخا بمسح ىلع ةثالث وأ «نالوق

 هللا لوسر نه ميلك ذإ « ضعب ىلع لاوقالا هذه ضعب هيأر مدقي نأ نم

 « لوسرلا اونياعو « ليزغنلا اودهاش نيذلا مثو ؛ ةيادهو ارو: سمتلم

 . نينس داهتجأ نه ريخأ لودسرلا عم ةعاسو

 (دمحأ ىأ ) هلوصأ نم ,: لاف ؛ ىرخأ ةياور ملا نبأ ركذ دقلو
 «ةنسلاو باتكلاىلإ ام.رقأ ناك ام محلا وقأ نم ريخت ةباحصلا فلتخا اذإ هنأ

 فالخلا يح لاوقألا دحأ ةقفاوم هل نيبقي ل نإف ؛ محلارقأ نع جرخيملو

 ىنآل ليق , هلثاسم ىف ءىناه نب مهاربإ نب قحس] لاق لوقب مز مو« ايف
 ىتفي لاق « فالتخا هيف ءىثلا نع لأسيف هموق ىف لجرلا نوكي هللا ديع

 . ©9 هنع كسمأ ةنساو باتكلا قفاوي مل امو « ةنسلاو باتكللا قفاو امب

 مالسإلا لصأ امه ةنسلاو باتكلا نآل ء ةحضاو ةياورلا هذه ةبجوو

 . صوصسنلا نم أمرق ف ةددحأو ةجرد ابك لاوقألا نوكت نأ نكميالو

 ٠ صوصنلا ىلإ برقأ نوكي وأ اهنف ىفتسي ىنلا ةلأسسلل قفوأو

 )١( نيعقوملا مالعإ ١7 ص ٠؟



 - مهاد

 هنأ ىر ىعفاشلا ةلاسر ف هيلع صوصخملا عم قدتت ةياورلا هذهو 1

 3 ) صوصتنلا لإ برأ هد أم ب ادصلا لاوقأ نم ريختا ناك هنإف 2( ةنع

 لوق حيحصلا دجلا ىلع ةوخإلا ثاريم ةلأسملا ىف ةءاحصلا لاوقأ نم زاتخا

 ناك-ل ةروثأملا لارقألا الول هنأ ررقو « ىهقفلا سايقلاب هحجرو ديز

 . دجلا ةوخألا بجحت نأ سايقلا ىضتقي

 ةباحصلالاوقأ نمريختي ناكف كلسملا كلذ شم كلسي ناك ةفيتح وبأو

 «ءاشاع ذخأي هنكلو . اهريغ ىلإ مهارقأ نع جرخال ناكو ؛ رفا نإ

 تام عدبد

 ةباحسملا فلتغا اذإهنأ هو دمحأ نعةثلاث ةياور كانهو - ٠م

 حجد لب 2 صوصنلا ىلإ امر 3 لاوقألا نس نه رمألا لوأ نم ريحت ال

 رخآ عضوم ىف مقلا نبأ ًاضيأ ةياورلا هذه ىور دقو « ءافلخلا لاوقأ الوأ

 : هصق م هيف ءاو دوق ٠ نيعقوملا مالعإ 4 ان؟ نم

 , هفلا ال وأ , رخآ ىناح هفلاخي نأ امإف , الوق ىناحصلا لاق اذإ »
 ؛هتملعأ هفلاخ نإو « رخآلا ىلع ةجح امهدحأ لوق نكي مل هلثم هفلاخ نإف

 لبف « كح ىف ةياحصلا نم مريغ مهضعب وأ نودشار اا ءافلخلا فلا اذ اك

 هيف « نيرخآلا ىلع ةجح مهضعب وأ نودشارلا ءافلخلا هيف ىذلا قشلا نوكي

 ىذلا قشلا نأ حيحصلاو , دمحأ مامإلا نع نانياور امهو « ءاملعلل نالؤق

 .ناكنإف ء رخآلا قشلا نم هب ذخؤي نأ ىلوأو حجرأ مهضعب وأ ءافلخلا هيف

 باودلاف ءقش مرتك أ ناك نإو « باوصلا هنأ كشالف قش ىف ةعبرآلا

 نإف ؛ باوصلا ىلإ برقأ رمعو ركب ىلأ قف نينثا اوناك نإو ؛ بلغأ هيف
 فرميال ةلمج هذهو ؛ ركب ىنأ عم باوصلاف ؛ رمعو ركب وبأ فلتخا
 حجارلا ىلعو ةباحصلا ءيف فلتتخا ام ىلع عالطاو ةريخ هل نم الإ امليصفت
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 .٠ © 6( مهلارقأ نم

 فالتخا دنع دمحال ةئلاث ةياور ركذ .ةلا نبا نأ اذه نم ىرتو

 «ن.دشأرلا ءافلخلا اوناك اذإ اهياععأ لجال لاوقألا مدقي هنأ ىهو ةياحصلا

 ماذإ ةن-لاو باءكللا نم برقلاب ريختب مث مثديغ ىلع ءافلخلا لاوقأ مدقيف

 . ءافاخلل لوق ن 3

 دق ءافلخلا لوق نآل ؛ ةبجو هل ةياورلا هذه ىلع ءافلخلا لاو ةأ هعدقتو

 ًافلاذعناك ول هنألل ؛هورثآ لب « هولقونيملسملا رورمج هاضترا المع فداص

 ةفيلخلا ءارآ اوموقل « اهنم برقأ ريغ ناكوأ « هلوسر ةنسو هللا باتكل

 « هفلاغ ىأر م .باسي همجي ام هتيادهو « هلّمع ةرقو هئيد نم هلو هوهنو

 نيحلصملا ةحاصمو هلوسر ةئسو هللا بان 5و نيدلا ىلإ برقأ هنأ هل تبث نإ

 أه عاد نأىري « رمعو ركب ابأ ًاصوصخوو نيلوآلا ءافلخلا ةايحل سرادلاو

 براقشي ىأر وبف «نينهؤمالا رورج ةقفاومي لاوحالا رثك | ىف ىزم ناك

 . 00 هل همبدقت ناكف امجإلا
 وذ ةرجو 4

 ءافلخلل ءارآ دجو اذإ ناكهنع ها ىضر دم>أ نأ ربظيو - 18

 ءارالا برقأ راتخا دي 0 و «اهريغ نود اهراتخا مهضعبل وأ نيدشارلا

 برقلان م هجوهلدبي لن . ]و ؛لسو هيلع هللا لص هللال وسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 هدعب نم نيذلا ءاخ 3 عوضوملا ىف هل ناك وأ « فقوتو رمأللا كرت

 ءءافلخلا لوق اهيف راتخا ىتتا ىوتفلا . ميضعب ىورو لاوحألا هذه اودجوف

 1 ءاججو «لوصالا نم برقلاب ريخنلا ةءقاو الإ ورب ملف رخآ وار ءاجو

 ةياور لكدف هيلإ اباك اهتبسنو « ةلمج لاوقالا كرت ةمتأو ىورف « كأاث

 هذهو « تاياورلا هذه عوم نمو « ةحيحص ةءقأو تور اهنأل ةقداص

 ك0

 : ٠١4 ص(4> نيءقوملا مالعإ )١(

 (لبنح نباح ذو م)
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 حيجرتلا وهو « انل ربظي ىذلا هنإ انلق ىذلا رهو« هيأر نيس عئاقولا
 . اهددعب لاوقأللا كرت 7 هليلدب 2 لوقلا لئاقب الوأ

 دعب ىف ةلداألا بيترت ىف ىناحصلا ىوتفب ذخآلا ةبترمو - ٠
 ضعب ىعدأ دقلو , ةحيحصلا ثيداحاألاو نآرقلا ىهو « ةتباثلا صوصنلا
 الو صوصنلا ىلإ تفتليال ىناحصلا ىوتف دجو أذإ ناك دموحأ نأ ءادلعلا
 ثيحالإ دهتحيال ىأ , طابنتسالا نع هتنغأ ىفناحصلا ىوتف نآل « اهيلإ هجتب
 ناك دم>أ نأ تبثأو مقلا نبا يعزلا كلذ در دقاو « فاحصلا ىوتق دحيال
 : لاقو . هنع هللا ىضر ىنادصلا ىونف ىلعصتنلا مدعي

 ,هفلاخام ىلإ ت فلي ملو ؛ هبجومي ىفأ صنلا دجو اذإ دمحأ مامإلا نكد.
 هنعهتأ ىضر ريع فالخ ىلإ تفتلي م كلذأو ' ناك نم انئاك هفلاخ نمالو
 بنجال مهلا ىف هفالخ ىلإ الو , ©) سدق تنب ةمطاف ثيدحل ةتروتمملا قف
 ىد ]و , سابع نبأ لوق ىلإ تفتتلب مو : () رساي نب رامع ثيدحل
 ىصتأ اهجوز أمنع ىفوتملا لماحلا ةدع نأ مهنع هلا ىضر ىلع نع نيتياو رآأ
 ةيواعمو ذاعم ل وقىلإتفتلي لو «ةيملسألا ةعيسثيدح ةحصل ؛ نيلجالا

 هلوقل « ةقفنلا اهل اثالث ناك ولو ء قالط نم ةدتحلا نأ هنع للا ضر رمح ىأر )١(
 نأ سبق تنب ةمطاف تورو 2٠٠٠© هتعس نم ةعسس وذ قفنيل » قالطلا ةروس ىف ىلاعت
 تور الو « ةقف الو كس ملسو هيلع للا ىلصتلا لوسر اهل لمجي ملف « اثالث اهقلط ابجوز
 وأ تاففح اهلعا ىردتال ةأرسعا لوقل انيبن ةنسو هللا باتك كرتنال : لاف ٠ ريعل كلذ
 ٠ رمع ىوتف كرتو ةمطاف ثيدحب دعأ ذخأف © تيسن

 لإ ئيديلا اهب حسم ةينانلاو ٠ هجولل اعادحإ نيتب رست نوكي مميتلا نأ رمت ىأر ١(
 هبجو اهب حسع ةبرعغب نوكي مميتلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رامع ىورو «نيقفر' |
 ىلإ حملا طرتشي ماو « نيتبرضلا طرتشي ماو ثيدحلاب دحأ ذخأف « نينفرملا ىلإ هينكو
 1 نيقفرألا

 كلذو رشعو رهشأ ةعبرأ وأ عضولا نيلجألا دعب ألماحلا اهجوز اهنع فونملا ةدع (؟)
 . تعضو اهنأ تركذ اهنإف « ةيماسألا ةعيبس هتور ىذلا فالخ اذهو ىلعو « سابع نبا دنع
 ءااهل نذأت , حكت نأ هتتذأتساف « ملسو هيلع للا ىلص ىتلا تءاخ « لايلب اهجوز ةانودعب
 ٠ هنع نا ىفر دحأ ذخأ كاذبو
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 و امبنب ثراوتلا نع عناملا ثيدحلا ةحصل رفاكلا نم ملسملا ثيروت ف

 ىلإ الو (0) هفالخم ثيد_حلا ةحصل فرصلا ىف سايع نبأ لوق ىلإ تفتلي

 . دج ريثك اذهو , 9 كلذك رجلا موخل ةحابإ ىف هلوق

 دوجو عم ثيدحلاب ذ_خأي ناك هنع هللا ىضر دمحأ نأ اذه نم ىرتو

 نأ ظحالن انهو « نيدحلا ىلع ابمدقي نكي ل هنآل « ىناحصلا ىوتف

 ىهو ؛ ميركلا نآرقلا نم اهذخأ ىنكسلاو ةقفنلا اهل ةترتملا نأ رمع ىوتدف

 « كدجو نم ملك ثرح نم نهونكسأ » : تاقلطملا ىف ىلاعت هلوق حيرص

 « هقزر هيلع ردق نمو « هتعس نم ةعس وذ قفنيل ٠ ًاضيأ نويف ىلاعت هلوقو

 . ةتوتبملا نويف ءاوس « ًاعيمج تاقلطملا لمشي اذه نإف ء هلا هانآ ام قفنيلف

 لدتسا مومعاكلذبو « ايعجر ًاقالط ةقلطملاو ؛ كلذ نود امب ةنئابلاو ًاثالث

 ثيح نآرقلا ةرسفم ىه ًائاد ةنسلا لعجب دمحأ نكللو هنع هلل ىضر ريع

 نوكت كلذبو « ةنسلا نايب ىلع نآرقلا لمحيف ء دحاو عوضوم ىف ايقال#

 هب ديرأ ميركلا ىفآرقلا ظفللا مومع نوكسيو « ةتوثبللل ةلماش ريغ تانآلا

 هنآل «لخدت ال ثالالاب ةتوتبملا نأ هنم ميفي دقام ةيآلا ىفو ء« صاخلا

 . .٠ نمتدعل نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذإ ىنلا اميأي » ىلاعت هلوق دعب لاق

 اه ءاجر ال ثالثلاب ةئوتملاو « م كلذ دعب ثدحب هللا لعل ىردتال وه

 تدر كلذلو . ةدوعلا هذه ليبس ىف تايقملا عرامشلا عضو لب « ةدوعا ىف

 هللا تابآأ تلتو هللا باتك مديبو ىقيب : ةلئاق ريع لع سق تنب ةمطاف

 ىأف» : تلاق مث ء آسمأ كلذ دعب ثدح هللا لعل ىردتال « : ىلاعتهلوق ىلإ

 ش «؟ ثالثلا دعب ثدحت ىمأ

 ريسي كاذب و « هنع هللا ىضر دمحأ دنع ىنعملا كلذ ًانيعم ثيدحلا ناكف

 ؛كلاذك انه ىهو ؛ نآر قلل ةرسفم ةنسلا نأ وهو , كلسم ىضتقم ىلع دحأ

 ةئيسناا ابرلا اهتالوقي ناكو « ةئيسنلا ريغ ىف ابرلا راكنإ سابع نبا بهذم )١(
 دجأب هذم وهاذهو «, هرخآ ىلإ لثع لثم بهذلاب بهذلال غفلا ابر ثيدح ىور نكلو

 . نيحيحصلا ف ىور اك ابلكأ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل 0



 ا

 وهو  هنع هللا ىضر رمع ريسفت , ميركلا نآرقلل نأ ريسفت هيدي نيب ناكف
 راشخاف « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريسفت ناثلاو , ةتوترملل ةقفنلا برجو
 . آمئاد هنأش وه اي « ىلسو هيلع هللا للص ىنلا ريسفت هنع هللا ىضد

 ذخأي هنع هللا ىضر نمحأ نرأ قباسأأ مالكلا ىف انبدق - ١
 ابمدقيو ؛ محيحصلا ثدب دخلا نع لالدتسالا ىف اه رخو ةيادصأا ىواتفب

 . فيعضلاو , لسرملا ىلع

 ىذلاوه ىلاعصلا ىوتف هيلع مدقت: ىذلا لسرأانأ ظحالي نأ بحيو
 دحأ ىوري نأك ؛ ىنادصلا هلسري ىذلا امأ , هنود نمو ؛ ىعبانلا هلسري
 لسوهيلع هتلا لص ىبنل اكيردم نكي مل ىفاحصلا كلذ نأ تيثو يد ةباحصلا
 نم السرم نوكي كلاذ نإف ؛ هلعف وأ هيف لوسرلا لوق ناك ىذلا تقولا ىف
 نم عونلا اذهو . رخآ ناحص نع هاور هنأ ةلاح ال ضرفيو « ىناحصلا
 ءاملع كلذ ىلع قفتا اك لصتملا , حيحصلا ثيدحلا ةوق ىف نوكي لاسرإلا
 « تاللسرألا رئاسك ىنا>صلا ىوتف هيلع مدقت ال كلذ ىلعو ؛ ثيد.خلا
 مدقت هس ىناحملل لو ىبنادصلا ىوآتف نال ؛ ًاد.ج حضاو كلذ ليلعتو
 ,ليزتللاهتنياعمو « هتبحصو مس وهيلع هلا لص هنأ لوسرل هتدهاشمل اهريغ ىلع
 الوق دنسأو ؛ ةحصلا ثيح نم لوألا ةلزنم لثم هل رخآ ىلاحص ءاج اذإف
 ناكامو « قئوأ ىنلا لوق نإف ٠ ملسو هيلع هلا لص 8 ىلإ ىوتفوأ
 مدقق الف « ةنسلا نم ةسيئقم وأ ةنسأا نم اهنآل الإ ىناحصلا ىونف لوبق
 قطنم اذهو ٠ ىفملا ىناحصلا ةلزنم لثم هل اميواد نوك- تا ةنسلا لع
 ظ . ميوق نع

 ؟ردصم ىناحصلا ىوتف ربعي هنع هلا ىضر دمحأ ناك اذإو - 5
 اهنأ لع امم ذخأيأ ؟ هذخأم ناك هجو ىأ ىلعف « اب ذخأو و هقفلا رداصم نم
 ىلوأ ممدابتجا نكللو « ةباحصلا نم داهتجا اهنأ ىلع اهب ذخأي مأ « ةنسلا نم
 ؟ هدابتجا نم 'خألاب
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 ةيمالسإلا دالبلا ف ةروشنملا بهاذا ىوذ ةعبرآلا ءابقملا اندجو دّقل

 ىعفاشلاف .ذخالا قيرطىف نوفلتخ نكلو ىناحصلا ىوتف هب ًاعيج نوذخأي

 نم :ىلوأ م ءدارتجأ امن أ ىلع ماوتفب ذغأي ؛ ةلاسرلا ىف حرصي اك

 ةنسلا نم اهنأ لع مثاوتفب ذخأي هنع هلا ىضر اكلام اندجوو « هدابتجا

 ىاحص ىوتف عم ربخلا ضراعت نإ «ةيورملا رابخألا نيبو ابني ثذاويو

 ىنلانع ًاريخ دجو اذإ ىناحما ىوتت ىلإ تفتلي ال هنإف ؛ ىعئاشلا فالك

 «ع ورفلان م ريثآ ىف كلامل هتفلاذط بايسأ نم كلذ ناكو ملسو هيلع هللا ىلص

 الصأ عرفلا لعج ليبق نم كلام َةَعب رط ىعسو

 ديعس وبأف « ةفينح ىلأ راثن ةقيقح نع حيرخنلا ءادع فاتغاو

 مدامتجا ةفينحىفأ حيجرت ليبق نم قاحصلا ىوتفب ذ_خالا ربتعا ىذاربلا

 ىوتف ىف كك أسمو , ةفينح ىنأ تارايع نم كلذ ذخأو , 2, هدأ جاع

 لبق نم ىلاحصلا ىوتفب ذمخالا ربتعا ىخركلا نسحلا وبأو ٠ قاحصا

 سال كر ردبال مف الإ اهب ذخأي ال كلذلو « ةنسلاو ثيدحلاب دخلا

 هلوق ْن أ ىلع لالا هذه ىف فاحملا عبقيف لقتل هنأش ام اهوذو تيقاوملاك

 ' أرال لقن

 مامإ؟ ناك مأ « ىعناشلا هخيشك ناكأ ؟ ليدح نب دمحأ نيليةلا ىأ نمو

 ىوتف ىلع قالطإب حيحصأأ ثيدحلا مدقي هاندجو دقل ؟ كلام ةرجح ا راد

 ةباحصلا درا طع ذخأي هاندجو اك « كلاك امبنيب نزاوي الو ىاحصلا

 هق رط نوكي نأ لمتحت أمو «؛ فقوتلا هقي رط نوكي ام نيب ة ةفرفت ريغ نم

 ثيدحلاو « لسرملا ثيدحلا ىلع ىنادصلا ىوتف مدقي هاندجوو ؛ دابتجالا

 . هدنع فعضلا هب انرسف ىذلا ريسفتلا لع فيعضلا

 ةباحصلا ىواتف لك ربعي ناكدمحأ نإ لوقت نأ عيطتسنال | اننأ ىدنع و

 عجرألا اهنأ ىلع مهلا وقأب ذخأي ناك هنأ ررقن نأ عيطتسنو « لقنلا ليبق نم

 «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاوقأ دعب « ىمالسمإلا عرشلاو نيدلا مهفل ىناثلا



 -!مة4-

 ىلعو « مييلع هللا ىئثأو « اردهاشو ءونياع دقو لوسرلا ىلإ برأ منال
 ابقيرط ناك نإف . لقت مهطاوقأف ' نيدلا موب ىلإ « ناسحإب مهعبتأ نم
 نم سدقم ىأر وهف )2 لاحم أهف ىأرلل ناك نإو 3 نأ ىهف ةلاع ذل ففاقودا

 ع هيده مهي فلو ؛ مالسلا هي هلع هل مهب .حصل راسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىده

 مهلارقأ لك نكت مل فرإو ٠ ةنس ميعابتاف « ليذغتلا ىارمل ميك اددإو
 . ثيداحالا ةوف ف وأ 2 ثيدامحأ

 ] برق أ مءارآنأ ًائيم , مبقلا نبا ىنعملا اذه ررح دقلو 2 ؟؛؟

 : لاقف باتكلاو ة هيلا

 كرادم هلذف ءايتفب ّيفأ و كح 5 وأ , الوق لاق اذإ ىفاحصلا نإ »
 نوكي نأ زوجيف هب صتخم 5 عاب فكر أش كرادمو ءاسنع ام درغتي

 لوسر نع رخآ نقادص نم وأ « اهافش ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ن ءم هروعم

 طاح نأ نم رثكأ ان ملعلا نم هب اودرفنا ام نإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 « هنع هنأ ىّصر قيدصأا لعد: ام نأو عمس ام لك مينم لك وري ملف ء هب

 قودص نع ورب ملف (« موور م ىلإ ةباديصلا رايك نمامهريغو 2 قورافلاو

 نم ءىش ف ماسو هيلع هللأ ىلص ىنأا نع بغي ا وهو« ثيدح ةئام ةمالا

 ملعأ ناكو ىفوت نأ ىلإ ثعبلا لبق لب ,ء ثعب نيح نم هبحص لب ؛ هدهاشم
 كلاذكو . ةلريسو ةيدهو ٠ هلعفو هلوقبو 2 ملسو هلع هللأ ىلص هب ةءآلا

 هودهاشو « مهيب نم هوعمسام ىلإ ةبسنلاب دج ةليلق مهتياور « ةباحصلا ةلجأ
 ًافاعضأ ةريرره ىنأ ةياور ىلع دازل هودهاشو ع هوهع املك وور ولو

 لئاقأا لوقف ريثكلا هةنع ىور دقو 0 نيدس عبرأ و ه4 رحص أ 00 ةفعاضم

 موقلأ ة هريس فرعي مل نه لو نق اح ءىب * ةعقاولا هذه ف ىناسصلا دنع ناك ول

 ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لودمر نع ةءاورلا نوبأع . اوناك مهإف مهلاوحأو

 ١ ىذلا ءىنذلاب نوثد#ورصقالاو ةدايزلا فوخ اهنوللقيو 2 اهومظعيو

 ن ناو الو «عامسلاب نورصي الو« ًارارم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نم



 ب مهو

 مدحأ اب ىتفي ىلا ىوتفلا كلتف ملسو هلع هللا ىلع هللا لوسر لاق

 : هوجو ةتس نع جر ال

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم ابعمس نوكي نأ ( اهدحأ )

 . اهعمس نم اهعمس نوكي نأ (فاثا)

 . انيلع ىنخ ًامبف هللا باتك نم ةيآ نم اهمهف نوكي نأ ( ثلاثلا )

 لوت الإ انيل] لقني ملو , مؤلم هيلع قفتا دق نوكسي نأ ( عبارلا )

 . هدحو امم ىفملا

 هجولا ىلع. ظفللا ةلالدو « ةذللاب هيلع لاكل نوكي نأ (سماخلا )

 رومأ عومجمل وأ « باطخلاب تئرتقا ةيلاح نئارقل وأ ءانع هب درفنا ىذلا

 ةد_هاشمو « ملسو هيلع هلا ىلص ىتلا ةيؤر نم نامزلا لوط ىلع اهمهف

 لبد دورشو « هدصاقمب ململاو همالك عامسو هتريسو « هلاوحأو هلافقأ

 ه ىلعو ني هميفت ال أ١ مبف نوكيف لعفلاب هليوأت ةدهاشمو «ىحولا

 . ابعايتأ بحب انيلع ةجح هاوتف نوك : ةسؤخلا رداقتلا

 ملسو هيلح هللا ىلص ىنلا نع هوري ملام مبف نوكي نأ ( سداسلا )

 نأ أعطت مولعمو « ةجح هلوق نوكب ال ريدا اذه ىلعو همبف ىف أطغأو

 . نيم ددحاو لاتتحا عوقو نم نظلا ىلع بلغأ ة.مخ نم لاْحا عوقو

 باوصلا نأ ىلع ًآيوق ابلاغ ًانظ ديفي كلذو « لقاع هيف كشبال ام اذ.ه

 ىكيو « نيعتم هب لدعلاو « بلانلا نلظا' الإ بواطملا ىبلو . . هلوق ىف

 , 2)هجولا اذه فراعلا

 2 ءابقفلا ريهاج كاسم مموأم انفو 3 اصلا لاوقأب جاجتحالاو 5 1 1 ١

 نيعب رأو دس وحلب رومار د مقلا نبأ ديأ نكلو 3 ةعيشلا مهفلاخ دقو

 )١( ؟48 س ؛ جنيمقوملا مالعإ ٠
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 عجريلف , اهدرسإ عوضوملا ىف ليطت نأ ديرت الو , ةيوق ججح اولكو ارجو
 . 20ءىراقلا اهيل

 ةءعبرالا ةمنألا ضتاني لوحفلا داشرإ هباتسك ىف قاكوشلا اندجو دقلو
 : لوةيف ةجح تسيل ةباحصلا لاوقأ نأ ررقيو

 ةمآلا هذه ىلإ ثعبي مل ىلاعتو هنا>بس هللا نإف « ةجحب سيل هنأ قحلاو
 عيمجو ) دحاو باتكو 4 دحاو لوسرالإ ان سلو 03 هلي ادمم الإ اين

 مدعي ندهو َ اد هلأ نيب قرف الو ( ةيبث ةنسو لل امك عابتاب رومأم ةماألا

 « ةنسااو باتكلا عابتأاو « ةيعرشاا فيلاكتلا نوفلكم مواكف ؛ كلذ ىف
 هلوسر ةزسو هللأ بانك ريغب لجو زع هلأ ند ف ةحجكلأ موقت هنإ : لاق نف

 ةعيرشاا هذه ىف تبثأو تدثبال ام هللا نيد ىف لاق دقف اءمل] عجريامو
 مكحلا نإف ؛ غلاب ةلوقتو مظع ىمأ اذهو « هب هتلا رمأ,ل ًاعرش ةيمالسإلا
 بجي نيلسملا ىلع ةجح مهلارقأ وأ هلوق نأب هللا دابع نم دا رفأ وأ درفل
 لجوزع هللأ ناديال امىوللا 4 معت ًاررقتم ًاعرشريعتو 3 م لمعلا ميلع

 نكي مل ماقلا اذه نإف , هيلع لمعلا الو هيلإ نوكرلا لسا لحي الو .هب
 معلا غلب نإو * مريخل ال « هدابع ىلإ ”ارمدلاب مولسرأ نيذلا هللا لسرل الإ
 نكل ماذع ماقم ةبحصلا ماقم نأ كش الو «غلم ىأ ةلزتملا مظعو نيدلاو
 3 هيف كشال مسه أآذهو نأشلا ةمظعو ةجردلا عافتراو ةليضفلا 2 كلذو

 هيلعهللا ىلصهتأ لوسر ةلزنمب مهتم دحاو لك لعج نيبو اذه نيب مزالت الو
 تال الو ل هللأ نذأو ام كلذ نإف 3 هعايقاب سانلاما نأإو ؛هلوق ةيجح َّق مو

 ىناحصاا لوق ةيجحب نيلئاقلا ضعب هب كسمئام امأو ؛ دحاو فرح هيف هنع
 مومأب موجنلاك ىنادصأ 2 لاق هنأ ماسو هيلع هنبأ ىلص أذنه هئنع ىورام

 آنه لهأ لمع فورعم 4يف مالكلاو طق تبث امم اذبف ل متيدتها ميدتقا

 . روك ذملا ءزملا نيدقوملا مالعإ (0)



 و

 لل فيك عرش ماكحأ نم مكح قدأ ف هلثع لمعلا حصيال ثيدن نأشلا

 ناكلل حيحص هجو نم تنل ول هنأ ىلع 6 ليلجلا بطخلاو 3 مظعلا رمألا اذه

 مهصرحوةنسلاو باتكلا نم ةتباثناةربطملا ةعبرشلا هذهب مبلععدي زمنأ هانعم

 اب لهعلا ىف مهب ريخآا ءادتقا نأ ىضتقي اهتقي رط ىلع مهيشمو « ابعابتا 0

 ؟|ذ, تاعف مم ؟اذ؟ك ت تلق مل مدحأل ليق ول هنأل ةلماك ةياده ابعأ

 ؛ كلذ نايب ّق مهل مو 6 نسا و او باتكلا نم ةجملا زارإ نع زجعي 14

 هلوآ نم هلآو مسو هيلع هللأ ىلص 4ع حصام لمح لا أله لدم ىلعو

 هلأ ىللص هل وأ نم ةنع ص امو «رور 9 ىأ ىدعي نم نيذلاب اودنقا 0

 0 آله فرعأف 0 ىدعي ن 0 نيدشأرلا ٠ اناملا ه4يسو ىجاسب 0 اع 0 ملسو هي كم لع

 دم محالإ الور ةمآلا هذه رئاسملإا وكي ] لعحي مل هللا نإف « هيلع صر>حاو

 هاوس ناسا ىلع كل عرش ل عاب كرمأي مآو مسو هيلع هنأ ىلص

 هرب ع لوف ُّق كياع ةجحلا نمأ 2 لعجالو 0 ًادحاوأ 3 رح هتمأ نم

 « ةنر ناك نم 53

 نع داعتبالا ىف ةالاغملا طرف هعئلد ىناكوشا| ىرت اذكهو - ١8#

 ىواتفب ذخالا ضفر ىلإ ةنسلاو باتكلا ىلع داهتعالا ىف ددشتلاو ,ديلقتلا

 ثعبي مل هلل نآل )2 ىالسإلا هقفااو 2 نيدلا 2 ديزت كلذ نأ أن د ةباحصلا

 . ًادحاو أ د 7 ةمالا هذه

 اسهنم !وسبتقاو « مهيواتفو ةءاحصلا لاوقأب اوذخأ نيذلا ناكامو

 باتكلاو؛ ةددحاو ةنسلاو هددحاو ىنلا نأب كاسوتسالادشأ نيؤكسمت سم الإ

 هللا باتك ىلع اوظفحتسا نيذلا مث ةباحصلا ءالؤه نأ اودجو نكلل « دحاو

 سائلا فرعأ اوناكف 03 مثدعب نم ىلإ 5-5 لاوقأ اواقنو 4 ىلاعتو هنأح دسم

 هوعدتبا ًاعدب تسيلو ؛ ةيوين ةسبق مهلاوقأو ؛هيده ىلإ معرقأو « هعرشإ

 مثو )ا هديب أدي ند ىءالسإلا عرشلل سل هزكلو 04 هوعرخأ ًاعارتخا الو

 )١( ص لوصألا لع ىف قحلا قيقحم ىلإ لودفلا داشرإ ١4؟.



 - ؟هو

 م ,يفهللا لاق زيذلا نم ووفق 2 مرعب دى نفث اهدراومو اهرداصع سا أ فرع أ

 « ناسحإب مثوعبتا نيذلاو 0

 ًاصوصخو) « ,مرثكأ ةزسلا نم بن :أ ىلع ليرات نوذخأب نيذلا ن نإو

 ميعابتاف 6 اه ره ف ابعضإ الو ) ة>يحصلا ثيداحالا نع اهرخ# (دمحأ

 . مهلاوتأ ريغ ةذس حصلت ال ثيدح ةئس

 دهاعاو ٠ 5 لخور ال ةءاحصلا لاوقأ نإ لاو امدنع قاكوشاا نأ ولو

 ماجسنالا نم عون همالكل ناكل , سايقلاب و هيأرب داهتجالا ىلع هيقفلا

 سارقلا ةافن نمدعي ىقناكومشلا نكلو ؛ ططش وأ ولغهيف ناكنإو ؛ ىركسفلا

 ض/#أنإ 2, سايقا ىبُدم ىلع درلأ 2 لو ىذلا وهو ىأرلاب داهبتجالا وأ

 ثداوحلاو ةيهانتم ابهنإف « ماكحألاب قال صودصنلا نأ كلذ ىف هولاق ام
 لكأ لق هنأب ةمألا هذه لجو ع هراخإ : , كلذ د نع باجبو 3 ةيهانتم ريغ

 ىلع اهكرت دق هنأ نم ملسو هيلع هللا ص هلوسر اهريخأ امو . اهنيد امل

 20 ..اهرابك اهلل ةحضاولا
 ًاثيدح الو 3 هفعسل بأ 5 أ نم ًاصن د4 ال ثحأ ايلا دهن ناك اذإو

 !! ىأرو سايق.الو 6 ىناحص لوب ىشي ال ناك نإ ىف هى ىأف هدش رب

 3 هم جورخ ال ا قزاملاو قيضلا ىلإ ىدرد بأيلا تف كيري هنإ مهللا

 . هتلمجفف ةداجال بكستتو ؛ ططشو ولغ هفو « (جسنم ةمالكن وكي الكلذبو

 فيكو« ةءاحصلا ىواتف ىف هنع هللا ىضر دمحأ كلسم انيلع - 5

 اوفلتخا اذإ .ًاقاطم وأ ًاديقم ريختيو ؛فلاذفرعي ما اذإ ءابب ذخأي ناك

 0 ًاربخ الو آمن دي مل اذإ ىعباتلا ىوتف ىف هبأر فرعن نأ دب رب / نآلاو

 3 بتاأرم اباود تناك نإو 6 ىبادصلا ىوتآشب نوخأ 6 3 ام ذخأيأ

 0 هنأر دهب مأ



 - و4

 . نيعباتلا رايك ضعب ىواتفب نوذخأي دق هيلإ عجري الصأ اهرابتعاب

 لاوقأ ربتعي نأ ريغ نم ىعخنلا مهاربإ لوقب ًانايحأ ذخأي ناك ةفيئح وبأف

 دهن نأ هل « لاجر مهنأب حرص لب « طابتتسالا ل وصأ نم الصأ نيعباتلا

 «بيسملا نب ديعس لوقب ًانايحأ ذخأي ناك هنع هلا ىضر كلامو : اودهتجأ

 ناك هنع هللا ىضر ىمفاشااو « ركب ىلأ نب دم نب مساقلاو ٠ لسأ نب ديزو

 . ءاطع لوقب ًانايحأ ذغأي

 ىأرن ودجو ىأ رآل جتنملا ليلدلا مثدنع مقتس ناك ءال م نأ ربظنو

 نودنسيو ؛هب نون أسيف قتلا ملعلاو « هقفا أب مط دووشملا نيعباتلا رابك ضعب

 لمع هيلإ لصو دق دهتجلا ناك نإو « هب اوقيس دق مهرايتعاب مهيلإ لوقلا

 . مطوق ىلع قلطم دامعا الو ؛ مط عابتا ريغ نم ميليلد

 ءدمأ امأ , مهثلاثل ذم :و , دمحأ اوقبس نيذلا ةثالثنا ةمئألا ةرظنءذه
 .هب جتح لوقت ةياورف . هيأرب جاجتحالا ىف هنع تقلتخا دق تاباورلا نإف

 ناتياوردم>أ نع هنأكو « هريسفت ؟ ىعباتلا هقفو هب جتحال لوقت ةيآورو
 مزلي ال ةيناثلاو . اب ذخالا بجي ةجح اهربتعن امهادح] ىعباتلا ىواتف ىف
 : ىوتفالو صن عوضوملا ىف نكي مل اذإ كلش الب كلذ عضرمو . اج ذخالا

 :قافتالابدمحأ دنع ةجح نوكي امن هريغ وأ« لسرم ثيدح الو « ىناحص

 ذخؤي ال هنإف , عوضوملا ىف لوصالا هذه نم دحاو دوجو دنع امأ

 ٠ فالتخأ ريغ نم ىعباتلا ىوتفب

 « سايقلا ىلع همدقت ىف اوفلتخا ةلبانحلا نم ةجح هنإ اولاق نيذلاو
 « ةرورضلا دنع الإ هيلإ أجاي ال سايقلا نآل , سايقلا ىلع همدق قيرفف

 فورعملا ىعباتلا ىوتفو : ىعبأت ىوتف عوضوملا ىفو «ةرورضالو
 « ىبقفلا ىأرلا ىلع مدقف ًايفاس ارثأ لاحلا هذه ىف ربتعت قتلاو لضفلاب
 سايقلاهفلاشاذإ امأ . ةضراعي ليلدال ربتعم ليلدهنآل , هيلع سايق مدققيرفو
 ىنلا مط نذأ و حلاصلا فلسلا هقيرط كلس ررقم ىعرش ليلد دجو دقف
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 مدقم صنلاو 0 صنأأ ىلع لمح هاج َّق سارةلاو 3 هف مو هيلع هللأ للص

 ٠ أميلع مدقي هيلع لمح هيف أمو 2 ىذا الا لوق ىلع

 تاياورلا نكت امبمو ء«فالتخالا كلذ نأش نكي امبمو - غ1

 دم>أ نأ مهئاءلع دنع ررقملا ةلبانحلا دنع رورشملا نإف « اذه ىف دمحأ نع

 ىدح ًاعروت ىأرلاب د داهتجالا دعأب ناي اللا ٠ نم ريدك ف ناك هنع هللأ ىكر

 رثآثلا ءاملع ىواتفب ذخأ هعضو فرعي ًافيعض ولو ًارثأ دج ل اذإ ناك

 ىعازوالاو ةنييع نب نايفسو و « هنع هللا ىضر كلام ىواتفك

 رايك ضعب ىواتف لبقي ناك هنأ دبالف كلذك هنأش ناك نمو « مثديغو

 عببلإ ىهتلا ىذلا ةعبساا ةنيدملا ءارقف نم هريغو بيسملا نب ديعسكن يعبانلا

 لصأ اسهنأ ىلع لاوقألا هذه ذخأي الو « تباث نب ديزو ريع ناو رع ِهَقف

 دقذ . فيعضاأ ربا ىف هنأش ناك 6 سائئتسالاو طايتحالاب لب « ىبقف

 هب ذخأف ؛ هقدصب ل مل و ةيسألا حيححص ه ردع م نإو ؛ هب ذ+أف ءطاتحا

 . طودحأ 4 لو سايقلا نم هيلإ بحأ هزل



7 0 57 

 عاصجإلا ل

 هركذي لف , عامجإلاب ىلبنحلا هقفلا لوصأ دعي مقلانبا اندجو - .- ١8
 دوجو ىعدا نم : لاق هنأ هنع نولقني ةاورلا اندجوو « اذلقن م« اهدرس ىف
 الفهدوجو ضرف ىلع عامجإلا نأ ررق هنأ هنع لاو ؛ بذاك وهف عامجإلا
 وأ ) اماطم هدوجو قب امإ 2( 4ع لوقنلا 1 اذكهو 2 طعلا ُْق عمطم

 . ةياحصلا ريغ ف هدوجو قلب وأ هل ملعلا قلب

 نمو « هدوجو ثيح نم عامجإلا ىف هيأر ةَةرةح ررقن نأ قملا نمو
 مالك ىف ضو ائسلو ؛ جاجتحالا ىف هتبترم ثيوح نمو « هتيجح ثرح
 اةالتخا ةيئرجلاو ةيلكلا هلئاسم ىف اوفلتخا مهنإف , عامجإلا ىف نييلوصآلا
 . لوصأالا ملع اهنايب عضومو « اليوط

 ناب ىلإ هجتن انإف , عامجإلا ةقيقح فردت ىلإ انبجتا اذإو -
 ًادحأ دمي الو « لئاسملا هذط اودصت نيذلا هخويش نع اهاقلت ىلا هتقيقح
 فرعنلف « ىعفاشلا هخيش ىوس ل وصاألا لئاسمل ىدصت مويلع قلت نم
 . هبتك ىف تءاج اكو ٠ ىمفاشلا ناسل ىلع تءاج م. عامجإلا ةقيقح

 : ناسحتسالا لاطب] باتك ىف لوقيف , عامجإلا ةقيقح ىعفاششلا ركذي
 ًالاع قات املالإ « هيلع عمتجم اذه ملعلا لهأ نم دحأ الو لوقأ تسل
 م را مرحتكو 0 عبدأ ريغلاك )م هلق نمت ءاكسو 6م كل هْلاَو الإ ادبأ

 . كلذ هيشأ امو
 ؤ

 وأ « هدوجو مدعي دجحأ مكح ىذلا عامجإلا وه اذه نأ كش الو

 (هدوجو قةحتف هب جاجتحالاو طايتسالا دنع ددش وأ ؛ هدوجو دع دس

 .١ نوني نك دمحأ ناك ف 1 هتاذ فى لوققعملا وه و ةلبانحلا حجري اك

 'ناكسم] شفانيو « ءايشآلا قئاقح ىرحتي نأب ٠ ةدرجم ةشقانم لئاسملا ىف



 هسا 2“ هج

 نيب نكت نأ ريغ نم ًادرجم ًارظن كلذ ىف رظنيو « هناكمإ مدع وأ « اهتوبث

 ىلإ هرطضيف ءاهيف ليلد حيجرت وأ ءاهيف مكحلا جارختسا ديري ىوتف هيدب

 . ةيلإ تدسم هد اد ) رظنلا كلذ

 أندجوف 0 فني رعتلا كلذ لد عامجإلا نوفرعب لب انجل اندجو دقلو

لا ءابلع عمم نأ عامجإلا ىمحم :1١ هلوقب هقرعي ةيمث نبا
 مكح ىلع نيملسم

 دحال نكي مل ماكح ألا نم مكح ىلع ةمألا عامجإ تبث اذإو , ماكحألا نع

اريثك نكلو ءةلالض ىلع عمت ال ةمالا نإف ميعامجإ نع جر نأ
 نم ً

 نوكب لب « كلذك رمألا نوكي الو « اعامجإ أبيف سانلا ضعب نظي لئاسملا

 . (©)«مجرأ رخآلا لوقلا

 مالسالا ىف ةينيد رومأ ىف ققحت دق ىنعملا اذ-م عاجإلاو - ٠6

 ؛هنأرطغم ضعبو ؛هدودحو موصلاو : اهتاقوأو تاواصلا ددع ىلع عامجإلاك

 دق ةباحصلا دجت اذكهو . صاصقلاو ؛ دودحلا ضعب و «ةلمجا ىف تايدلاو

 عمجملا لئاسملا هذه تراص ىق> ءابيلع مهدعب نم عمجأو « كلذ ىلع اوعمجأ

 عامجإلا نكست م أمف ةيجحلا نكللو « ةرورضلاب نيدلا نم ملع امابلع

 ةحص ىلع عامجإلا دقعناو . ةتبثلا صرصتلا ةجحلا تناك لب « هدحو

 . هيلإ رمآلا ىهتاام ىلع ءاهب لالدتسالا ةمالسو « صوصنلا هذه

 , كلامو ةفينح ىأ رصع ىف دابتجالا رصع ىف ءايلعلا نم دجو نكلو

 وأ , ءايلعلا ةهاع لوب جتحا نه امهريغو 6 فسوي ىفأو )2 ىعازوالاو

 هباتك ىف فسويابأ نأ الثم اندجوف عامجإ اهيف دقعني مل نومأ ىف عامجإلاب

 موسلا ةلأسم ىف عامجإلا داقعنا ف هكعم فلتغ ىعازوألا ريس ىلع درلا

 : باتكلا اذه ىف ءاج  صنلا كيلإو : نيسرفلل

 )١( نبا ىواتف تمية  ١ ص 405 ٠
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 مسيل “2 نأسرف هعم نو 8 لجرلا ىف هنع هللا ىضر ةقياح وبأ لاق د
 كلذ ن م رثك مس الو 03 نيسرفلل مول :ىعازوالا لاقو ,ددحاول الإ

 لوسوزع انغام م فسوب وبأ لاق . ةعالإ تاع هنو 4 ملعلا لهأ كلذ ىلعو

 الإ » نيسمرفال مي .أ هنأ هباحصأ نم دحأ نعالو اسو هيلع هللا لص هّللأ

 :, تامت كاذب هلوت امأو هب ذخانال آذاش ان دنع دحاولاناكو , دحاو ثيدح
 تضم كلذبو « زاجحلا لهأ لوق لثم اذهف « رلعلا لهأ هيلعو . ةمئألا
 لم ىذلا مامإلا ن وف ؛ لأب ىلا نع اذه لمحتالو ٠ اذه لبشي سلو (ةئسلأ

 نومأم 2 هع لمع نآل لهأ وهأ « رظنن ىح ؛( هل ذ_خأ ىذلا م !اعاا أو ألهم

 ا اذه لبق نم ؟ ةبالخأ مسشي الو ؛ نيسرفلا مدي فيكو؟ ال مأ : ملعلا ىلع

 لق امنإو ٠ هيلع لتاقي مل هلزنم ىف طوبرأأ سرفلل مسشي فيكحو

 « هريغ ىلع

 لعو ماعلا لهأ ةماع لوشب جتحي ىعازوألا ناك فك اذه نم ىراو

 اذه ركسنتسي لب كلذ ركش فيشسوت وبأو ,عامجإلاب جس ىأ هع

 ,ىملعأا جات ذالا ف 0 ال ىرعدلأ دل :منأ ىرو ,لالدتسالا ف كالسملا

 نيخؤي نآل لهأ منأ ؛ مها فرعتل ملعلا ل اهأ وأ ءايلءلا ركذبنأ بحي لب
 نم نم عاملا لك يتلا 3 لهأب اوسل مأ٠ ملاوقأب ج 2و 0 منع

 "8 يؤ ىودجال نيعم#جغأ ر 5 ريغ

 هاه لغو ةجح عامجإلان نأ هرب رقت عش ء هللا همحر ىعفاشلاو 3-5 ١ث

 قيضيو « اهيف رظانتإ ىناا لئاسملا ىف هعوقو ر كنأ عاجإلاب هيلع جتحأ اذإ
 دوجو ع ءانتمأب مك داكي ةنإ لب ٠ عامجإلا ابف ليش ىلا لل ؛اسملا قاطن
 ف لوقف ءةر وصلا نيدلا ن زم تع ىلا ةماعلا 0 ريغ ىف عامإل

 ا 26 رظازم ىأ) لاق .؟ جوس . ماع تاق ار 5 لا ل 5
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 مْ 6 هيك اولقو 6 هلوق أاوضر اهيفف 6 نادليلا نم دإب لك لهأ هبصن نم م

 : لوقيف « هناكمإ مدعو , رظنلا كلذ أطخ ىمفانثلا هل نيبب

 نم هن وعقد نم هتفص لع مث نيذلا هلهأ نم هيفو الإ دإب نم سل 0

 نأ دجال لحي الو ىتفي نأ هل لح الأ ىلإ وأ « لبجلا ىلإ هوبسنيو .هقفاا

 دلب لك لهأ قرفت تملع مث « مهني داب لك لهأ قرفت تملعو هلوق لبقي

نم نأ انتلعف مثديغ عم
ال ناك نم 9 لهأ 

 نم موخمو 4 ءاطد لوق فل ا

 .هقفلا ىف همدقي نم مبنم ناكف « دلاخ نبا ىجنرلا ىنفأ مث « هيلع راتخم ناك

 نوفعض# نيذه نم دحاو لك باحصأو ملاسنب ديعس لوق ىلإ ليم
 نم مونمو

 ديعس نومد# اروناك ةئيدملا لهأ نأ تملعو , دصقلا نزواجتيو 2 رخآلا

5 3 هلوق سعب نوكرتي م «بيسملا نبأ 1
 ناك كلام مونم 6 اننامز ُّق كثدوح 

 ةريغملا تيأرو 0 ةيهاذم فءضيو 6 هيلع فرسل هريغو همدقب م ريك

نم ثوبهذي ىدرورادلاو مزاح نبا
 ترأرو ) موهذي نم تيأرو ههألم 

 « فسوي ىأ بهاذم نومذي ىليل ىأ نبا لوق ىلإ نوليمب اموق ةفوكلاب

 فسوب ىأ لوق لإ نوايمي نيرخآو
 0 ىبل ىنأ نبا بهأذم نومذ

 ىلإ نيرخأو ىروثلا لوق ىلإ نوايمب نيرخآو ٠ فسوي ابأ فااخ امو

 . « حلاص نب نسحلا لوق

 لمأ فرغت نم تهدصو ام تيأر ع ةدش تهفصو م ريغ ىغلبو 0

 « نيعباتلا ىلع ملعلا ىف ءاطد ميدقت ىلإ نوبهذي نييكللا تيأرو « نادللا

بإ ميدقت ىلإ نوبهذي 2 نينياملا صضعءبو
 فاض لك لعل مْ 2 ىعخياا مهأر

ملا ف فرسإ نأ هيحاص مدق 2 ءالؤوه نم
دأ نم أومدق نه نببو هندي هنياي

 له

 . انكردأ نيذلا ءاملعلا نم اويصن نميف متانيأر اذكهو « نادبلا

 نم ضعب تعمسف « فالتخالا اذه نوفلتخ راصمألا لهأ ناك اذإف

 ناك امو « هتاابجو هلقع صقنل ىتفينأ نالفل ناكام هللاب فاح مونم في



 ا -_-

 نادبلا لهأ نم تيأرو ملعلا لهأ ع نم رخآ ىتفيو تكسي نأ نالفل لح

 تكس نأ هل ليال هنأ هريغ معز ىذلا ىنعي « هتلابجل تفينأ هل لحي ناك ام

 لهأ نم مهنيي ابق تفصو مدلب لكل هأ تدجو مث « هلقعو هملع لضفل

 فدو كو ماع هقفتو ' دحاو هقفت ىلع ءالؤد عمتجا نيأف مهنامز

 ؤ . « اذهب هيبش مهنم باغ نمع ىنغلبو « ؛ مرثكأ ىأر وأ معأر

 نكي ال تح ءدحاولا دلبلا ءابقف نيب فاخلا ةفاسم نيب اذه ىف هارتو

 اناا

 ٠ ءابقف نيب فلخلا ةفاسمو * عيبا نم مهب فرتعم ءابقف مهنيب نم بصني نأ

 دحاو ىأر وأ «ماع دحاو هقفىلع | وعمجي نأ ابعم نكمي الذ ةفلتخلا داللا

 ْ . ةلأسم ىف ماع

 مهب دقعني نيذلا ءاماعلا فانصأ وهو ء رخآ آرظن كلذ دعب ريثي مْ

 ةيوق ةجاجع نيثي !ذكنهو ميثم ارسيل مأ مالكا ءاملع مونمأ ءعاجإلا

 ؛ رظانلا لع بعصي ىت ىح « عامجالا مهن 508 نيذلا ءاملعلا م نم نايب ىف

 كلذل أ هرظانم ر طضا دقلو ؛ ةنيب ةحضاو تامالعب مزيمي نأ هيقفلا ىلع لب

 ظ ْ ىعفاشلا هبيجيف ( ؟ عامجإ نم له ) هلأسي نأ

 كلذف ءابلح ادحأ عسيال ىف ولأ ضئارغلا 9 ىف ريثك هللا دمج معأ د

 ' :كل لوقي ًادحا كلوح دجتل شازلا عمجأ هيف تأق ول ىذلا وه عامجإلا

 , ايي ة عامجإلا ىعدا نم اهب قدصي ىلا قيرطلا اذبف عامجإب اذه سل

غدأ امأف « اهريغ لوصالان ودو هعورف نود م اعلا لوصأ نم ءايشأ قو
 تي

 0 نرق لك لهأ نع ىح كرهد ىف قرفتلا تك ثيح « عامجالا نم

 )١(. , اعامجإ اذه نوكي نأ زوجبأ هرظناف

 نيباتاو ةباحصلا نأب ثيدحلا فالتخا بانك ىف ىمفاشلا حرص دقلو

 ] : لوقيف , ض'ارغلا لوصأ ىف الإ عامجإلا مهنم دحأ عدي مل

 )١( ؟*0 نس عباسلا ءزجلا « ململا عاج بانك *
 ( لبنح نبا ٠١ م١9
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 اهتفلك ىلا ضئارفلا لمج ىوس امف عاججإلا عدي مل هنأ هتلمجو >
 نرقلاالو نيعباتلاالو ماسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر باوحأ نم دحأ ةماعلا

 ضراألا ربَظ ىلع هتملع ملاع الو مهنولي نيذلا نرقلا الو مثدعب نه نيذلا

 . (0)نامزلا نم انيح الإ ملعلا ىلإ ةماعلا هتبسن ددأ الو

 ماع اهيلع رصي ال عامجإلا ىوعد نأ ىرب ىمفاشلا نأ اذه نم ىرتف
 نيدلا نم تدلع ىتلا ضنا رفلا لمج ىف الإ ملاعلا مما سانلا هيلع قاطأ وأ
 اهريغ امأو « هزانب و نيدلا نكر اهتآل اهراكن إ ًادحأ عسي الو « ةرورضلاب
 الوق نأ هل نييئي ام ناعرس هناأل ءاهف عامجإلا ىوءد ىلع دحأ رصي الف
 . لاقي ام ريغ ىلع ملاعل لبق

 شاع ىذلا رصعلا ىف ناك ىذلا عامجإلا ىف رظنلاوه اذه - *٠6
 ناكف « ةرظانملاو جاجحلا ىف نوريثك هاعدا . هيف لوقلا رك دمأ هيف
 ىلع ملعلا لهأ عامجإ وأ « معلا لهأ ةماع نإ لوقي نأ راظانملا ىلع لبسي
 فالخ ًائيبم «رظنلا اذهو ؛ ىوعدلا كلت هرظانم هيلع دريو « هرظن لثم
 ةماع نأ بسح ماشلا مامإ ىعازوألا اذهو « ماعلا لهأ ىلإ هبسنيو ؛» رظف
 آركتم فسوو وبأ هاوعد دريف « نيسرفل هل مبسي لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ
 . نوعمت#ل] مث نم نأيب نيغ نم هب جاجتحالا | ركننسم « عامجإلا

 نادبلا لأ عاجإ عانتمإ ةيئارقتسا ةقيرطب نيبي ىعفاشلا اذ وه اه مث
 00 الل عامجإلا ىوعد نأ ررشإ 9 « كلذ ةيوعص لقألا ىلع وأ ىأر ىلع

 ش . ضئارفلا لمج ىفالإ ملاع اهيلع

 ىعفاشاا هخخيش ىلع سردو «اهئالطب و ىواعدلا كلت دجوف « ذمخأ ءاج
 ناك ىتح « باجعإ امبأ ىللعلا هلفعب ًابجعم ناك دقو « ميوقلا رظنلا كلذ

 ٠ 1417 س مألا شماه ىلع ثيدحلا نالتخا (1)
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 ذم ىف ءاقل لوأ هب قنلا امدنع ىوقلا هلقع ىلإ عمتسي نأ ىلع ًاصيرح
 نم ةمواعملا دوءآلا زيغيف عامجإلا دوجو دعبتسي ناك هنأ حجرن نحن كلذل
 ىعدي وأ ؛اولوقي ملام ءابلعلا ىلع لوقي الآ لع هصرحلو ؛ةرورضلاب نيدللا
 عمجما نم اهنإ لوقيال ًافالخ اهيف فرعي مل ةلأسمب جتحا ذإ ناك- حصي الام
 بابسأ هيف رفاوتت ال ءاعدا نع ًاعروت ًافلاخم هيف لعأ ال لوقي لب « هيلع
 نكمي ال وأ ,دعبتسم ىمأ عامجإلاب علا نأ ملعب هنآلو , اهدانسإو ىرعدلا
 «ةرورضب نيدلا:نم مع أم وأ « ىمفاشلا هلاق ام لع ضئا رفلا لوصأ ريغ ىف

 1 ْش . هراكنإ أدحأ عسب الو

 عال ىوعد ركب ناك هنع هللا ىضر دمحأ نأ مقلا نبأ رك ذ دلو

 : كلذ ىف لوقيف « ىعفاشلاك كلذ ىف هنأب مكحيو « ةجمح نيغ نم

 ثيدحلا لع همدقت غسي مو عامجإلا ى ءدأ نم 7 بك دق »

 هيف ملعب الام نأ ىلع ةديدجلا هتلاسر ىف اضيأ ىمفاششلا كللذكو ٠ تباثلا

 لوقي ىبأ تغمس ؛ لب : نب دمحأ نب هللا دبع لاقو عامجإ هل لاقي ال اال

 2 بذاك وبف عامجإلا ىعدأ نه «بذك وبف ”عامجإلا لجرلا هيف ىعدب ام

 اوفلتخا سانلا ملعنال لقيلف «هيلإ هبني ملو «هيردي ام اوفلتخا سانلا لعل
 رئاسو دمحأ مامإلا دنع لجأ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر صوصنو

 « فلاخلاب ملعلا مدع هتومضم عامجإ مثوت الع اومدقي نأ نم ثيدحلا ةمئأ

 3 ىف افلاخع ملعي مآ نم لكل غاسو « صوصنلا تلطعتل غاس ولو
 ممل هركنأ ىذلا وه اذبف « صوصنلا ىلع فلاختاب هلوج مدقي ن نأ ةلأسم

 ؤ . « عاجالا ىوعد نم ىعفاشلاو دمحأ

 دجأو جابنم لع ناريسي هخيشو دمحأ نأ اذه نم ىرتري «.٠١

 هلبقي ال نكل «ةجح عاجالا نأ ررقيو ' ىعفاشلا هنس ىذلا جاهلا وه

 نأ ىري امهالكو « ىوعدلا كلت درجت صوصتلا ىلع همدقيو « هيعدي نم

 نوكو « افالخ اهيف ملعي ال هنأ ركذي قتكي فالح اهيف ملعي ال ىلا لئاسملا
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 لايجألا نم ىلدجف ءاملعلا نيب افالخ اهيف ملعيال لئاسم هيدي نيب عقت ملاعلا
 « لئاسألا هذه لبقي نأ هيلع بجاولا نم لب « هقح نمو ؛ تباث ررقم ىمأ

 ءاءاعنع وأ هليج ءاملعنع هريكفت ىف اي رغنوكي اليكل ؛ اهريغ رقي الو
 كلذ فلاخت اءيدح دجو اذإ نكلو هليج نم لضفأ وهو « هل قباس ليج
 ىذلا « ءاملعلا لوقب ذخأي ناك اذإ هنأل « هريغ ىلإ تفتلي لو هب ذخأ

 ىلوأف ءاملعلا نم ًافلاذع هل دجو اذإ هضفرب نأ هلو , سانلا نم ًافلاخم ملعي ال

 هللا ىلص هللا لوسر لوق فلاخ اذإ هضفرب نأ هيلع بج لب هضفرب نأ
 ٠ نايب هدعب سيل ىذلا نايبلا وه هلوق نآل « ملسو هيلع

 ةنع هللا ىضر ديحأ نأ (امملوأ) : نب ىمأ ىلإ اذه نم ىهتنثو -

 ىواءدلا ىف هيفني لب «ملعلا لئاسم لكىف اًقلطم ايفن عاجالا دوجو ىنني ال

 ىوعد ىف فسوب وبأ هافن ا . هليج ىف ءاملعلا ضعب اهبعدي ناك ىلا

 هجو ىف ىمفاشلا هيفني ناك ايو « ملعلا لهأ ةماع هيلع هيأر نأ ىعازوألا
 . حيحصلا ثيدحلا دريل عاجالاب جتحي الو  هرظاني نم

 اهيف ماعي ال لئاسم كانه نأ ررقي ناك هنع هللا ىضر دمحأ نأ( اههناث )
 ىعديالو ؛ارعضومىف ًائيدح دب مل اذإ اهب ذخأي لئاسملا هذه لثم نأو افلاخم

 « نيدلا ىف عرو كلذو « افلاخع ملعيال هنإ لوقي لب « لماك عامجإ كلذ نأ

 فع هللأ ىّعر ىعفاشأا نع كل انلقن اف 6 انحضو أم ىلع نييملا وه هنأ فقوف

 فن عاجإلا دوجو فني مل هنع هلل ىضر دمحأ ناكذإو - 8

 ءاهيلع ليلدلا رفاوت دعب ةيئزجلا لئاسملا ىف هاوعد ني ناك هنأو « ًاقلطم
 ( مثريغو ٠ ةعيشا ضعبو ماظنلا لاق م , هدوجول ىلقع راك إل كلذ سلف

 ومن هب هجتي مالكا ناكام عامجإلا ىف ملكتي ناك امدنع دمحأ نإ لب

 , ًافلاخ ملعأ ال, : لوقي ناك كلذلو هب ملعلا ومن هجتي ناك لب « هدوجولا

 « فلاخلا دوجو تبيئيال كلذك ف لاخلا دوجو قنيال هنأ 5 ظفالا اذهو

 9 طعةيضق هدنء ةيضقلاف ةلاحتساواناكمإهوجولا فر ظنلا نآل دوجو ةيضقال ؛
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 «ةيفسلفلا ةيعاتجالا هتارظنب ىعفاشاا هيف ضاخ دقو سلف ىلقع رظن

 « ىنسلف رظن ريغ نم «اهيف ىواتفلاو , عئاقولا ىلإ رظني ناكدقف دمحأ امأ

 ءطقف كلذب ًافلاخم اهيف ماعي ال ىلا لئاسملا ىف لوقلا نم ىتكي ناك كلذلو

 لخدملاباتك ىف ءاجدقلو ؛فلاخماب ملعلا مدعل عاججإلا ىعدي نم بذكيو

 : هصن ام ليشح نب دمحأ مامإلا هقف ىف

 امنإو ًايلقع ًاراكنإ عامجإلا ركنأ دمحأ مامإلا نأ مثوتم نمهوتيال د

 تنلبو راطقألاميمج ىف ترشثنا ةدحاو ةثداح ىلع عامجإلاب ملعلا ركنأ

 داو لوق ىلع عيملا قبطأ مث . دبة لكابيلع فةوو ةعسادشلا فارطألا

 دعاستال ةداعلا نأب ريبخ تنأو ' اهيلع عامجإلا ىعدم املك مهاوقأ تغلب و

 ملعي نأ نكمي معن « دياقتلاو دوا نع ىلخت فصنم لكهملعي 6 اذه ىلع

 نيثدحملا رفاوتو «ذعم وب نيدهتجلا ةلقل ممدعب ام نود ةباحصلا رصع ىف اذه

 عامجإلا راكنإب مامإلا لقاملا اهيأ نمهتت الف «مهئارآو ٠ ماواتف لقن ىلع

 . (0) «, هيلع ىرتفتن ًاقاطم

 هراظن نكي مل هنع هللأ ىّر دمحأ نأ مالكلا اذو نم ىرتثو ١5

 ةرابعلاو « ملعلا ىلإ امنإ , عوقولا تاذ ىلإ عامجإلا ىوءد در ىف ًارجتم

 ىر دمدأ 0 ىنعب امي كلذ نكي م نإو 3 ةلمجا َْق عوقولا داعيتسا لإ ريشت

 , .٠ هةنع هللا

 هنإف « ماعلا بابسأ ترفاوت اذإف « ملعلا مدع ببسب درلا ناك اذإو

 نم ءاملعلا نآل « ةباحصلا رصع ىف الإ كلذ نوكي الو راكنإلاو درلا قأتيال

 ملاقألا ىفاوقرفتي مو « ةنيدملاب نيميقم رمعو ركب ىأ درع ىف اوناكةباحصلا

 ثراوتت نأو «ىأر ىلع اوعمت<ي نأ ناكمإلا ىف ناككلذبو كلذ دعب الإ
 معو ,الثم فحامألا ىف نآرقلا عمج ىلع اوقفتا كف (٠ مرعامجا لايجالا

 )١( س لبنح نب دحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا 5؟١ .
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 دم>أ نأ ى لت ءاملعا ضع. ىرج كاذلو ' مدعب ءاج نم كلذ ىلع ميعامجإ

 بابسأو , رفاو: دق هلقن نآل كلذو « ةباحصلا عامجإ الإ اعامج] ربتعيال
 رفاوت مدعل الإ ةباحصاا دعب نم عامجإ ىواعد ركني موهو « ةتباث علا

 لب «مهنيب قالتلا بعصو اورثكو « دالبلا ىف ءاماعلا قرفت ذ] « ملعلا باب همأ
 . ماعلا عامجف ىعناش :1نيباه ةلم اك ةدييحصف رعم مهتفر رعمو ؛ م ٌؤواصح] بعص

 ,ًافلاغع هل دب ال لوقب ذخأي ناكدمحأ نأ انررقدق - ١ها/
 انلقو « عوضوملا ىف ثيدح م نكي مل اذإ ةجح هربتعيو « هب كسمتسيو
 هسفن ىأرب عوضوأ أ ىف في نأ نع هظفتو هعرو طرف نم كلذ نر

 كالذ اوررق دق مهئارأ نع ًاييش اهي نيذلا ء ابقفا لك هيف دجو دق تقو ىف

 . !وأترا ام ريغ ررق دق ًافلاخم محل نأ فرعي ملو 0 ىأر /|

 ,نيرثك آلا نأ ىلع لدي ورف ؛ ءىث ىلع الاد فلاخماب ماعلا ىفن ناك اذإو
 ناكل ,ددملا ىف هلثم هضيقن ناكول هنالل ء ىأرلا كلذ ىلع ءاملعلا رورمج وأ
 فئاخغا ماعلو ؛ سانلا نيب رهتشاو ملعو ربظلو ؛ هتربش لثم هل

 رشك ألا لوقب دقعني عاجإلا نأ ىري دمحأ نإ ؛ ءاملعلا ٍضعب لاق كلذاو
 لدي فلاخلاب ماعلا مدع نأ ذإ ؛ ًافلاخم هل ملعيال لوقب هلالدتسال احيرخت
 او ارا هرأ. عاب 1 وهو ؛ كم يقنتعم ةربك ىلع

 ركب ىلأو ؛ ىربطال ريرج نبا لوق وه اعاجإ رثك ألا لوق رابتعاو
 دقو«ةلبانحلا ضعي و « ةلزتءملا نم طايخلا نيسحلا ىفأو « ةيفنهلا نم ىزارلا
 . هانيب ىذلا ودنلا ىلع هيلع .دمحأ لوق ىفوطلا جرخ

 هتبترمو « انيباك د محأ دزد ةجح نوكي هنإف «اعامجإ كلذ انريتعا اذإو
 بترا ىتدأ وه سايقلا نأ ذإ « ساسيقلا لبقو. حيحدلا ثيدحلا نود
 ىف سايقلا همفدي دقو * ةرورضلا دنع الإ هيلإ دمحأ ريصبالو ءابفعضأو
 . هيلإ رسي مل اذلو ؛ ةبارقلاو ذوذثلا ىلإ ةلاخلا هذه



 ل | +

 هل هنأ ىلإ عاججإلا ىف دمحأ ىأرل ةبسنلاب لوقلا انب ىهتنيو - ١64
 ىف سانلا عامجإ لب ةباحصلا عاجإ ايلعلا ىهو (امهالوأ ) هدنع ناتبتمم
 ممدنع رظنلل كضرع ىتلا لئاسملا ىف ةباحصاا عامجإو « ضئارفلأ لوصأ
 «ةجحنوكي عامجإلا اذه نإف «نيعم كاد ىلإ اوهتئاو ؛ اهف ىأرلا اولدابتو

 ةبوق ةجح وهو ,ةحيرحصلأا ة:دلا و أ باتكلا نم دنس لبع دمتعم رهو

 هيلعهللا ىلص ىنلا لاوقأ ةاور مم ةباحصلانآل ؛ امفلاخي حرص ثيدحح دجوي.ال
 ثيدح ةمثو؛ ميعامجإ دعم تأ ن ع الف ,هتاريرقتو هلاعتأو ماسو

 ركذ نإف ,هجمرختو همهف ىف ىأرلا اولدابتيو « هو ركذي نأ ريغ نم هفلاخم

 دمححأو ءهض راعي ام دجو دق ذاش ورف ( ميعامج] فلا مرصع دعب رب

 ٠ هضرامي ام بابلا ىف دجو اذإ رخلا دري ناك

 هذبف ء طق فلاخم هل ملعي الو « رهتشيو ىأر ماعي.نأ : ةيئاثا ةبترملا
 نوداذهو «اءامجإ عضولا اذه لثم انيمس نإ عامجإلا نم ةيئاثلا ةبترملا

 عامجإلا ضقن فااخم هيقف دجو اذإ هنأل ,سايقلا قوفو ؛حيحصلا ثيدحلا

 روصعلا فتناكةبترلا هذه وأ ءعونلا اذهو «فااخم ربخ دجو اذإ ىلوأف
 . ةباحصاا رصع تيلو ىلا

 هرابتعاب هريغو دمحأ اهب ذخأ لئاسم ضعب قوسن نأ ريخلا نمو -6

 مهفالخم هيؤي ال نيذلا ذاودثلا الإ فلاخي ل وأ ء ايف فلاخم فرعي مل هنأ
 :لاقفاميف طابنتسالا ساسأ ةلهجبا فس ايقلا ناكامنم ةفئاط مقلا نبا قاس دقو

 ىلع اسابق جراوجلا نم بلكلا ادع ام ديص هيلع عمجملا سارفلا نمو د
 .: لجوزع لاقو «نيبلكم حراوجلا نم متملع امو» : ىلاعت هلوقب ٠ بالكلا

 :ءامالا فهل وق كلذكو ؛نونصحلا كلذىف لضدف «تانصحلا نومرب نيذلاو»

 «باذعلا نه تانصحلا ىلع ام فصن نويلعف ةشحافب نيتأ نإف « نصحأ اذاف

 ثيروت ىلعا وعمجأو ... ذش نمالإ ر رورمجأ دنع ًاسايق ديعلا كلذ ىف لخدف

 ٠ « نيتخآلا ىلع اسايق نيتنبلا
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 .ءاوسىأرف ركفيملو' ءابقفلا نمهريغو دمحأ همرتحا عامجإ هلك اذهو

 قطني ىذلا عاجإلل عضخمال دمحأ نأ قيسامم ىرتو - 66

 ةياد هلأ هيلع عم ناك م الإ ه:ةيةقح ناب ف 4 انأدتبا ىذلا في رعتلا هيلع

 ةيوبنلاو ةينآرقلا ماك-اآلا نوركاذتيو  راظنلا امف نولدابتي ىتلا لئاسملا نم

 نوء؛ش نيس وأ ل 4 نولدعإو ل هتوطتري ىأر ىلإ هيف نومايو ) أهف

 2 مثريع عامج] امأ 6 أبنوتكشب لع ًارمأ ناك نإ « هأضتقم ىلع ةلودلا

 3 هبلع ىلإ ليبس الق

 أهيلإ راشأ 5 « ءاملعلا نم قيقدلا رظنلا لهأ ةقيقحلا هذم رقأ دقلو

 . هتالداجم ىف ىعفاشلا

 قرعشلا ءالع دنع ماعال هنأ ملع هسفن نم ففصنأ نم : ىفاكوشلا لاق دقو

 « ليصفتلاب دحاو لكب ماعلا نع الضف ٠ سكعلاو « برغلا ءادلع ةلمج

 نكمتي هنأ ىعدأ نمو ٠ اهميعب ةلأسملا كلت ف هلوقإ امبو )2 هيهذم ةيفيكب

 فرسأ دقف « ايندلا ءال+ نه , هيف ريتعي نم لك ةفرعم نم عاجإلا لقانلا

 . لوقا ىف فزاجو « ىوءدلا ىف

 عامجإ رابتعا ىلع نوقفتم ءاملعلا نأ قارفصألا ملسم وبأ ررقدقلو

 قملا ه: لاقف. هب ماعلا نكي ريغ هنأ ررقو « هريغ ىف فالخلا نأو ةباحصلا
 « نوءمجلا ناك ثيحو « ةبادصأا عامجإ الإ « عامجإلا ىلع عالطالا رذعت

 ءاملماا ةرثكو « مالسإلا راشتنا دعبو نآلا امأو « ةلق ىف مهنم ءاملعلا مو

 ةوقو « ةبادصلا نم هدبع برق عم دمحأ رايتخا وهو ءهب ملعلل عمطم الف

 ٠ ةيلقنلا رومآلا ىلع هعالطا ةدشو « هظفح

 لقنلا بارطضا عم ءهاينضوو هانيلج لق عامجإلا ف دمحأ راظن اذه

 . ملعأ هتاو هنع
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 سايقلا ه

 ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ ىالسإلا هقفا ف سايقلا اى

 . محلل

 عما ؛ ركذي ملال روكذملا مح لثم جارختسا هنأب ىاكوشلا هفرع دقو

 : اذه ف ةيهد نبا لوقو 0 امهدب

 « دسافلا سايقلاو 0 حيحصلا سايقلا هيف لخدب ل ظفل سايقلاو 2,

 )2 نيلثامملا سب عما وهو 08 ةعب رشلا 4 تدرو ىذلا وه حيحصلا سايقلاو

 نم وهو « سكعلا سايقفناثلاو « درطلا سايق لوألاو نيفلت#لا نيب قرفلاو

 3 هلوسر 4 هللأ ثع ىذلا لدعلا

 ىف سايقأ ةقيقح نع فشكت اهنال « اهان ركذ ةثالث تافب رعت هذه

 نأ نكميالو « ىوتفلل ىدصتي نم لكل ىرورض وهو« ىالسإلا هقذلا

 2 بجوت امال ةناسالا ةراطفا نم هتوق دمتسي وهو (هيقف هنع ىنغتس

 ءايشالا نيب طبرلا نآل ةبجوملا فاصوألا ىف لثاقلا دنع مك-لا ىف ىواسقلا

 نم « اهل ةنوكلا ةدحتملا تافصلا تدجوو امابسأ ترفاوت نإ ةلئايملا

 مئاق « قطنملا نيهارب هجتنت |مف ىلقعلا لالدتسالا نإ و « ةماعلا لقعلا ماكحأ

 نإف ءابجتاتنل تامدقملا جاتنإ ىف طرششلا رفاوتيل رومألا نيب ةلثاملا طبر ىلع

 هدرقنا ةييدبلا ىلع دامنعالاب الإ ةتباثلا ةررقملا اهجتاتن جتنت ال تامدقملا هذه

 . م-+لا ىف ىواستلا بجوي لثاقلا نأ ىهو ةتباثلا

 ةيوسألا ىلء هعيج لالدتسالا رأدم ٠ مأقملا اآزو ف مقلا نبا لاق دقلو



 00 هياوبأ تقلغو لالدتسالا

 ١ ىهانتتال سانلا ثاددحأ تفاك اذإو 3 سايقلا ةقيقح هله 0

 نآرقلا هيلإ ىده دقو « ةرثك ىلع وأ ةلق ىلع ىمالسإلا هقفلا ىف هنم دبالف «
 وأ 2 ابللع ىلإ ريشاو ؛ ماكحالا ركذب ىلاعتو هن أديس هّللاق ىومنئلا ثيدحلاو

 وه لق ضورحلا نع كن ولأسيو » : ىلاعت هلوق لثم ةيسانما اهفاصوأب ح رصي

 مرت ىف لاقو « نررطي تح نهوبرقت الو ضيخنا ىف ءاسنلا اولزتءاف ؛ ىذأ
 رسيملاو رخا ٠ ىف ءاضغبلاو ةوادعلا نيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإو

 كلذكو« نوهمدم مت لبف ةالصلأ نعو هللا ركذ نع مدصيو رسيأاو رخا

 اف لب « للعلا وأ ةبسانملا فاصوألاب حيرصت اهيف ةيوبنلا ثيداحألا
 ىف ماسو هيلع هللا ىلص هلوق لوألا نمو ؛ سايقلا بجومب مك-حلاب حيرصت
 لجر هءاج هنأ ىورب أم ىلاثلا نمو « سجر امنإف 0 را مول نع ىلا

 جحلاو 6 لحرلا عيطتسيال ريبك خيش وهو 2 مالسإلا 5 ردأ ىبأ نإ: هل لوش

 ريكأ تنأ : ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقن نع جحأفأ ؛ هيلع بوتكم

 ؟ ىز# نأكأ 2ةنع هتيضقت ندكيأ ىلع ناكول تيأرأ لاق « معن لاق ؟هدإو

 ىده ماسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىرب ربا اذه ىفو «هنع جف لاق معن لاق

 هند ءادأب هئادأ نع زجاعلا هيبأ نع جحلا ءادأ قحلأف . سايقلاب لجرلا

. 
 زجحلا دنع هزعىر< جحلا هادأ كل ذك (هتمذ ءىرب ندلاءادأ ناك اذإو

 ءاملعلا نم ًاقيرذ اندجو ةتباثلا ةررقملا رومآألا هذه عمو - ١
 للملا ني لوآلاف ء رثكأو ءهيف ىلاغ رخآ ًاقيرف هافنو سايقا ركنا
 نيب واستملا نيب قرفلاب ةعيرشلا دورو زوو « ةرثؤملا فاصوألاو ىناعملاو
 لاعل ماكحألا عرش ىلاعتو هناحبس هللا نأ تبئيالو ' نيفلتلا نيب عمجاو
 هنأو ؛ ًاسكمعو ًادرط الل ةيضتقم اهيف ةرثؤم فاصوأب اهطبرو ' حلاصمو



 نم هرياغن حيبيو « ءىثلا مر<و ءهجو نه هريظن مرو .ىذأأ بجوي دق

 ض*ل لب ٠ ةحلصأ ال هب رمأيو هيف ةدسفمل ال ؛ ءىثلا نع ىبنيو ؛ هجو

 نيذلا ىناثلا قيرفاا ءالؤه ءازإبو « ةحلصملاو ةمكحلا نع ةدرجلا ةثيشملا
 هللا قرذ نيذلا نيئيشلا نيب اوعمجو « ًادج اوهسوتو سايقلا ىف اوطرفأ

 نأ نكميو « ةلع هنوايختي فصوو « ًادرط وأ هبش ىف عماج ىندأب امهنيب

 هلوسرو هللا قلع ىذلا بيسلا وه هنواعجيف « نوكي الأو هتلع نوكي

 . 290 همذ ىلع فاسلا عمجأ ىذلا اذهو « نظلاو صرخلاب محلا

 : سايقلا نأش ىف مهتخا ناقيرف ناذه

 2 مالسإلا عرش ىف ريكسفتلا نم سانلا درج ىح «هيفن ىف ىلاغ اههروأ

 مكحلا ريسف * ةرثؤملا لاعلا اهنظ فاصوأب قلعتف هتايثإ ىف ىلاغ امهئاثو

 ,«فاصوألا هذه معو «اتاثإو آيفن ىأ « ًايسكع ًادرط اهاضتقم ىلع

 مهضعيب لالا تغابو ء صوصنلل ةضراعملا فقوم ىف ارفقوو ةلماش املعجو

 . ةسمتلا ا للعلاو « ظوفحملا صنلا نيب نذاو نأ

 نيب ناكف « ًانسح ات وم هيقفلاو ثدحملا دم>ال ناكدقلو ١ع

 اوركح نيذلا ةيرهاظلا لصف ميءأتاب ايفن سايقلا فني ملف ًاماوق كلذ
 ,سانلا ءاتفتساب !واتبي مل مهنأ موقي رط مهل لبسو ؛ اهاوس نود صوصنلاب
 لاغي لو  دمحأو ؛ ىمفاشلاو « اكدلامو ةفينح ايأ اودصق يع مودصتي لف
 لاعلا اوهتوف ؛هذيمالتو ةفينح ابأ اوفلخ نيذلا نييقارعلا ةالاغم سايقلا ىف
 دمحأ لأ , ةبادصلا ىواتقو صوصنلل ةضراعملا ماقم ىف مبمعز ىف ةدرطملا

 دم>أ نأ اهيف ذإ ىلين+لا ةمادق نبال ةضورلا ىف ءاج م هررقو « سايقلاب

 ةيسنلاب ق> ةلك ىهو « سايقلا نع دحأ ىنغتسإ ال » : لاق هنع هللا ىضر

 دمك سانلا نآل « ةلاع ال هيلا راهضم هنإف  ءاتفإلل ىدصت ىذلا ىفملل

 )١( نيمقوملا مالعأ ١7 ١



 - مالو

 , ةباحصأا ىواتف وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ًاصن ةثداح لكل دحب نأ هيقفلا
 ديدشج رح ىف سانلا نوكيف 0 ىدي الأ امإف كلذ نم ًاثيش دج ال مأد امو

 ةباجإو )2 جرحلل ًامفر ساق نأ امإو ؛ىحلابعأ ف نيدلا ماكحأ نوملعي الو

 . اليلق أنو َْق فقوتلا ىحي الو ) ةيادحلاو داشرإلا ىعادل

 .ىعدأ دق هيقف هنع ىنغتسي ال سايقاا نأ ؛ هنع لقن دق دمحأ ناكاذإو
 دقذ , سارق" اولقن نيذلا فص ىف هلمحي ام هنع ًاضيأ ىور هنأ ءاماعلا ضعب

 - صنلا اذبف , سايقلاو لمجملا هقفلا ق مالكلا بنت د: لاق هنأ هنع ىور

 ءهب لخالا مدع ىلاتلاب و , سا.ةلا ىف مالكلا بن بوجو « هصنب ديفي

 سايق ناك اذإ كلاذ نأب ىليتحلا ىضاقلا ىلعي وبأ صنلا كلذ لوأت نكسلو
 ءابقفلا داكيو « ًادساف ًاسابق نوكي لب « ربتعم ريغ هنإف ءصنأا لاح ىف

 . مشب مف توافت ىلع كلذب ن وذخأي

 نودي وي و ؛سايقلابذخأ, ناكل يئحنيدمحأ نأ نوررقي ًاعيمج ةلبانحلاو
 ةقيرطب ءىوت اهئإف ءهنع ةروثألا عورفلابو «,هنع تدرو ةراعب ممالك

 : هيقبثم نم نأك لب سايقلا ةافن نم نكي مل هنأ ىلإ اهطابنتسا

 هباحصأ هنع لقن اي سايقلاب هنع هللا ىضر دمحأ نيخأ ١م

 نإف ءأعبتم ناك لب , ًاعدتبم دمحأ ناكامو « انهون اكمدعب نم مذيمالتو
 اوذخأ دق نمزلا مهنيبو هنيب دعاب نإو « مهبقف ىلع جرخت نيذلا ةباحصلا
 دقو , هيلع ترب اهوطبذتسا ىلا ماك>آلا نم ريثكو « مهنع لقنو سايقلاب

 نودبت<ي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ ناكو : مقلا نبا لاق

 ريظنلا بروربتعيو « ضعب ىلع ماك>الا ضعب نوسقيو لزاونلا ىف

 , (1)غ.. هريظنب

 )١( نيمقوللا مالعأ ج١2 صس5/,١



 - الا

 هللا لوسر رمه2> نه ءابقةفلا ١ كلذ ىف ىعفاشلا بحاص ىنزألا لاق دقلو

 ماكحألا عبمج ىف هقفلا ىف سيباقملا اولمعتسا انموي ىلإ لسو هيلع هللا لص
 « لطاب لطابإلا رينو «قح قحلا ريظن نأب اوعجأو « مهيد مأ ىف

 . "”ءابيلع ليثعلاو رومألاب هيبشتلا هنآل سايقلا راكنإ دحال زوج الف

 لوقت انناف « سايقلاب ذخأي ناكدمحأ نأ ةلبانلا عم ررقن اننأ عمو

 وهو« ةرورضلا دنع طقن هب ذخأي ناك لب « هيف عسوتلا ىلإ ليع ناك ام هنإ

 بانك ىف ءاج دقف ؛ هنع لالخلا ىورايب ىعفاشلا كلمسم كلسي كلذ ىف

 دنع هيلإ راصإ امنإ » , لاقف ,« سايقلانع ىعفاشلا تلأس : دمحأ نع لالخلا

 ةرورضللالإ هب ذخأي ناكام سايقلا نالو « « هانعم اذه ام وأ ؛ ةرورضلا

 هنيعت ناحص ىنوتفالو « هفعسي صن ةمث سلو « ءاتفإلا ىلإ رارطضالا ىأ

 ,ةتباث لاحص ىوتف وأ « حيحص ثيدح هدنعو « سارقلا ىلإ هجتي ال ناك

 .هيأربىفيو « سيقي نأ نع فيعضلا ثيدحلاب ىتفي نأ هيلإ بحأ ناكلب

 هقفلا ىف .سايقلل نا" كلذلو « سايقلاب دهتحي دمحأ ناك وه<

 هللا ىضر دمحأ ىطعأ امرك أ ةيانعلا نم هوطعأ ةئبانحلا لملو ءماقم ىلينحلا

 ثادحأ مهل تدج دق سانلا نإف ؛ نامزلا ةجاح كلذ ىلإ مهتعفد دقو , هنع

 رومألاو « ةباحصلا ىواتف ىلع اوسقي نأو اوتفي نأ ىلإ اهيف اورطضا

 « مممامإ لاوقأ ىلع !وجرخي نأ ىلإ اورطضاو « ابك ىلع صوصنملا

 . اوطينقساو « اودبتجاو هقيرط ا وكلسف ؛ سايقلا نم كلذا دبالو

 هيف عسوتو « لوصألا ماع اهيف نود ىتا ةيملعلا حورلا تناكدقلو
 اوضرب نآل بهاذا فلتخم نم ءاملعلا ةعفاد ىعفاشلا دعب نم ءاملعلا

 ةماعلادعاوةلاو  ةيلكللا اءاضقلاب ةيانعلاو ةيملعلا تاساردلاب ةيلقعلا مهتمه

 . ةنسلاو باتكلا نم ماك>ألا جا رختسا ةقيرط ىف اوماكتف « طابنتسالل

 تك
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 بورض نم هريغو * سايقلاب طاياتسالل طباوض عضو ىف اومبسأو

 ناسحتسالاو « ةلسرأا حلاصملاو « باحصتسالاك ٠ ىأرلاب .داهتجالا
 . كلذ ريغو

 ةيكمم تاءاتكلودصاللا ىف اويتك نم اذهل ةلباندلا نم اندجو دقلو

 مهتمو هه هلع ةئس قوتملا يدادغلا ليقع نب دمت نب ىلع مهنمو ؛ ا

 باطخلا وبأ مهنمو ؛ه عهم ةنس ىفوتملا ءارفلا نيسحلا نب دمج ىلعي ر أ
 «قوطلا مهنمو هجوم ةنس ىفوتملا ىدادغبلا نيسحلا نب دمحأ ن , ظوفحم

 ناليلجلا ناملاعلا مهنمو ٠ حلاصما ةب رظن ىف مالكلا دنع هنع ملكتنسو
 ْ . مىقلا نبا هذيملتو « ةيميت نبا

 , ملعلا اذه دعاوق نايب ا وضاخو « هقفلا لوصأ ف ءال ره بتك

 سايقلا مقلا نباو ةيميت نبا صخو ؛ نايبلا نم لضفب سايقلا اوصخو
 اضاخو« حلاصلا فلسلا كلسم هيف أو كس ؛ ىفوأ نايبب ىالسإلا هقفلا ىف
 دمحأ مامإلا عورف ىف تلقن ىتلا ةسيقألا ىارم اونيب و « مهئوض ىلع هيف
 دصاقم ىلع كلذ ىف اوجرعو . ماكحألا ا تقرس ىتلا دصاقملا احضوو

 , ةباحصلا جهاتم نوحضوي كلذ ىف مهو ؛ اهيف ماكحألا تاياغو ؛ ةعبرشلا

 8 صاخ ةجوب دمحأو )2 مأع كدجوب ةعبرألا ةمئاألاو 3 نيعباتلاو

 ام ةريسل ةضيق ضيفأ نأ انيلع بجاولا نم نأ دج انإو -_- ألا

 دمحأ ريكسفت فرعتنو « هب ءىضتسن ًاسبق نوكت نامامإلا ناذه هبتك

 . سايقلا نم ىالسإلا هقفلل ةماعلا ىارلاو « هتسيقأ ىف

 ةيمالسإلا ةعب رشلانأ نيب ىلإ سايقلا ىف هتلاسر ىف ةيميت نبا أدتبا دقل

 ىمالسإلا هقفاا باتك ضعب مالفأ ىلع ىرحي ام أطخ نيبو « ةميلسلا ةيبةفلا
 نأو هل فلا كاذو 0 سايقلا قفاوم اآزه نأ نم نيرخأتملاو نيمدقتملا نم



 .- مؤ ص

 صوصنلا لك نأ ررقي لب «سايقلا افلا نوكي ام ةيعرنشلا صوصنأأ نم
 . سايقأ عم قفلت ةنسلاو باتكلا نم ةيمالسإلا

 ءابكح نوممهعي اللعربتعت ىلا فاصوألاب ديقتي ال ليبسلا اذه ىف رهو
 مكحلا ىلإ ةسيقألا دنسي لب « سيياقملا درطب اوكح نيذلا ةيفنحلا لعفي اك
 , ةطيضنم ةلع ةيفنحلا ءاممام نود , ةماعلا ةعرشلا دصاقملاو ضارغألاو
 ًاقذاوم هنوك ىلإ ءهمم ًافاتخم وأ , سايقلا مه ًاقفتم رمآلا نوكىف رظني وهف
 عفدو حلاصملا بالج ىلإ ا,ةلج ىف عجرت ىهو؛ الوأ ةيعرشلا دصاقلل
 : ةحاصملا عم ةيعرشاا صوصنلا لكق افتا انيبم رمآلا ىف ريسيو « راضملا
 . ةدرطملا ةطبضنملا للعلا ىلإ رظن ريغ نم ةلادعلاو

 ,دسافو حيحص نيمسق ىلإ سايقلا مسقي ليسلا اذه فروهو - ١م

 سايقلا هيف لخدي لمج ظفل ساق ةلا ظفل نأ لعت نأ اذه لصأ ه : لوقيف
 ةميرشلا هب تدرو ىذلا وه حيحصلا سايقلاف « دسافلا سايقلاو « حيحصلا
 : درطلا سايت لوآلا , نيفاتخلا نيب قرفلاو ؛ نيلثاتملا نيب عما وهو
 سايقلاف ؛ هلوسر هب هللا ثعب ىذلا لدعلا نم وهو « سكعاا سايق ىناثلاو

 ريغ ىفةدوجوم لصألا ىف مكسحلا اهب قلع ىناا ةلعلا نوكست نأ لدم حيحصلا

 كالذكو. طق هفالخ ةعيرشلا ىنأت ال سايقلا اذه لثمو « ارمكح عنك ضراعم

 , عرشأا فرم قرف نيترودلا نيإ نوكي الأ وهو « قرافلا ءاغلإب سايفلا
 صاصتخاب ةعيرشا| تءاج ثيحو : هفالخم ةميرعلا ىتأت ال سايقلا اذه لثف
 فصوب عونلا كلذ_ متع نأ دب الف ء هر اظن هل قراغي مكح : عاونألا ضعب

 ىذلا فصولا نكل « هريغل هتاواسم عنميو ؛ يملا هصاصتخا بجو

 سايقلا طرش نه سيلو ؛ ربظي ال دقو ؛ سانلا ضعيل .,مظي دق هب صتخا

 , سارقلل ًافلاشمآعي رشثلان م ًائيث ىأر نف , دحأ لك هتحص معي نأ حيحصلا
 حيحصلا سايقا ًافلاخم سيل و هسفن ىف دقعنا ىذلا سايقال فلام وه امإف
 امطق انيلع سايق فالخمب ءاج صنلا نأ ائيلع ثيحو « رمألا سفن ىف تباثلا



 دن م ءال

 نظي ىنإ ةروصلا كل نع تزاتمأ ىنأل ةروصاا نأ ىنعمب , دساف سايق هنأ

 سيلف « مكحلا كاذب ا عرادشلا صيصخت بجوأ فصوب - ابلثم امنأ

 ؛ دسافلا سايقلا فلاخي ام اهيف نك-ل « احيحص ًاسايق فلاخم ام ةعيرشلا ىف

 . 97هداسف:ملعي ال نم سائلا نه ناكنإو

 ماكحأ نه ءىشال هنأ ءاهدحأ د : نيرمأ ررقي هنأ اذه نم ىرتو

 مكحلا ىف ىواسالا نَةَت ىتا ةححصلا ةسيقألا عم قفتم وهو الإ ةعيرشلا

 هباشتت هابشآلاف « قرافتلا دوجو دنع فالتخالاو , لئاقلا دوجو دنع

 مكحلا افلاخم ءىحب صن نم اف , فلتخت ال رئاظنلاو ؛ ماكحألا ىف

 ةعيرشلا ىف سيل هنأ ذإ « سايقلل فلاخم اذه ةملكلل ىنعم الف « هرئاظن ىف

 . فصولا اذه هيلع قدصي أم

 كلذو ؛ صوصنلا عم فلاختن ىتلا ىه ةدسافلا ةسيقألا نأ  امهيناث

 فصولا ىف داحتالا امه:نب رمأ ظحالي نأ هيقفلا ىضاقتي حيحصلا سايقلا نآأل

 امهنيب هباشتلا دعبأ نيبباشتملا دحأ ىف ضراعم دجوي الأو , مكحلل تبثملا

 ءاذه ىف ًاتبثم نوكي الف ءرخآلا فرطلا ىف تبثلا فص ولا 0 عنمي وأ

 ؛ ةيعرمتلا صوصنلا !متفلاخم ودبت دق هذهو « ًاسيحص سايقلا نوكي الف

 . ًادسافسايقلا نوكي لب «سارقلل ًافلاخم صنلان وكحب ال لاحلا هذه ىفو .

 صود.هنلا نأ تايثإ ىف ميقلا نبا هذيملت هعمو ةيميت نبا ريسيو - 98

 «قفاوتلا اذه ساسأ نيبيو «سايقلل ةقفاوم ىه سايقلل اهتفلاخم ىعدا ىتلا

 . ةياغلا كلذ ىف غلبيو

 هريكسفت قمع نيبتثو « كلذ ىلع لاثمألا برضن نأ لبق نكلو

 شعب نأ اوررق نيذلا ءابقفلا نيبو هنيب فالخلا ساسأ ركذن اب<رخت ىف

 ةرابعلا هذه نم اورثكأ نيذلا نإو «سايقلا ًافلاخم ءىحي دق صوصنلا

 )١( سايقلا ةلاسر  5١7ةيميت نبال ىربكلا لئاسرلا ةعومج نم ىتاثلاءزجلا نم .



 فالخ ىلع ءاج مكسحلا اذه ةرابع مبمالقأ ىلع ىرحي ام اريثكف « ةيفنحلا
 . صالل سايقلا

 «ع رفلاو ل آلا نيباك رتشملاةلعلاهساسأ سايقلا نأ نوري ةيفنحلا نإ

 مكسحلا اهاضتقمب تيثيف ؛ لصألا ىف مكحلا توبث ىف رثؤت ىنلا ىهو
 ةكسملا ذإ , ةكملا وأ بسانملا فصولاو ةلملا نيب نوقرغيو ٠ عرفلا ىف

 عراشا ضرغ عم قةحنت ىتلا ةحلصملا ىه طيضنملا ريغ مالا فصولا وأ

 ىذلا طبضنملا مثالا فصولا ىبف ةلعلا امأو , عنملا وأ ء بلطلا تابثإ ىف

 لاو> ألا رثكأ ىف ةلعلاو « امهنيب طامترالا رثأ مكسحلا نوكي نأ هنأش نم

 تضتقا ىتلاىه امبنيب 25 رثشملا ةءالملا نإ لب « بسانملا فصولا عم قالتت
 ةلماا دجوت دق ن كلو « مكسحلا توب ىف ةرثؤم ةلع فصولا كلذ نوكي نأ

 دودجو ىف ةرثؤم ةلعلا نو نم كلذ عنمب الو « اهيف ةمكحلا ققحتت الو

 تدجو ايَخ : امدعو ًادوجو مكسحلا طانم ةلعلا نإ اولاق كلذلو « مكحلا

 . ةوقلا هذه اطل سيلف ةكسملا امأ « ىتنا تفتنا اًميحو مكحلا دجو

 ًاماد مكحلا تبت ىبيف ؛ مومع امل ةلملا نأ اذهل ةيفنحلا ررق دقلو

 طيضتو ؛ لوصألا ررقتت كلذيو « رومألا نم رمأ ىأ ىف تققحت الك

 «ةيسايقلا ماكحالا فرعتو « ةيعرشاا صوصنلا ىلع لبا نوكبو « ماكحألا
 رضتقتف « صوصانلا ةقفاوم اراكلو , سايقلل ةفلاخم ءىجت ىتلا ماكحألاو

 « ةيقفلا دعاوقلا ىضتقم ىلع ةرئاس بتوؤ.دت الو « صنلا عضوم ىلع

 . اهيلع صنلا ماقملا اهمأ ريحا ال كلذ عمو

 صنلا اذهنأ ةرابع مبمالقأ ىلع ىرج نيذلا نييسايقلا ءابةفلأ رظن اذه

 راظن وهو « مقلا نبا هذيبلت اذه ىف هعبتو ةرميت نبا امأ « سايقال فلاخم

 هسفن دمحأ مامإلا رظن عم قفتي ىذلا وه هلعلو ' ةلبانحلا نم نب ريكا

 فصرلا ىأ :ةنكحلاوه مكحلا ىف رثؤاا فصرلا اوربتعا دقف , هتسيقأ يف
 ( لبنح نبا - ؟١مر



 تالا

 عفدوحلاصملا بلج ىهو « ةماعلا عراشلا ضارغأ عم قفتي ىذلا بسانملا
 ةيفنحلا اهديق ىتلا ةلءلا نود . فصولا كلذ ىلإ اورظن مهف , راضملا
 . ةقباسلا دويقلاب

 دجوي نأ نك-< الف « مثالملا فصولا كلذ ىلإ اورظن دق اومادامو

 مئاظنااو هابشالا نيب ةطبارلا ةلصلا اوربتعا اذإو , هل فلاخم ىمالسإ صن

 0 هراظنل فلاخم ىعرش صن ءىجبأ نأ نكمي الف , ةيعرشلا ةكحملا ىه

 , ةماعلا اهضارغأ ىف ةعيرشلا ىا رم نيت ىهو « ةدئاف هيف رظنلا اذه نإو

 ةحيضوم ىوف 0 ببرغ هنأ سالل ادب نإو 5 ماكحألا نم مح لك فو

 . اعم تايلكلاو تايئرجلا ىف ةعيرشلأ ضارغأل

 ةدئاف هل مبهابشأو ةيفنحلا رظن نإف ء رظنلا كلذ ةدئاف هذه تناكاذإو

 مطوف ىف سيلو «ةيوق ةمكع دعاوقب ىمالسإلا هقفلا طبض ىهو ؛ ةردلع

 اوذخأ مهنأل ؛هردقل صقن وأ ؛ هل هيوشت سايقلل فلاخم صناا كلذ نإ

 اهدارطا ىلع مهتدعاق أوريس مرنكلاو 3 هيف ةداصملا قةحتب اوفرتعاو ل

 .اهنلوم وهةبجو لكاو ١ ماكحالا دعاوق عمجتل و طاذتسالا نيزا وم طبضتل

 « ةلبانحلا ءالؤه نيب ىرظنلا فالتخالا ساسأ نايب دعب -
 اهامس ىتلا لئاسملا ىف ةيميت نبأ تاج رضت ىلإ هجتن « ةيفنحلا سايقلا ةمنأو
 ليبسف ائسلو 2 اميف ةحلمملا ةهججوب فارتعالا عم ) سايقلل ةفلاخم ةيفنحلا

 لا أسم ؛ لاثمالا هذه نم راتخنو 3 لاثمأللا اهب رضن لب , ءاصحإ اريصخ كلذ

 ميفلاخو ليبلا ةلب انملا ىَصق الثم ثيدح مح نأيب ف قر أبضعب و ىلك امضعب

 : ةلثمألا ىذ ىهاهو 4كم ىوتأ ثيدحل افلام هوربتعأو 0 مريغ هلحرم ف

 ؛ سايقلل ةفلاخ اهنأ نويسايقلا ءابقفلا ررق دقف «قوقحلا ةلاوح (1)
 هذه ىضتقم نأ ذإ « نيدلا هيلع نم ريل , هئافو لبق نيدلا كيلمت امنآل
 لحيو « نئادلا نود هيفوتسيف « رخآ ىلع هل ًانيد صخش كلا نأ ةلاوحلا

 ةمذلا ق فصر نيدلا نآل « ساسيقاا ف زوي ال كلذو هيف نئادلا لع



 ةلاو-نإفكلذ قوفو « ءاربإ ورف ندملل هكسيامت امأ , كيلقلا هيلع ىرحبال
 ةيميك نبا نيب دقو « ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب نع ىهنلا مومع ىف ةلخاد قحلا

 : لاقذ « ثيدحلا قايطنا نالطبو 3 سايقلا نالطب

 كالذو ءنيدب نيد عما اهنإ لاق سايقلا فلا اهنإ لاق نث ةلاوحلا امأو 0

 : نيبجو نم طلغ كلذو زوج ال

 امنإو « عامجإ الو « ماع صن هيف سيل نيدلاب نيدلا عيب نأ (امهدحأ)
 «ضيقي ل ىذلا رخؤملا وه ءىلاكلاو 1 ءىلاكل اب ءىلاكلا عيب نع ىهللا درو

 «قافتالابزو< ال أذبف «رخؤم اهالكو 0 ةمذلا نوه . ىش ف ملسأ ول ولام اذهو

 . ءىلاكي ء ءىلاك عيب وهو

 , عبيلا ساج نم 5 قحلا ءاغإ سلوج نم ةلأ وجلا ْن أ (ىناث 1 هجولا 0

 هلاحأ اذإف . ءافيتسا اذه ناكهلام نيدملا نم ىفوتسا اذإ قملا بحاص نإف
 اذحلو «لي ىل| ةمذ ىف هل ىذلا نيدلا| نعني دلا كلذ قوتسا دق ناك هريغ ىلع

 ثيدحلا ف لاقف 2 ءافولا ض رعم ف ةلاوملا ملسو هيلع هللأ للص ىن أ ركذ

 هاهو ءافولاب نيدملامأف « عبتيلف ءلمىلع 2 عبتا اذإو « ملظ ىغلا لطم
 ليحأ اذإ ءافولا لوبقب ميرغلا رمأو « لطم اذإ ملاظ هنأ نيبو « لطملا نع

 رمأ » ناسحاب هبلإ ءادأو فورعملاب عابتاف 2 ىلاعت هلوقك اذهو 2 ءىلم ىلع

 ءافوو « ناس>إب ىدؤي نأ نيدملا رمأو « فورءملاب بلاطي نأ قحتسملا
 صضعب نظ دقو «ةضوامملا بوش هيف ناك نإو ' صاخلا عيبلا وه س دل ندلا

 ءافولا دصق اذإ م.رغلا نأ ببسإ نيدلا ءافيتسأب لصحب امي] ءافولا نأ ءابقفلا

 روبمج هركذأ 0 اذهو «هلامب هيلع اس ىضاقتي هلثم ثدملل هتمذ ىف راص

 نأ ةجاحالو 0 ءافولا هب لصع هضرق ىذلا ل الأ سفن لب : : اولاقو 2 ءابقفلا

 ندي نيدلا ءافو نوكي .ىرأ اودصق كئلوأو ؛ انيد فوتسملا ةمذ ىف ردقن
 ٠ هيلإ ةجاحال اذهو

 ا ىأ » ساريقلا ىلع ةجراخ تسل قملا ةلاوح نأ تبدي اذه ف هآرئو
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 هنع ىبنملا ءىلاكسلاب ءىلاكلا عيب تسيل اهنال « رئاظنلا ىح نع ةذاش ءىحت
 « قوقحلا ءافيتسا ليبق نم اهنكلو , كيلقلا وأ عيبلا ليبق نم تسيل اهنآلو
 . امئافيتسا ىف نواعتلاو

 ناك نإو « قوقحلا ةلاو> لوبقل عستتال قنلا بهذملا ىف ةسيقآلاو

 لاجر ضعبو « نيبنوناقلا ضعب ررق كلذلو « نيدلا ةلاوع لبق دق بهذملا

 كلذ نكلو « ىنحلا بهذملا اهرقي ال قوقحلا ةلاوح نأ ىمالسإلا هقفلا

 اذإ ةيقفلا جراف ىلع ةردقلاب هؤاسبقف زاتما ىذلا قفآلا عسنتملا بهذملا

 , اجر قوقحلا ةلاو+ل اودجو دق ىوتفاا باوبأ ةسيقألا مهيلع تقيض
 اهريتعاو « قوقحلا ةلاوح ناوج عئادبلا ىف ءاج كلذلو « اهب مهضعب ىتفأو

 : هلوق صن اذهو , نيدلا ضيقب اليكوت

 رظنيف « هيلع نم ريغ نم !ب ءارشلاو « هيلع نم ريغ نه نويدلا عبب امأ

 نبدلا كلننم تعب هريغل لوقي نأب رحب مل نيدلا ىلإ ءارشللو عيبلا فاضأ نإ

 ىذلا نيدلاب ءىشلا اذه كننم تيرتشا لوقي ىأ ؛ اذكب نالف ةمذ ىف ىذلا

 ةردقلاو« هق-ىف ماستلا رودقم ريغ نالف ةمذ فام نآل كلذو , نالف ةمذ ىف

 نم نيدلاب ءارشأاو عيبلا فالخ « رمام ىلع دقعا داقعنا طرش ملستلا ىلع
 نيدلا ىلإ دقعلا فضي ملنإو « هيلإ ملسم هتمذ ىف ام نآل « نيدلا هيلع

 نيدلا ىلإ دقعلا فضي لو , نيد نمثب ًائيش ىرتشا ولو « زاج هيلع ىذلا
 ةلاوملا تزاج هيلع هل ىذلا هنيدب هميرغ ىلع عئابلا لاحأ مث . زاج ىتدح
 زو ال مأ « ضبقلا لبق هعيب زوي انيد هب ليحأ ىذلا نيدلا ناكأ ءاوس

 نيدب ةلاوحلا زوال هنأ هللا همحر ىواحطلا ركذو «هوحنو ؛ملسلاك

 « نيدلاضبقب ليكوت اذه نآل , ديدس نيغ اذهو ٠ ضرقلا لبق هعبب زوال

 ليكوتلاو هل لاتحمل نم هنيد ضيقب ليحملل ليكولا ةلوفم ريصي هل لاحلا نإف
 ©, هلكوم ضبقك « ليكولا ضبق نوكيو « ناك نيد ىأ زئاج نيدلا ضب

 اا ص سماخلا ءزحلا مئادبلا )0( /



 ا

 « ةحيحص اهربتعاو قحلاب ةلاوحلا رقأ هارتو « عئادبلا ىفام صن اذه

 اطل دجوأو « سايقلا بورض نم برض ىلإ اهيف ىهتنا هنأ بيرغلا نمو

 هيقفلاب ىلينحلا هيقفلا ىقالتي انهو « نددلا ءافيتساب ةلاكولا وهو « ًاريظن

 نإو « ةلدابملا ليبق نم ال ءافيتسالا ليبق نم قحلاب ةلاوحلا نأ ىف ؟ قنحلا
 اهركذ ىتلا ةروصلا ىف اك « ًادوصقم ناك نإ لب « ًاتباث ةلداملا ىتعم ناك
 . ءارششو ًاعبب نيدلا ىلإ دقعلا ةفاضإ مدع طرتشا نإو ٠ عئادبلا بحاص

 ًاماقمو ًايهذمو « ًانمز نيدعابتملا نيبيقفلا الك نإ لوقن نأ ىسنن الو

 قاساكلاف ءابيلإ لوصولا ىف امهكلسم دحوتي مل نكلو « ةجيننلا ىف ايقتلا

 .ةبانإلاى هو“ ًامدعو ادوجو كلا اهعم رودي تااةلعلا قيرط نعابيلإ لصو

 ةنواعملا وهوءرهألا لوأ نمىعرشلا دصقملا ىلإ دصق دقف ةيميت نبا امأ

 . نيجاونملا نيب ام قرف كلذو « قوقحلا ءافيتسا لع

 ضرغ اسهبف نيبو « ةيميت نبا اهقاس ىتلا ةلثمآلا نمو (ب) - ١
 :هلوةصن اذهو ©) ةاقاسملاو ؛ةعرازملاو ةبراضملا دوةع ىالسإلا عراشا

 هذه نأ اونظ ' سايقلا فالخ ىلع ةعرازملاو ةاقاسملاو ةيراضملا !ولاقو

 معلا اهيف طرتشي ةراجإلاو « ضوعب لمع امال ء ةراجإلا سنج نم دوقعلا

 حبرلاو « مولعم ريغ دوقعلا هذه ىف لمعلا !وأر املفع ضوعملاو « ضوعلاب
 نم دوقعلا هذه نإف « مبطلغ نم اذهو سايقلا فلاخت اولاق ؛ مولعم ريغ اهيف

 «نيضوعلاب لعلا طرتشي ىلا ةصاخلا تاضواعملا ساج نمال ؛تاكراشملا سنج

 :ةضواعم بوش اهنف اهن] لبق نإو « تاضواعملا سنج ريغ سنج تاكراشملاو

 بوش ابيف ناك نإو « ةصاخلا ةضواعملا سنج ريغ سنج ةمساقملا كلذكو

 .«صاخلا عيبلا طورش هيف طرتشي عب اهنأ ءامقفلا ضعب نظ ىتح ؛ ةضواعم

 ةعرازلاو ء رْخآ يناجنم لمعلاو « بناج نم لاملا نوكي ؟< حبرلا ىف ةكرش ةبراضلا )١(

 بحاص نيب رثلا ىف ةكرش ةاقاسلاو « لماعلاو ضرألا بحاص نيب ضرألا جاتنإ ىف ةكرش
 . لماعااو رجشلا



 ما

 ( امهدحأ ) : عاونأ ةثالث لاما هب دصقي ىذلا لمعلا اذه حاضيإو »
 ةمزاللا ةراجإلا هذبف , هميلست ىلع ًارودقم ًامولعم ًادوصقم لمعلا نوكي نأ
 ؛ ةلاعجلا هذبف ' ررغ وأ « لورجي هنكل ًادوصقم لمعلا نوكي نأ (ىاثلاو)

 دقف . ةئام هلف قبآلا ىدبع در نم لاق اذإف : مزالب سيل زئاج دقع ىهو
 هدرددقو «بيرق نأكم نم هدرب دقو« هدر ىلع ردقيال دقو «هدر ىلع ردقي

 لمعلا اذه لمع نإف « ةزئاج ىه نكل ةمزال نكست مل اذبلف « ديعب ناكم نم
 ًاءزج لصح اذإ اهيف لعجلا نوكي نأ زوجو ءالف الإو « لمجلا قحتسا

 لد نم :وزغلا ريمأ لوقي نأ لثم « ملسنلا عنمتال ةلابج الوهجتو ٠ ًاعئاش

 , نيمنغتام سمخ كل اهب ىرسي ىتلا ةيرسلل لوقيو « هيفام ثلث هلف نصح ىلع
 لوقكع رشلاب قحتسم وه له لتاقلا بلس ىف ءاملعلا عزانت دقو ,هعبر وأ

 ناتياور امهو « نيل وق ىلع كلامو « ةفيتح ىنأ لوقك طرشلاب وأ : ىعفاششلا
 بايلا اذه نمو « بابلا اذه نم هلعج طرشلاب اقحتسم هلعج نف « دمحأ نع
 لوسر باحصأ ذيخأ م. زاج ضيرملا ءافش ىلع العج بيبطلل لعج اذإ
 ىتح مهضعب هاقرف « ىحلا ديس ءافش ىلع اعيطق محل لمج نذلا كلب هللا
 ولو « ةءارقلا ىلعال « ءافشلا ىلع ناك لعجلا نإف , عيطقلا اوذخأف ء ءىرب

 , رودقم ريغ ءافشاا نآل , زحي مل ءافشاا ىلع ةمزال ةرجأ ابيبط رجأتسا

 . « هيفةلامجلا زو ام هوحتو اذهو « هيفشي ال دقو « هللا هيفشي دقف

 وهو : لاا دوصقملا لب , لمعلا هيف دصقي الام وهف «ثلاثلا عونلا امأو

 لمع ول اذهل و « لماعا لمع سفن ىف دصق هل سيل لالا بر نإف ؛ ةيراضملا

 لص أمم ءزجب ةلاعج اذه ىعس نإو « ءىث هل نكي ل امش حبر لو 6 لعام

 عفنب اذهو « هندب عفنب اذه 5 راشم هذه لب ,ايظفل اعازن ناك لمعلاب

 نأ زوجيال اذهلو « ةءاشإلا ىلع امهنيب ناك حيرلا نم هللا مقامو ءهلام

 ,ة5 ريشلاف بجاولا لدعلا نع امبجرخم اذه نآل , ردقم حبرب امهدحأ صخم



 - مال

 . لل ةعرازملا نم 2 هنأ لوسر هنع ىهن ىذلا وه انهو

 ءابقفو 4 ماعلا دصقملا ىلإ ةيمدت نب هجحس نأك فيك ر ظنلا اذه نه ىرنو

 ةاقاسملاو 6 ةعرازملاو ل ةبراضملا اوربتعا مف 2 ةصاخلا للعلا لإ ةيفنحلا

 ةلماششلا هترظنب وهو « ةمواعم نيغ ةرجألا نآل : ءانثتسا تزيجأ تاراجإ

 دوقمأا ىف ةعيرشلا دصاقم حضو مث اك ارتشا اهربتعا لب « ةراجإ اه ريتعي مل

 دقاعتلاو ؛ مازتلالا ابيف ىرحت ىتلا دوقعلاو ءا,ئاتن ىلع ةأفاكملا لمحت ىلا

 نواعتلاو ءتارذلا ىف كارتشالا اهيف ساسالا نوكي ىلا دوقعلاو ؛ لماكلاا

 . اهامحال ةراسخلا لاح ىف

 ةعفشلانأ ةيفنحلا ءاهقف ررقدقف «ةعفشلا ةلئسالا نمو (ج )-١ا/؟

 كلملا لقتني الأ لصألا نآل ىئانثتسا رمأ اهنأو , سايقلا فالخ ىلع تبثت

 راقملا كلامي ةعفشلا ىفو « هاضرو « هسفن بيطب الإ هريغ ىلإ هبحاص رم

 عمو ؛ كلاما وه راص عيبا ىضتقم ذإ ىرتشماا وهو هيحاص نع اريج

 .٠ هلع اريج كلم عزو كلذ

 وهو ؛ىلصألا كلاملاب ًارارضإ ةعفشلا ريرقت ىف ىرن ىرخأ ةبج نمو

 مهنم مبكلم عزن اورتشا نإ مهنأ ءارشاا ف نوبغارلا مع اذإ هنآل « عئابلا

 : نيلاح نيب ناكعيبلل ًارطضم كلاما ناك اذإف ٠ ءارشلا ىلع نومدقي ال

 « هيف بيرال ىذأ كلذو « عيبلل هرطضي ىذلا هب لزانلا ررضلا لايتحا امإ

 هيف سؤ نمُب هضرعب  هنع سانلا ضرعأ ىنلا عيبلا ىف بيغرتلا امإو

 ٠ هيلإ] رطضا دق هنكل و ؛ شدحاف نيغ

 ىذتقم ىلع اهتيعورشم ةعفشلا نأ مقلا نإ ررثو ) ةيفنخلا هررقام اذه

 حلاصمب اهمايق اطدعو ةعبرشأا نسا نم ٠ لاَقذ 6 ةعبرشلا لوصأو سايقلا

 ٠085١ ؟> ىربكلا لئاسرلا ةعو# نم سايقلا ةلاسر 1 )١(



 - 7م -

 عراشلا ةكح نإف ؛ كلذ ريغ اهب قيلي الو , ٌدعفشلاب اهدوروو « داعلا

 ررضب الإ هعفر ن - مل نإف «نكمأ ام نيفلكملا نع ررضلا عفر تضتقأ
 هب هعفر هنود ررض مازتلاب هعفر نكمأ نإو « هلا> ىلع هاقيأ هنم مظعأ
 مهضعب ىغب مهيف رثكي ءاطلخلا نإف بلاغلا ىف ررضلا أشنم هك رشلا تناك الو
 دارفناو ؛ةرات ةمسقلاب ررضلا اذه عفر ىلاعتو هناحبس هللا عرش ض عب ىلع
 نيكيرشلا دحأ دارفناو ء ىرخأ ةرات ةعفشلابو « هبيصنب نيكيرشلا نم لك
 ذخأو هبيصن عيب دارأ اذإف , كلذ ىف رض رخآلا ىلع نكي مل اذإ « ةلمجلاب
 ضوعلا نم هضرغ ىلإ لصي وهو« ىنجألا نم هب قحأ هكب رش ناك هضوع
 هنع لوزو ىنجألا نه ضوعلا عفدب ىحأ كيرشلا ناكف « ناك امهمأ نم
 اذه ناكو ؛ نمل نم هقح ىلإ لصي هنآل « عئابلا ررضتي الو ةكرشلا ررض
 .دابعلا لاصمو ةرطفلاو لوقعللةقباطملا ماكحآلا نسحأو , لدعلا مظعأ نم

 الإ هبحاص دب نم لاملا جرخم الأ لصألا نإ ءاهقفلا لوق ىف لوقيو
 , هاضرب الإ هنم ناسنإلا كلم عازتنا مدع لصآلا ناك ام] , هسفن بيطب
 , ًارارضإ الو « املظ نمضتي الام امأف , هب رارضإلاو « هل ملظلا نم هيف امل
 سيلف « هنع :5 رشلا ررض مفد هكيرشلف نقلا هئاطعإب هل ةحلصم هيف لب
 بجو ةعبرشلا لوصأ نإف « ةعيرشلا لوصأ ىضتقم وه لب ؛ همدع لصآلا
 كرتو ءلاملا بحاص ضري ل نإو ؛ ةحجارلا ةحلصملاو ةجاحلل ةضواعملا
 ؛ هكب رشل رارضإو ؛ هم ملظ عببلل ًايصاق هنوك عم هكي رشل هتضواعم
 نأ هل نيبت اهدراو»و ةعبرشلا رداصم لمأت نم لب , هنم عراشلا هنكمي الف
 هب قحلي نأو « هكي رش ريغ ىلإ هبيصن لقن نم كيرشلا اذه نكع ال عراشلا

 ,©2,كلذ ىف هل ةحلصم ال هنأ عم « هنم ديزأ وأ هيلع ناك ام لثم ررضلا نم

 ةسقاألا ىلإ هبجوت ىفو « هليلعت ىف مقلا نبا نأ لاثملا اذه نم ىرتو

 )١( 87س ىئالسإلا هقفلا ىف سايقلا ١ ابيلي امو .
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 «رايتعالا فمدقم هنأو ) لازب ررضلا نأ نم ةعبرمشلل ةماعلا دصأق ملا ىلإهجتي

 هيلع بنارتد ةداصم تدب وفت كانه ناك اذإ الإ كلذ ريغ ىلإ تفتلي ال و

 ىلعتبت ئانئةسادقع هنأ ةيفنملا ررق دف ملسأا ةلثمألا نمو  ١ا/“#

 اذهم وهو « عئابلا دنع سيل م عسب وأ مودعملا عيب هنالل 2 سايقلا فاالخ

 نكللو « كدنع سلام عبت ال :١ هلوق ىف هنو ىنلا ىمت مو.ع ىف لخاد

 دقاعتلاو « عويبلا ىف ةعيرشلا لصأ ىلع راج ىسايق عسيب هنأ مقلا نبا ررقي
 ةضواءملاك ابلاغ هميلست ىلع رودقم ةمذلا فنومضم عيب هنآل , ماع هجوب
 نويسايقلا أطخأو,ةقلطملا عويبلا ىف نولا مازتلاكو , ةراجإلا ىف عفانملا ىلع

 نيملا عيب نآل « هدنع سيل ام عيب وأ ' مودعاا عيب ىلع ملسلا عيب مهسايق ىف

 أنيع ناسنالا عمبو 2 هميلست ىلع ردي الو هل دوجو الام عب )غ ةمودعملا

 سل نيعم ءى“ ىلع بصنم أبيف مازتلالا هريغأ كام ىه لب )2 اكلم الل ةميعم

 مارتلالا نإ وءأيل غ ملستلا رودقم ةفصلاو ع وذلا نيبم سنج ملست و «ةمذلا

 وهقةمذلا ىق كلذ تبثو هردقو « هةفصوو « هعونو ؛ هس ف رع .ىش ءادأب

 ف الوم نيضوملا دحأ نوك نيب قرف ىأف 2 نكلاك وف نوردلا ليبق نم

 ىف هلا ىلع هيف ملسملا ساقي نأ نذإ ىلوآلا نإ ؟ ردخألا نيبو « ةمذلا
 «ةحالصملاو سايقلا ضخ اذهو 0 ماع لكشب نودلا ىللعو )2 ةقلطملا عويبلا

 اذإ اونمآ نيذلا امأاب » ىلاعت هلوق نم ملسلا دقع لح سابع نبا مبف دقلو
 نأ دبشأ : كللذ ىف لاقو ةيآلا « هويتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متتيادق
 .("ةيآلا هذه أرقو ؛ىلاعت هللا باتك ىف لالح ةمذلا ىف نومضملا ؟”فلسلا

 لجأ عيب هنأب نويعرسشلا هفرمي دقع ىلع ناقلطي نافدارتم اح ملسلاو فلسلا (1)
 الجؤم « قباسلا وحنلا ىلع ميبملا ن وكي ىأ « لجانب ةصقلاو ردقلاو عونلاو سئجلاب فرعم
 . الحمم نكاو

 . 0٠5س >١ نيمقولا مالعأ (؟)



 ا

 ًافلاخغ اهيف رابخآلا ضعب ةيفنهلا ريتعا ىتلا ةلثمآلا نمو -
 هيف ىذلا رخآ ثيدح مومع ىف ةلخادلا لئاسملا ماكحال وأ « سايقلل

 بلو بكري ىذلا لعو :بواو بوكرم نهرلا نإ » : ل اق تلي ىنلا نأ

 ررقملا مهو ؛ سايقلا عم قفتيال ربخلا اذه نأ ةيف:+لا ررق دقن ,ةقفنلا
 عفانمو « كلاملا ىلع كلما ةئؤمو ؛ةيكءاملا لقنيال نهرلا نأ وهو « تباثلا
 ةقفنلاو ©« نمثرملا ىلع ةدئاع ةعفنملا لحي ثيدحلاو ؛ كلاملا ىلع كولمملا

 شك [نوكت دق ةعفنملا نآلو « ةيكماملا ماكحأ ىف ررقملا ريغ اذهو «هيلع

 ناك كلذلو ءابر وبف اعفن رج ضرق لكذإ ءابر نوكي كلذ ةقفنلا نم

 . ماكحألاو ثيداحاألا رم ررقملا روهشمللو « سايقلل آفلاذع ربخلا

 ناك اذإ نهرلا نأ ةبج نم سايقلا قفاوم هنأ تبثي ةيميت نبا نكلو
 قاثيتسالل 7 حالا قد هيف نهترمللو « نيدملا هبحاصل هتيكلف اناويح
 بلح ملو بك ري ملف ؛ هدب ىف نأك اذإو ءهدب ىف قاب وهف « ءافياسالا نم

 ضوءو «ةعفنا هذه نهترملا ىفوتسا اذإف * رضلا هب اصأو « هتعفنم تيهذ

 نيةملا نيبو نيتحلصملا نيب ًاعمج اذه ىف نإف ءاطدب تناكو « ةقفنلاب ابنع
 ,هقح نبترملا ىفوتسا اذإف هيلع ةبجاو ةقفنلاو : هبحاصل قح هتعفنم نإف

 ةبج نمو «بجاو نم هيلع امم ق> نم هلام بهو دقف ؛ هبجاو هنع ىدأو

 انيد ناكف هريغ ىلع بجو ام ىدأ دق « هيلع هقافتاب نهترملا نإف ىرخأ
 نأ نم ريخ اهذخأف « نيد نم ىدأ امع الدب نوكت نأ حاصت ةعفنملاو هيلع
 , © لطبتو اهحاص ىلع بهذ

 ةيضقلا هذه ىف اوناك ةيفنحلا نأ ىدنعو « ةيميت نبا هلق ام ىوخل اذه

 ةجوامأ «ثيدحلا فيمضت# ىف اوطرفأ دق أو اكنإو 2 ةيمدق نبا نم سبقأ

 ىلع ضارب ةمث ناك اذإ نيدلل الدب حلصت ةعفنملا نلف سيقأ مهنوك

 , ؟هه يس سابقلا لاسر (1)



 - اهوا -

 تناك نإف « تقفنأ ىتاا ةقفنلا اهتميق ىف ىواست تناك اذإو « ةيلدبلا
 كلذ عنمب ىذلا سايقلاو ؛ لحلا ىف كشلل لاجم الف ةقفنلل ةيواسمو اضرلاب

 ريغب تناك نإ نكلو . هيلإ تفتلي الف ء عرشلا نم دنتسم ريغ نم قيضم
 نمو؛ملظلل عفار لداع مح ريغ نم هريغ لامل لك أ وهف « ءاضق الو اضر

 ةدامزلا نإف : ةقفنلا نم رثك أ « ةعفنملا تناكنإو . تبثهورقم اضر ريغ

 ىف اناهاست اننأ ولو ءىضارتلا كلذ نكي مل نإ فيكف . اضرلا ابلحي الابر

 امم هيفوتسي نأ هلو « نهترملل تبثم نيد قافنإلا نإ انلقو , اضرلا ةلأسم

 ةعفنملاو «هقح سنج نم ناك نإ نوكي كلذف نيدملا لام نم هدب تحت عقب

 مل نإ نمترألا نأ نم ةيميت نبا هلوقي امو , قحلا كلذ سنج نم تسيل
 نكمي نأ نمترما ىلع نآل , هلوق هيف مقتسي ال ًارده بهذت ةعفنملا فوتسي

 نأب , كلاملا قحو نمترألا دب نيب عمجت ةقبرطب ةعفنملا ءافيتسا نم نهارلا

 عيضت ىلا لالغتسالا قرط نم كلذ ون وأ نمترأأ دب تحت ىهو ء رج

 . ءافيشسالا نم قائيتسالا قح بهذ ال و « ةعفنملا

 ةفلاغ اهنأ ىفةيفنحلا ًافلاخم ةيميت 2 اهقاس ىتلا ةلثمألا نمو - ةا/و

 )2 «مننا الولبإلا اورصتال . : ملي هلوق وهو . © ةارصملا ثيددح سايقلل

 نإو ءابكسمأ اهضر نإ ءاهيلحت 3 دعب نبرظنلا ريخم وهف « ةارصم عاتبا نف

 ةيفنهلا لاقو « حيعص ثيدح هنأ هيف لاق دّقف « رمت نم اعاصو أهدر ابطخس

 در هنأل , حيحصاا سايقلاو , ةروهشملا ثيداحألا نم ررقملا فلاخي هنأ
 طرتش مو ' ابيع دعي ال عرضلا ىف نبللا عمج نأ ذإ ؛ بيع ريغ نم عيبملل

 نآلو « هيف بوغرم فصو تاوفل دريف“ فصولا فلختو ًانيعم افصو

 ىف تكلله نإو « ىرتدملا كلم ىف ناك بلح ىذلا نبللاو , نامضلاب جارخلا

 . نمضيال كلذ ناك امو « !متاققن هيلعو ؛ ابك اله هيلع ناك تقولا كلذ

 )١( ناويحلا عرض ىف نبالا مج ةيرصتلا .,
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 « ةيلثم تناك نإ -!متسملا نيملا لثمب نوكي نامضاا نآلو ؛ هنمضي ديخلاو
 هتمبق ردقب نمضي ىميقلاف ءايميق هانربتعا اذإو : هلثع نمضيف ىلثم ناللاو

 ريدقت نآألو « ةيدقنلا ةميقلاب الو , لثملب ال هنمضي مل ريخلاو , دقنلا نم
 ةيلام ملعت ال هنأ ذإ , تاريدقتلا نم هل ساسأ ال رّقلا نم عاصلاب ضوعلا
 ًايعرش ًاريدقت ضوملا ردقتف ؛ ركلا نم ولو هردقب ضوعي ى> ذخأ ام

 ةئاعلل لوصالا نع بيرغ  تادابعلا نم سيلو « ىلام رمأ ىف كلذب
 . ةصاخلا لوصألا نع ًابيرغ ربخلا ناك م. ىالسإلا عرشلل

 ةيعفاشلا لوف حجريو ؛لوصألا عم اقفتم ربخلا ربتعي ةيميت نبأو
 « مئاق درلا بدس نرأب ةفلاسلا هوجولا دريو . هب اوذخأ نيذلا ةلبانحلاو
 ركذك دعب ةيقيقح تسيل تافصب عيبملا رابظإ سرأ ذإ « سيلدت هنآل
  نإف فاختو فصولا ركذ ذإ هنإو «, فصولا كلذ فاخت مث ء« فصو
 زيجي سيد لككف كلذ قوفو , انه كلذكو , فصولا كلذ تاوفل درلا هل

 اوطب,ي نأ لبق مهنم ىرتشاو « اوقلت اذإ نابكرلل متلي ىنلا تبثأ م خسفلا
 3 خسفلا ىف راخلا - رعسأا اوملعيو قوسلا

 ثيد> نكلو  هلثم لدتسي ىوق سخ وبف نامضلاب جارخلا امأو
 ةلغال مما جارخلاو ٠ امبعبقي نمو ىعفاششلاو دمحأ رظن ىف ىوقأ ةارصملا
 ءزج وبف ؛دقعلا تقو ًادوجوم ناكو « ةلغال ءامت نبللاو « ابيلع رصتقيف
 ناللا نع ًاضوع عاصلا لمي لو « نيثيدحلا عوضوم قرتفاف « عيبملا نم
 عراشلا ىلوت امأو  دقعلا تقو ناك ىذلا نيالا نع لب « دّقعلا دعب ثداحلا
 , قيقحلا ريدقتلا رذعتف «هريغب طلخا دّقعلا تقو دوجوملا ناللا نآلو ريدقتلا

 . فالخلا ةدامل امس> ىيرقتلا ريدقتلا ىلوتف

 , ةضواعمو ًاعب نوكي ىسلف رقلا سنج ريغ نم ضوعلا رابتعا امأو
 تناكف؛ ابرةدايزلا رتعتف ؛ رثك أوأ ديزأ كلذ نوكيال يح لكملاب ًائيمضتإل



 اقليم

 دنع نوكي ىذلا ابرلا نم ًايدافت كلذ نوكيل سنجلا ريغب ةضواحملا
 . توافتلا

 ءرقلاونبللا مهيلع بلغي ناك ىذلا برعلا ماعط نآل « رملا تاذ ريتخاو

 توف ىرتشملا نأ ىأ « بلاغلا ءاذغلا ىرجام سنج نم ضيوعتلا ناكف

 كلذلو « ءاذغاا كلذ ونص وه ناثءاذغب ضوعيف « ءاذغلا نم ًاردق عئابلا ىلع

 نم ًارادقم ةارصملا درب نم نمضي نأ داهتجالا دراوم نم نأ ةيميث نبأ ررق

 . رملا وأ نبللا ريغ دليلا توق ناك اذإ ردلا نم عاصلا ىواسي دإبلا توق

 هعافد ىف رمتشال قفآلا عستم ًاسايق أدب ةيمق نبا نأ اذه نم ىرتو

 « هيبشتلا قئارط عسوي لب « ةرباشملاو ةلك اششملا باوبأ نم دحاو باب ىلع
 « ءايشألا صاو + سراد بيرأ لقع كلذ ىف هفعسيو فاصوألا ددعتو

 . عئارمشلا ىارملو « ماكحألا ىناعملو

 عافتنال ةقيقد ةروص كيرت ىهو « اهانقس ةلئمأ هذه - زا/5

 هبراقنمو « هريغو ةفينح ىبأك نويقا رءاا ناك اذإ و «ىبقفلا سايقلاب ةلبانحلا

 او.عشو اوعرفو اوداجأو اونسحأ دق نييقارعلا ريغ نم ىأرلاب داهتجالا ىف

 اودافتسادقةلب انحلا نم مهفلخ نمو لبتحنب دمحأ ذيمالتف« داهتجالا كلاسم

 «ةسيقالانمنومتاوي اوناك مهناأل , ىحأ مهسأيق ناكو سايقلا نم ةدئافلا هذه
 قءارطو مهتبضقأو ةباحصلا ىواتفو ةنسلاب لماش عساو ملع نم هوتوأ امو

 داهتج أ ةلك أشالا ماعم لكاشيو ءرثألا عيبأتي نم قاسي سأيق رف مهطاينتسا

 محط ةاكشملا وه فلسلا داهتجا ناك ذإ « فلسلا

 ةسقالا ىف امهوداز نرمأ ىرخألا ةسيقالا ىف ةلبانحلا نم ائدجو دقو
 . ةيبقفلا

 تسيل اهنأ مريغو ةيفنحلا معز ىتاثيداحألا ىف اورظن مجنأ ( اهنوأ )
 اهتافتا اونيبو -اهضواءي 1 نإ اهب ذخؤي ءانثتسا اهنأو ٠ سايقلا عم ةقفتم



 ل #4

 عم مهئافثاو سايقلل اهتقفاوم مك قيقد ريكسفت ىف اوركذف , سايقلا عم

 .٠ هتاياغو هيمأ رم نع أهدعب مدعو 6 عرشلا لوصأ

 ىف لصآلاو عرفلا نيب ةكرتشملا فاصوآلا ىف اورظن مهنأ ( امهناث )
 ىلإ هجتن ىنلا ةيماسلا ةيعرمشلا دصاقملا ىلإ !ور#تاف « هيلك ةعماج ةرظن مهتسيقأ

 « ةينيد ةأي> ىف رارضألا عفدو حلاصملا ةباعر ىلع موقت ةلضاف ةعامج دايز

 .٠ ءامسلا نه دوذلا دمكدسل ةهلخو

 ًاءاستا ىمقفلا سايقلا ىف مبلمع دافأدق نييرثآلا ءالؤه نأ اذه نم ىرتو

 مهنم راثآلا تدافتسا ام« هقئارط ىف ًاومتو « هناياغ ىف ًاومسو ٠ هياوبأ ىف

 ةياقعلا سيباقملا هجتنتام عم اهقافتاو « اهدصاقمو مهتاياغ نونيبي نيمفادم

 ًاسناجتم ىئالسإلا ع مثلا نايئساف أم ومع ىرقفلا طا.قسمالا دافأ و ةميلسلا

 ةفلتخلا ءايشآلاو ٠ ةمءاشتم ماك.حأ اهل رئاظنلاو هابشآلاف « رفانتم ريغ
 . اهفالتخاك ماكحأ اهل فاصوآلا



  مو8ودس

 باحصتسالا ب1

 ىلع مهعبث نمو ةءبرآلا ةمآلا عمجأ دق 2« ىبقف لصأ اذه ااا

 , ةيفنحلا هب ًاذخأ ميلقأف : ذخالا رادقم ىف اوفلتخا مينكل و هب ذخألا

 نأ رهظيو « ةيكلاملا نيقيرفلا نيبو « ةيعفاشلا مث ةلبانحلا هب ًاذخأ مرثكأو
 ؛ اهيف اوعسوت ىنلا ةلدآلا رادقمل ًاعبات ناك باحصتسالاب ةماألا ذخأ رادقم
 ةلدأ نم اليلد فردلا اوربتعاو « ناسحتسالاو سارقلا ىف اومسوت نيذلاف
 اهيف اوذخأ ىتلا لئاسملا ريداقم مدنع تلق « صن ال تيح هب ذخوتي عرشلا

 اوعسو ًاضيأ منال ةيكلاملا مهيراقو « ةيفنحلا ناك كلذكو ء« باحصتسالاب
 اودمتعا ىتلالئاسملاةلقىف يبس كلذ ناكف « ةلسرملا اصملاب طابنتسالا بأب
 . لصالا اذه ىلع اهيف

 ءاجتلالا حصي ال ًارمأ سايقاا نوريتعي نيذلا ةيعفاشلاو ةلبانحلا امأ
 « لصآلا كلذب طابنتسالا قئارط اوعسو مهنإف « ةرورضلا دنع الإ هيلإ

 . نيقيرفلا نم ًاذخأ رك أ ةعيشلا نأكو

 قاكوشلا هانعم نيب دقو « هتقيقح نايب ىلإ هجتن نآلاو ١

 لصالاف « ىضاذلا نمزلا ىف تبث ام نأ هانعم ه : لاقف * لوحفلا داشرإ ىف
 كلذ ءاقب وهو 2 ةيحاصملا نم ذوخأم لبقتسملاو رضاحلا نمزلا ىف هواَقِ

 ناك ام لكو : ىضم امف ناك «ىفالفلا كلا لاقيف هريغي ام دجوي ملام رمأآلا
 ٠ ءأقيلا نوذظم وبذ 2( 4كمدع ني 0 ل ىذه مف

 ًايفنم ناكام قنو « تباث ناك ام تايثإ ةمادتسا هنأب مقلا نبا هفرعو
 هذهف . ةلابحلا رييغت ىلع ليلد موقي ىتح ًاتابثإو يف مقل محلا ءاقب ىأ
 «نيغم ليلد دوجو مدعل رمتست لب * ىنا] ليلد ىلإ جاتحت ال ةمادتسالا

 ابنإف « اهئارشش ثودح ىلع لدب ليلدب نيع ىف ةيكلاملا تتبث كلذ لاثمو
 , هريغ ىلإ ةيكدلملا لقن ديفي ليلد دجوي ىّتح « ءارشلا اذه ليلدب رمتسن



 بو ع

 تدلع نكو 3 هيلع ليلد مايق نم ديال لب 2 املاو زا عيبلا لادا ىفكي الو

 2 لل قتسملاو رضاخلا ُْق هدوجو نآفلا ىلع بلغي هنإف 2« نبعم نهز َْق هتايح

 تثاك ام ددجوي ىد هتايح رارمتساب محق ؛ هريغ ىلع ليلدلا موق ىح

 داجوت وأ 0 هنافو ىلع لدي م دجوب ىدح 8 هتايح م دوّقفملاف 3 ةاذولا

 « اهيلع ءانب ءافولاب مكحو « ىفوت هنأب ابعم نظلا ىلع بلغي ىنلا تارامآلا

 ناك ذإ «هدعب نم لاحلا باحصتسا عنم ىذلا وه ةافولاب مكحلا نوكيو

 . اهدوجول اليزم وأ ءاهل ًاريغم

 نإف ؛ اهمكح رارهتسال ةبجوم لا>لا رارمتساب نظلا ةيلغ تناكاذإو

 ةلدأ فعضأ هضراع اذإ كلذلو « طابتنسالل ًايوق اليلد ريتعي ال كلذ
 رادهرخ آوه» ىزراوالا هيف لاق كلذلو ءهيلع مدق ىرخالا طاينتسالا

 ىف مث باتكلا ىف اهبكح بلطي ةثداح نع لئس اذإ ىتفملا َنِإف « ىوتفلا

 باحصتسا نماهكح ذخأي هدحب مل نإف سايقلا ىف مث « عامجإلا ىف من « ةئسلا

 نإو «هواقب لصألاف هلاوز ىف ددرتلا ناكن إف « تابثإلاو ىنئلا ىف لالا

 , ©"0هئاعب مدع لصالاف «هتوث ىف ددرلا ناك

 موقي ىح 6 رهاسل اماف 6 ةحابالا ءىث ىف لصأالا ناك اذإ كلذ ىللعو

 راغحلا رمتسي هنإف © رظحلا ءىث ىف لصألا ناككاذإو ؛ رظحلا ىلع ليلد

 رهت-سا بوجولا رمأ ىف لصألا ناكاذإو « ةحابإلا ىلع ليلد موقي ىتح

 طورشلاو دوقةعلاف لصاألا ناك اذإف ع هةمدع ىلع ليلد مودي ىح ) بوجولا

 ءافولا كلذ نإف ءاهل ةبجوملا صوصنلا مومع نم اذخأ اب ءافولا بوجو
 ؛ءافولا بوو ىلع ليلدلا موق ىدع؛ نكي أمبم « طرشو دق لكلا تبأث

 حمي ةعفام 4يف رمأ لك نإف ةحابإلا عفاتملاو حاصملا ف لصالا ناك اذإو

 لصالا كلذ نراك اذكهو « اهرظح ىلع ليلدلا موقي ىّتح ؛ اهطوانت

 208 س لوعفلا داشرإ (1)



 هل معلا ت

 ًابرثأ بهذملا كلذ ناك نإو « ليثحلا بهذملا ىف ًاعسوم طابنتسالا ىف

 ددشي ناك نإ هنآل , عانتالا اذه ىف ددشيو فلسلا عابتا ىلع دمتعي يلقن

 ىف ًاضيأ ددشي وبف « راثآلل هتقفاوم ثيح نم تبثملا ليلدلا لوق ىف

 ربك كلذ ىلعو ؛« باحصتسالا لطي ىذلا لاوحأللا ريغملا ليلدلا لوبق

 بهاذملا لقأ نم ميركسلا بهذملا كلذ ناك اذهلو «باحصتسالا ماكحأ

 هنأ طورشااو دوقملا ىف مالكللا دنع نيبئسو ءاقالطإ ابعسوأو ًادييقت

 ديحولا بهذملا هلعلو ,دقاعتلا ةيرحل اقالطإ ةيمالسإلا بهاذملا رثكأ

 عطاقم طورشاا نأو « نيدقاعتملا لمع نم دوقعلا راث نأ درغي ىذلا

 ٠ وقحلا

 رمتسي قيقحتلا ىلع وأ « لاحلا رارم"ساب تبثي ىذلا مكحلا ردا

 لعلو ءتبشم ىلس بناجو « تبثم ىنايإ بفاج ؛نابناج هل « لاحلا رأ رمتساب

 ىلالاحلا نإف « هتافوب مكحلا لبق دوقفملا نيدناجلا نيذه هب ررقن لثم حضوأ

 ىهو ظ ماكحألا 10 رمتستو « اهرارمتسا ض رفيف ةايحلا ىه ةتباث تناك

 . نيئاج تاذ

 . ,هريغْم هلا ريك «هريغ لخيىحلا تين ىنأ قوحلا باستكا : امهدحأ

 بلجب ىلا#] بئاجاذه نإف « ثاريملاو ةيصولا لثم هيلإ نيغلا كلم لاقتناو

 ةتباثلارومألل هتيكللم وهو ؛ ىناثلا وهوىلس بناج كانهو «ةديدج ًاقوقح

 ش كلذ ىمسي و « هتايح رارمتسا ضرفل « اهنمهريغ عنمو « دقفلا لبق اهتيكلم

 . 5 التما نم ريغلا عنب ءاراصق نآل « الس قحلا

 - قوقحلاالإ هب تبثب نأ نكميال لاحاا باحصتسا نأ ةيفنحلا ورق دقلو
 ةيكلملا هذه رمتست لب « هريغل دوقفملا لام ةيكلم لاقتتا عنمي ىأةيبلسلا
 تبشر لاحلا باحصتسا نإ ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاقو « هتمذ ءاقبل ؛ هتمذ ىلع

 كلذ ىلعو ٠ اهرارمتال عنام ليلد ّ مل ماد م« ىلسلاو ىناجالا نيقحلا

 ( لبنح نبا هس 79 م) م



 دم آل ع

 فاقوألا ىف هتاقحتسا لائيو . اءاصولا هل تبثتو « هريغ نم دوقفملا ثري

 باحصتسالا نإ نولوقي كلذلو « هدقف تقو تثدح ىتلا تالمعلا هل تيتو

 , طقفمفدلل حلصي هنإ نولوقيف ةيفنحلا امأو « عفدلاو تابثإلل اليلد حلصي

 حلصي باحصتسالا نإ ةيفنحلا لوق ىنعم مقلا نبا ررق دقلو - ٠

 : هلوقب تايثإلا نود عفدلل ةجوح

 رهآلا ءاقبإل «لاحلا رييغت ىعدأ نم هب عفدي نأل حلصي الهزأ كلذ ىتعم

 ىلإال مكحلا بجوم ىلإ دنئسم وه امن] , ناكام ىلع هءاقب نإف « ناكام ىلع

 , مكحلا تين الأ اننكمأ ًاتبثم الو « ايفان اليلد دجن مل اذإف « ريغملا مدع
 كسمتسملا احن وكسيف « هتبثأ نم ىوعدباحصتسالاب عفدن لب « هيفنن الو
 ؛ اهتيي ثيح ةلالدلا عنمي وهف « لدتسملا عم ضرتعملا لاحك باصحتسالاب

 «نول ضراعملاف « ضراعملالاح ريغاذهو ,هاعدا ام ٍنن ىلعاليلد مق هنأ الإ

 مقيو هتلالد مس ضراعملاو «, ليلدلا ةلالد علم ضرتمملاف , نول ضرتمملاو

 , ©20هضيقن ىلع اليلد

 بناجلاب ذخالا نور رقي ةيفنحلا نأ نم هان ررقامعم قالتي مالكلا اذهو
 نأ هادؤم نأ ذإ : ىنا_يإلا بئاجلا نود باحصتسالا ةلالد نم ىلسلا

 مقب مل ىذلا « آتباث ناكىنلا لصألاب كسمصي باحصتسالاب كسمتسملا
 ًاقوقح هب تيثي هيلع لدبام ةحص ىلع اليلد مقي ال وهف « هرييغت ىلع ليلد

 نمربرغتلا ىعدم ىلع هب ضرتعي نكل و « امفانت ىوعد ضراعيو « ةيباجيإ

 لاح هلاح تناك كلذلو , ضهانم ىناجيإ ليلدب ىوعدلا ضراعي نأ ريغ
 طقس ليلدلا ماق ىتمو * اهيلع ليلدلاب بلاطيامو « ليلدلا ىلع ضرتعملا
 طقستال ثيحب ؛ ليلدلا هعم نوكي ىذلا ضراعملا لاح تسيلو « ضارتعالا
 ناليلدةمئنوكي ؛ ليلدلا مايق دنع لب « رمألا ىلع ليلدلا مايق درجمب ةضراعملا
 . امينبب نزاويف 2 ناهراعتم

 ؟ةوكو 556 والك 4 س ١ نيمقولا مالعأ )١(



35-7 

 . اهوقلتو «حلاصلا فلسلا اهلقنىتا ةتباثلا ةيمالسإلا رداصملاو - 45
 تاررةئأ نم ةلثمآلا ضعب كلذل برضنلو « لصألا كلذ تبثت ل وبقلاب

 . لينحلا بهذملا ىف

 لبق ءاملا ىف قرغ اذإ ديصلا نأ راثآلا نم نيذخآ ةلبانحلا ررق دق (1)

 لتقأ ىردي ال هنآل هيف ماسلا راثآ تدجو ولو « لكؤي ال هيلع ءاليتسالا

 ناك او « لحيف هلاسرإ دنع هيلع ىع ىذلا مبسلاب لنق مأ «لحي الف ًاقرغ

 ديصلاب وأ  هدنع ىمس لا حذلاب لحلا تبثي ىتح ميرحتلا حتابذلا ىف لصألا

 للعةيضقلا قبتف نيقيب لحلا ليلد تدي ماو“ هيلآ هلاسرإ دنع ىمسي ىذلا .

 . ميرحتلا لصأ

 قييف « روطم رهاط هنأ ءاملا ىف لصألا نأ أضيأ ةلبانحلا درق دقل (ب)

 لاح ىلإ لاخلا اذه نم هلاقتنا لبع ليلد موقي ىتح ؛ لصآلا كلذ ىلع

 ىف ريغت نم ةساجالا ليلد مايقب الإ ةرارطلا لوزت الف « كلا ريغت ىرخأ

 ٠ . هطلاخ سجنلا ةيؤر وأ الثم ةئارلاو نوللا

 هلو « هئوضو ىلع رمتسيو « ار بطتم نوكي هنإف صخش أضوت اذإ ( ج )

 كلذ ضقن ام هنم ثدح ةنأ نظ هبلغي وأ ًانيقب ملعب مل ماد ام ىلصي نأ

 « كلذ نم ًائيش نظي وأ معي ملو © هئوضو ىلع ةرتف تضم اذإف ؛ ءوضولا

 ىلصي نأ هلو « ارهاط رمتسي هنإف « ضقانلا ىف كش هدنع ثدح هنكل و

 « اهضيقن ىلع ليلد موقي ىتح « ةتباثلا لاحلاءاقب لصألا نآل , كمثل كلذ ص
 . ليلدلا كلذ مقي ماو

 نإف ٠ هنع ةيبنجأ امنأ ربظي نمو لجر نيب جاوز ثدح اذإ (د)
 « امهتعضرأ اهنأ ةأرما امهتربخأ اذإف « لحلا رهاظ ىلع نا رشاعتي نب دقاعلا

 عاضرإلا لصأ نآل كلذو « اهبنيب تبث ةمرحلا نإف ا.د ىلع هعم تقتلاو

 اذه ضراع دقو « لاحلا رهاظب امهنيب ةيجوزلا تحيبأ امنإو « ميرحتلا ىلع



 م رحتلا لصأ قبو « اطقاست اضراعت اذإف« ةدارشلا وهو“ هلثم رهاظ رهاظلا

 . تيثيف هل ضراعم ال

 ىضردمحأ نإف : ًاثالث وأ ةدحاو قلط هنأ ىف كش اذإ قلطملا نإ ( ه)
 ةدحاو ةقلط الإعقي ال هنأ اوررق دقكلام ًافالخ ءابقفلا روبمج عم هنع هللا
 دنع ىلاخلا نةيتملا جاورلا دقع ىضتقمب نيقيب تباث لحلا نآل كلذو ةيعجر
 الف ؛ ةرمتسملا ةتباثلا لاحلا وه لحاا ناكف ؛ ىعرش عناد لك نم هئاشنإ

 , ةنقيتسم ةدحاولاو « توبا ىف اهلثاع اعالإ لوزن ال لب ء كشلاب لور

 , (3هعم تبثتف لحلا ىفانت ال ىهو « تبثتف

 رثظلا ةداهش تتيثأ دق ةقباسلا ىف هنأ اهتةباسو ةروصلا ءذه نيب قرفلاو
 عوضوم تبي مل مكحأ ةرابعب وأ « لحلا ببس لازف « دقعلا نالطب
 عفاوملا نه نيجوزلا ولخ مدعل ,هل تبثملا حاكدتلا وهو «باحصتسالا

 دجو دق باحصتسالا عوضوم نإف ةلأسملا هذه ىف امأ « هئاشنإ تقو
 ةيعرشلا عناوملا نم واخلا عم جاورلا عقودق ذإ « هيف كش ال ًادوجو

 . كنشلا هيف عق و ىذلا ىاذملا ىلإ تفتلي الو , لاحلا تيثتف

 « لوقلا نم ىضم امف هنكح ىلإ انرشأ ىذلا دوقفملا ةلثمآلا نمو( و)

 مكحيف « هتوم ىلع لدي ام ءاضقلا ىدل تبثي نأ ىلإ ةايحلاب مكحلا رمتسي هنإف
 ؛ هلبق ام لإ دنتسمريغ توملا تبثي ةيعفاشلاو ةلب انحلا دنع توملاب مكحلاو «هقوعب
 نأ اوررقف ةيفنحلا فلاخ دقو ؛ هدعب ىذلا نمزلا ىف توملا هب تبثي لب
 نم ذفني دقفلا لبق هيف هتيكلم تتبث لام نم هل امل ةبسنلاب توملاب 3 حلا

 هبستكي امل ةيسنلاب امأ « تقولا كلذ نم الإ هتثرو هئري الف « كحلا تقو
 مكحلا نإف « الثم فتو ىف قاقحتسالا وأ ةيصولا وأ ثاريملاب لام نم

 ووو ؟5ه09و ؟54ص ا نيمتوملا مالعأ )١(



 نأ درقت ىأأ مهتدعأق ىلع ريس كلذ ناكو ,دقفلا تقو نم ربّتعي توملاب

 لدح نب دحأ هتبثأ امو )2 ةريثك روص باحصتساللو أله ١

 : اهنم هلبازحلا وأ

 كلملاك هرارمتساو هلو ىلع عرششلاو دّقعلا لدام باحمتسا ) أ (

 تبث نيدب ةمذلا لغشكو يل هليز م دج ىد تنل هنإف هدس دوجو ذنع

 لك ىفف ,ًانايضيجوأ فاللتإ نع ناكوأ 2 عيبم نمت ناكوأ ) ضرق يببدسإ

 4ضأئم ةءاربلا نوكس وأ ؛« ىدؤي ىمح ٠ نيدلاب ةمذلا لغشت لاوحالا هذه

 لوجو ىدح 6 حاكتلا بلس لحلا ماود كلذ نهق « هيف ةصاقملا ىر# وأ

 8 ناب قالط وحن نم هليز م

 ةءاربك عرششلا هرقأ ام مولعملا لصألا مدعلا باحصتسا ابنمو (ب)
 نكي مل اذإ هنإف « فيلكتلا كلذ ىلع ليلدلا موقي ىتح فيلكدتلا نم ةمذلا
 0 ىلصألا وفعلا ةسدئرم َْق رومآلا تناآكك هيلع ليلد مكي ّ نأب فيلكا

 . تبث فيلكت

 , ةمئاق لاحل ًاعبات تبث ىذلا ىعرشا فصولا باحصتسا اهنمو (ج )
 هفالخ ىلع ليلدلا موي ىح رعحتسإ هن ف 3 تبأث رمأب ًاطيترم تدل نإ لحلاك

 ل اهلاوز محلا رد_صب ىح 3 اموت انررق دق دوقفللل ةسنلاب ةامحلاو

 ليلدلا موقي ىح « رمتست اهنإف « لاحي ةئرتقم تنبث ىتلا فاصوألا اذكهو
 .٠ اهاوز ىلع

 ,عازبلا لحق عامجإلا مكح باحصتسا باحصتساإلا روص نهو ) د (

 عمجأ لق هناف ل طق ءأملا ديال ىذلا صخشلاو 6 الشم كلذل اوبرض دقو

 لبق ةالصاا متأ اذإف « مميتلا اذهب ةالصلاو « محيتلا ل ذو هنأ ىلع ءابقفلا
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 ةالصلا لبق هآر ولو , كلذ دعب هآر ولو , ةالصلا تح دقف ءاملا ةيؤر

 « ةالصلا لطيتأ ةالصلا ءانثأ ىف هآر اذإ نكلو , ءوضوب الإ حصت ال
 عامجإلا لاح باحصتسا نأب نوكحي نيذلا لاق ؟ ءوضو نم اهفنأتسيو

 ٠ اهفنأتسي الو ءابمتيو ء حصت ةالصلا نإ - رمتسي ليلد

 ؛ اهديس امبب ىرسست ىنلا ةمآلا ىهو « دلولا مأ كلذ ىلع ةلثمآلا نمو
 :ةب رهاظلا لاقو « عابتال ءابةفلا روممج لاق دقف « هل دلو دلتف اهدلوتسيو

 اذه لزن مل ةدالولاو , دلت نأ لبق معيب زاوج ىلع دقعنم عاجإلا نآل عابت

 . لاحلا باحصتسا ىضتقمب هنكح رمتسيف « عاجإلا

 لحب وهو « نييلوصآلا نيب فال لع باحصتسالا نم عونلا اذهو

 نباو ىلعي وبأ ىضاقلاو « ةجح هربتمي مهضعبف « ًاضيأ ةلبانحلا نيب فالخ

 ةفص ىلععاججإلا داقعنا نآلءةجح هنوربتعي ال مريغو باطخلا وبأو ليقع
 ةحص ىلع عاججإلا دقعنا دقف ء ىرخأ لاح وأ ةفص ىلع عاججإلا مزلتسي ال
 , ءاملا ةيؤر عم عاجإلا ءاقب ىضتقي ال اذهو «ءاملا ةيؤر ريغ نم ةالصلا
 هذهنإف مكحلا تقو تناك ىتا ةفصلا ىلع لاحلا ءاقب هطرش باحصتسالاو

 بجوم ريذت وأ , لاحلا تلاز دقق , ةفصلا تريذت اذإف « هطانم دعت : نا ىه

 باحصتسا نإف ىرخأ ةبج نمو ؛ رخآ مكحل ًاعضاخ رمآلا نوكيف « مكحلا
 ذزاوجىلع !وءمجأ ةباحصلا ناك اذإف « رخآ ليلد مامأ ةجح حلصي ال لاا
 دنع ابعيب زاوج مدع ىلع ليادلا مأق دف « داليتسا ريغ نم ةمآلا عسب

 ىف هيلإ راصي ال باحصتسالا نإف « لاخلا ءاقب ضرف نإف « داليتسالا

 . اذكهو .. انررق ام ةلدألا نم هريغ دقف دنع الإ ىوتفلا

 الصأ باحصتسالاب نوذخأي ةلبانحلا نأ نيبتلوقلا اذه نم - 9م
 «ةيكلاملا نم رثكأو « ةيفنحلا نم رثكأ هيف نوعسوتيو «ايتفلا لوصأ نم

 بايىف !وءسوءابقفلا رثكأ املك عقاولاىف هنإو « كلذ ىف ةيعفاشلا نوب راقيو

 لالدتسالا نم اوالق املكو « باحصتسالا ىلع ممدابتعا لق ىأرلاب لالدتسالا



 م

 ةيرهاظلاف ءتباث ءارقتسا كلذو « باحصتسالا رارتعا نم !اورثكأ ىأرلاب

 اورثكأ مرهرجو ُّق ىأرلا باوبأ لكاودسو )2 موسفنأ ىلع اوقيض نيذاا

 ارعنمنيذلا ةيعفاشلاو . هب ًاذخأ ءابقفلا رثكأ اوناك ىتح « باحصتسالا نم

 اذهب اوذخأ دق اذه ريغو عئارذلا دسو ناسحتسإلا و حلاصملاب طابنتسالا

 نيذلا ةلبانحااو « ةيكلاملاو ةيفنحلا نم هيلع ًاداتعأ رثكأ اوناكو لصأللا

 امأ ©« هئم اوركأ قت راثألا همف م.همف دعبو ؛ راثألا لإ نوايمب اوناك

 ىلع جورخ ريغ نم هأدم دعب أ ىلإ ىأرلا ُْق اوراس نيذلا ةيكلاملاو ةيفنحلا

 ق'ارط ترثك ابك هنا 2 قطنملا هدي ىوقفلا ءارقتسالا اذهو

 2 لاوحالا ىف بحصتست ىلا رومأللا ةريغملا ماكحالا تدجو لالدتسالا

 : لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « لاحلا باحصتسا لق ريغملا رثكايلكو



 - ميعاد

 ؟ةلاصملا -
 طاينتسالا لوصأ اهنأ مقلا نبا ركذ ىتلا لوصآلا كل انلقن -

 ,اهراتعا مدع ىلع اليو اهركذ مدع سلو ابذم حلاصملا ر ذي و دححأ دنع

 « طابنتسالا لوصأ 1ر٠ الصأ حلاصملا نوريتعي « ةلباتحلا ءابقف نإ لب

 الصأ حلاصملا دعي هسفن رق نبا نإو ًاعيمج مبمام] ىلإ ل هألا كلذ نوبسنيو
 قفتم وهو الإ عراشاهعرش ىأنمام هنأ ررقي ةنإ لب « طاينتسالال وصأ نم

 ىلع موقت ساسنلا تالماعمب لصتت ىتلا ةعيرشلا رومأ نإو « دابعلا حلاصم عم

 ىلا بتكلا لكىف كلذ رركسشيو , ةرضملاو داسفلا عنمو ' ةحلصملا تايثإ

 داعملا دازو « ةداعسلا راد حاتفمو « نيعقوملا مالعأ ىف ًاتوبثم هارتف « اهبتك
 بسأبو ؛ عورفلاو لوصالا ف بتنك اس“ كلذ ريغو ,دايعلا ريخ ىده ىف

 هنأ ىرب هنال هلوصأ ر ؟ذ دنع هركذ ذب مل هنكلو , دسحأ مامإلا ىلإ كلذ

 ةميت نياهخيش نعوهنعكل هاناقئامف ترلعدقو ,حيحصلا سايقلأ باب فخاد

 رظني امم عمم وأ ةراظن ةسقأللا ىف نورظني ةلبانحلا نم نوريثك امبعمو امهنأ

 منال « هيف ةلماا كلاسمو , سايقلا دعاوق اوطيض نيذلا ءابقفلا نم ممريغ

 ريستو ؛ ةحيحصلا ةسيقألا اهساسأ ىلع ىنبنت ىتلا ةك رتشملا فاصوألا نواع
 اهدصاّمو ةماعلا ةعب مثلا ضا رغأ نم ةدمتس» نوكت ًاسكعو ًادرط ابعم
 :ماكحاألا سارمأ ىف ةبسانملا فاصوألاو , محلا نوربتعي كلذلو « ةيماسلا
 , حلاصاا الإ ةبساناا فاصوآلاو كلا هذ.ه تديلو « ةسيقألا دارطاو

 . قيضأا نم جرحلا عمو ؛ راضملا مفدو

 « امبنعهللا ىضر اكلامو ؛ ليتح نب دمحأ نأ لوصأللا ءاملع ررق دقلو

 لاوقأوءابنفلا لاوتأ نيب انزاوو « ةريتملا حاصلا لصأ نع كلام باتك ف انماكست )١(
 . اهيلإ ىلبتلا رظنلا ىلع انه رصاقن اذلو « كانه هانلقام رركن نأ ديرن الو قالخألا ءاملع



 -_- اك 10 -

 باتك ضعب نإ لب ءامبعايتا نم ريك نيغ نم ةلسرملا حلاصملا أديم اذخأ دق

 « انراظن ىف ةقبرلا هيف علخ دق ًاتارغإ حلاصملا رايتعا ىف اوقرغأ دق ةلبانحلا

 ء د_حأ هتقيرط ىف همي م هلعلو « ىلبنحلا ىفوطلا قيرفلا اذه سأر ىللعو

 ىف ًايبقن الصأ اهرايتعاو « ةلسرملا حلاصملاب ذخالا نإو 6

 ىضر دمحأ عابتأ عم قفتي ىذلا وه « صناا عضاوم ريغ طابنتسالا هيلع

 ىدح 5 م,قي رط نع جورألا مدعو 5 مرطاينتسا َق حلاص'"' فلسلل هنع هّلأ

 دق مموأتف ىلع جرختو « مهم ىدنقا نيذلا ةباحصلا نآل كلذو «ًايعبات دع

 . هب اوذخأ ام ةفئاط كيلإو « ةلسرملا حلاصملاب نوذخأي اوناك

 دبعيف كلذ نكي لو 2, فحصملا ىف ميركلا نآرقلا أوعمج لق مهف ) ١ ( ش

 اوشخ ذإ ؛ كلذ مهتضاقت ةحلصملا نآل « هيلع همالسو هللا تاواص لوسرلا

 نوتفاهتي هنعهللا ىضر ريع آر دقو « ظافملا تو ميركلاا نآرقلا ىنينأ

 ركب ىأ ىلع راشأف ممتومب نآرقلا نايسن ىثخع « ةدرلا برح ىف توملا ىلع

وضتراو كلذ ىلع 3 احصلا قفتاو فحصملا ُْق هعم#
 .٠ ه

نينا رخا راش لوس ىلع )2 ملسو هيلع هّللأ ىلص هدعب نم ارقفتاو (ب)
 

 برشأااوأر ذإ « لسراالالدتسالا وأ « ةحلصملا لإ كلذ نيدنتسم ةدلج

 بيسإ تانصحلا فدذقو ءارتفالا ىلإ ةعيرذ
 . نايذملا رك

 نأ لصألا نأ عم عانصلا نيمضت ىلع نودشارلا ءافلخلا قفتاو (>)

 ىلع ةظفاحماب اوناهتسال اونمضي مل ولمهنأ دجو نكلو ؛ ةنامألا ىلع مويديأ

 قةحلصملا تناكف « مبيلإ ةديدش ةجاح سانلا فو ٠ مهلاوءأو سانلا ةعتمأ

 . « كاذ الإ سانلا

 - موه نيذلا ةالولا رطاشي هنع هّنلأ ىذكر باطخلا نب رع ناكو ) 23د 0
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 ناطلسب اهودافتسا ىلا مهلاومأب ةصاخلا مهاومأ طالتخال مهلاومأ ىف
 كلذ ىف ىأر هنأل , ةلسرالا ةحالصملا ىلع داتعالا نم كلذو « ةيالولا
 رجو « لاملا عم ةيالولا ناطلس لالغتسا نم موعئمو ؛ ةالولا حالص
 . لح ريغ نم مئاغملا

 اوكرتشا ذإ دحاولاب ةعاملا لتقدنأ هنع هللا ىضر رمعزع لَقن دقو (ه)
 ةحلصملاهجوو ؛ عوضوملا ىف صنال ذإ « كلذ ىضتقت ةحلصملانآل « هلتقىف
 ءصاصقلا لصأ مرخ ىلإ عاد هرادهإف « ًادمعلتق دقو « موصعم ليتقلا نأ
 دنع صاصقال هنأ ملع اذإ « ليتقلا ىلإ ةعبرذ كارتشالاو ةناعتسالا ذاختاو
 دحاو لكنأل ؛ لتاقلا ريذ لتق وهو « ىعدب مأ اذهليق نإف ؛كارتشالا
 ثيعع د11دمم ةءامجا وه لئاقلا نإ : كلذ در ىف لبق « هدرفع التاق دعبال

 هتفاضإك ء ابيلإ ف اضم لتقلا ذإ هدحو لتاقلا لتق هيشيابلك املتقف « عامتجالا
 ةلزنم لّتقلا ضرغل نوعمتجلا صاخشالا لزنف « دحاولا صخشاا ىلإ
 ءامدلل ًانقح هيف نآل ؛ ةحلصم اذه ىلإ تعد دقو « دحاولا صخشلا
 . 017 عمتجملل ةنايصو

 هافن اليمج ًاباش ناكو « جاجح نب رصف باطخلانب رمع قن دقلو (و )
 (2هنعدتلا ىضرقورافلادجوف « هب بشي ءاسنلا ضعب عمم هنآلل « ةنيدملا نم
 ىضر هلعلو « هيلع ررض هيف ناكنإ و « ةماع ةحلصم ةنيدملا نع هداعب] ىف نأ
 ذم وه ىضريو « ءاسنلا ىرغي نأ هنأش نم ام واس ىف ظحال هنع هلل
 ٠ هريغ رهتع.أ و « هل ةيوقع هافنف « ءارغإلا

 ىف ىأر هنآل ٠ دالوآلا تارمأ عيب هنع هللا ىضر رمع عنم دقلو(ذ)
 اذإ هنآلو , قاقرتسالا ءاهنإ ليبهستو « دلولا ىلع ةظفاحلا ىه ةحاصم كلذ

 ١؟س ةيكسحلا قرطلا مجار (؟) .
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 م.نمو « كلذ ىلع ةباحصلا نم ةرثك هقفاو دقلو « هيلع تقتع اهدلو امثرو

 ًايأر ناك عيبا مدع نإ هيضاقل لاقو ٠ نعي هل ادب 9 هنع هللا ىضر ىلع

 رع ىأرو كيأر نينمؤثلا ريمأ اي : ىضاقلا هل لاقف ؛ رعو وه هيلع قفتا

 «نوضقت متنك م اوضقا ه : لاقف ء كدحو كيأر نم انيلإ] بحأ ةعاملا ىف

 . 20 «فالخلا هركأ ىنإذ

 « ملاصملا ىلع تينب ىتلا ةباحصلا ىواتف هنعهللاىضردمحأ ىأر - 4

 « ةحلصملا ىلإ اهيف رظنلا ناك ىأرلاب مهيواتف رثك أ لعلو « ادج ةريثك ىهو

 مهيواتفب ذخأي فلسلا هيلع اب كسمتسملا ىرثألا لجرلا كلذ ناك اذإو

 ؛مبةيرط لثم عبتاو « مبجا,نمذخأ مهل صن دحي مل اذإ وبف اهيلع صوصنملا

 لبس نم اليبس ةحالصملاب اوذخأ دقو مهتاكشم ًائيضتسم ًائاد نوكي ىتح

 ؛ لئاسملا نم ريثك ىف اب ذخأ دقو , اب ذيخأي ىرأ هيلع قخ «ء ىوتفلا

 ش . ةلثمآألا ضعب كل برضنتاو

 ىهو « ماع لكشب ةيعرشلا ةسايساا ى هللا همحر م نخأ دمن  4١ا/

صم هيفام ىأع مهلمحو سانلا حالصإل مامإلا هجينيأم
 ةيف مع مثداعبإو 0 ةدءا

ل حالصإ م لوشالا] ُْف تأب وَهع كلذ ف ةنع هّللأ ىضر ررقو «( ةدلسؤم
 «ساأنل

 نم نوثدعام رادقمب سانزال نوكت تأب وقعلا نال نصوص ايف درب ل نإو

 نكي ل م عورشم وورق 0 مثارجلا هذه ش سانلا نع عفديام لك٠ مئارج

 ٠ لاوحألا هذه لثم فو * صوصنتلا حيرصب هنع ًايرنم

 لهأ فن اهنم ةريثك ةيعرشأا ةسايسلا لبق نم ىه ىتلا دمحأ ىواتف نإو

 برش ىلع دحلا ظيلغت ابنمو 0 مثرش نم هذ نهؤزي دأب ىلإ ةراعدلاو هأسفلا

 كلذ نأ رركو 03 3 اديصلا 2 نعط نه ةبوقع اهنمو 08 ناضمر رأس َْق را

 )١( ةيمكنملا قرطلا ص/ا١



 م

 , بات نإف ؛ هييتتسيو « هبقاعي لب « هنع وفمي نأ ناطلسلل سيلو ؛ بجاو
 , ©0  ةبرقعلا ررك الإو

 باب ىف ءاتفإلا نم اورثكأف « ةبانحلا كلذ ىف دمحأ عبت دقلو
 عفرو « لدعلاو قحلل ةماقإو « ةيعرلل ةحلصم هيفام لكسب ةيعرشلا ةسايسأأ
 . رشلاو داسفلا

 ىمفاشلا لاقف ءد نب ليقع نب ىلع ءافولا ايأ ىعفاش رظان دقلو
 ةسايسلا ١ : ىلينحلا ليقع نبا لاقف « عرشلا قفاوام الإ ةسايسال ه
 مل نإو ءداسفلا نع دعبأو حالصلا ىلإ برقأ سانلا هعم ن وكي الف ناك ام
 عرتشلا قفاو ام الإ كلوقب تدرأ نإف ؛ ىحو هب لزن الو لوسرلا هعضي
 قطف ام الإ ةسايسال تدرأ نإو؛ حيحصف عرشلا هب قطن ام فلاخم م ىأ
 نم نيدشارلا ءافلخلا نم ىرج دقف « ةباحصال طيلغتو « طلغف عرشلا هب
 هنإف ء فحاصملا قيرحت الإ نكي مل ولو « نسلاب ملاع هدححي ال ام لتقل
 , ©0 وكل ةقدان زال ىلع قيرحتو ةمآلا ةحلصم ىلع هيفا ودمتعا ًايأر ناك

 ىدم ىلإ ةيعرشلا ةسايسلا باب ىف مذيمالتو دمحأ باحصأ ناس دقلو
 نأ ىلع نيدمتعم ةعامللا ةحلصم اهساسأ ناك ةريثك ىواتف | وتفأو « ديعب
 ةعادللا ةيامحو ؛ لداعلا كحلاو  ةلداعأا ةعيرشلا ةماقإل ىماسأ لصأ ةحلصملا
 .هلنقةحلصملا تضدقا اذإ نيملسملا للع سوساجلا لتق كلذ نمو ؛ ةيمالسإلا
 ةحاصمنمسيل و ؛ اهنم ةيمالسإلا ةءاملا ىلع ىشخ ةعدب ىلإ وءدب نم لتقو
 ... خلا ... هؤاقب نييلسملا

 نكس نأ ىلع كلاملا رابجإ زاو<ب دمحأ بادصأ ىف دقلو - 848

 مدس ؛ج نيمقوملا مالعأ )١(

 ١س ةيمكجلا قرطلا (؟)



 سا 746

 ىف مقلا نبا لاق دّقلو , هل عستي غارف هيف ناكاذإ هل ىوأم ال نم هتب ف
 هاوس نودحالناس] تيب ىف ىنكساا ىلإ اورطضا اموق نأ ردق اذإ : كلذ
 هل له نكل « عازن الب هلذب هبحاص ىلع بجو ؛ كوامم ناخ ىف لوذنلا وأ
 زوج نمو «دمحأ باحصاأل نابجو امهو « ءاملعلل نالوق هيف ؟ ًارجأ ذخأي نأ

 )١ ٠ لثخلا ةرجأ ىلع ةدايز بلطي نأ هيلع مرح ةرجأآلا ذخأ هل

 نوجاتحلا نكس ذإ «ةرضملا عفدو , ةحالصملا هيف ساسالا كش دلي انهو

 هيف سيل كلذو ؛ ةرجآلا ىف ةالاغملا عنم الإ كلاملاب عمي ررض ريغ نم

 . عفدي ْلَظ

 بابرأ ىلإ !وجاتحانإ سانلا نأ دمحأ باحصأ هب ىفأ امو - م8

 بنأ مهسيلو 2 لثملا ةرجأب ابيلع اوربجأ مثديعو نيمحالفلاك تاعانصلا

 دقلو 5 كلذب الإ ة>اصم مك ال هنإف 3 أولعشي 0: اذإ نوبقاعيو أوعنتع

 ةجاهلا ةيافع ضرف تاعانصلا ملعت نأ ةياعرلا ةبجاولا ةحاصملل اوضرتفا

 . ,(9) امل] سانلا

 ءاتفإ لدعلاو ةماعلا ةحلصملا اهساسأ ناك ىلا ىواتفلا نمو - ل9.

 اذإ « ءايشآلا نأل ىلعأ دح عضو ىأ ريعستلا زا وي ةلب انحلا ىرخأتم ضعب

 اوفلاخ دقو « هنود نم جرح ىف ساناا ناكو « كلذ ىلإ ةجاح ىف سانلا ناك

 ريعستلا نع ىنلا ىهن نأ اوررقو « ريعستلا نع لِي ىنلا ىمن مومع كلذ ىف

 : مقلا نبا كلذ ىف لاق دقلو ؛ لاو>آلا ضءبب صاغ

 نءضت اذإف , زئاج لدع وه ام هنمو « مرح ملظ وه ام هنم ريعستلا د

 حابأ ام مرعتم وأ هتوضربال نمثب عيبلا ىلع قح ريغب موهارك]و سانلا لظ

 . مارح وهف مهل ىلاعت هلل

 "هس روك ذملا باتكلا )١(
 ؟717س روك ذملا باتكلا (؟)
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 نم غ,يلع بحي ام ىلع مبهارك ] لثم , سائلا نيب لدعلا نمضت اذإو

 ضوع ىلع ةدايزلا ذخأ نم مهيلع مرحب ام مهعنمو « لثملا نمثب ةضواءملا

 . بجأو لب ؛ زئاج وهف لثملا

 ىنلا دبع ىلع رعسلا الغ : لاق سنأ ىورام لثف لوألا مسقلا امأف
 هللا لص » : لاقف ال ترعس ول : هلا لوسراب اولاقف « ا هللا لص
 نأ وجرأل ]و رعسملا طسابلا قزارلا ضباقلا وه هللا نإ : سو هيلع

 هءاور «لام الو « مد ىفهأيإ اهتملظ ةملظمب دحأ ىنلاطب 95 « هللا قلأ

 هجولا ىلع مهءلس نرعيبي سائلا ناك اذإف .هحصو ىذمزتلاو دواد 1

 امإو «ءىغلا ةلقل امإ ر سلا عضترا دقو « مهنم ملظ ريغ نم فورعملا

 هارك ] اهنيعب ةميقب !وعيبي نأ سانلا مازلإف هللا ىلإ اذهف , قاخلا ةرثكل
 .٠.. قمح ريعب

 سانلا ةرورض عم اهعيب نم علسلا بابرأ عنتمي نأ لثف ىناثلا امأ و »

 الو «لثملا ةميقب اهعيب مهيلع بحب انبف « ةفورعملا ةميقلا ىلع ةدايزب الإ اهيل]
 ىذلا لدعلاب مازلإ انه ريعسنلاو « لثملا ةميقب مهمازإ] الإ نيعستلا ىنعم

 , (0)هب هللا مبمزاإ

 جنو « حلاصملاب ذخأ ذإ ؛ ابصخ ىلبنحلا هقفلا ىرن اذكهو - ١9

 ةحمل هم لكربتعي ملو؛مهقيرط لثم ىلع راسو « فاسلا جهنم دمحأ مامإلا هيف

 دويقب ةديقملا ةحلصملا نوديقي ةيكلاملاك كلذ ىف اوناك لب , ذخأألا ةلاص

 ٠ | . ةيعرش

 عراشلادصاقمعمةقفتم ةحلصملا نوكست نأ ١ : ةلبانحلا طرتشا دقف
 هللا ىضر حلاصلا فلسلا اهينخأ ىبا ةحلصملا ةمئالم نوكنت نأب ىالسإلا
 نوك-: لب «هتلدأ نم اليلد الو , هلوصأن م الصأ ىفانت ال ىلوألايو « مهنع

 «714ص ةيمكجلا قرطلا )١(



 د ثنو

 ءابهسنج نم نوكت نأب اهليص#ت ىلإ عرامشلا دصق ىنلا حلاصحلا عم ةقفتم

 . صاخ ليلد م كوشي نإو 2 اهنع ةسرغ تسلو

 ةلوقعملاتابسانملا ىلع ترج اهتاذ ىف ةلوقعم نوكت نأ طرتشيو - ؟

 ٠ لوبقلاب اهرقلت لوقعلا لهأ ىلع تضرع اذإ ىلا

 ليخوي ل ولف نيدلا ىف مزال جرح> عفر أم ذخاألاب نوكي نإو سلاا#

 لعج م 8 :لوقي ىلاعت هللاو )2 جرح ف سانلا ناك أابعضوم َْق ةحاصملاب

 . « ؟١ جرح نم نيدلا ىف ميلع

 حاصملا و ص وصنلا

 « طابتتسالا لوصأ نم الصأ حلاصملا رابتعال ةبسنلاب ءابقفلا - 9
 :فئاوطثال؟لسرملالالدتسالا وأ « ةلسرملا حلاصملا لصأ ىمسي ام وهو

 ءرابتعالاب اهل دهشإ صاغ لصأ امل ناك اذإ الإ حلاصملا ريتعت مل ةفئاط

 ؛ةيفنحلاو ةيعفاشلا مثو اهودر عنملا وأ رابتعالاب دهاش لصأ اطل نكي ل اذإف

 ىذلا سايقلاب صوصنلا ىلع لما وأ صوصنلاب الإ نوذخأي ال ةيعفاشلاف

 لِلد اهل دبشيال ةلسرم ةحلصع اوذخأي نأ ردنيو ءابكلاسمو هتلع نوديقي

 . رابتعالاب صاخ

 سايقلا ىلإ هنودرب مهنكللو سايقلا عم ناسحتسالاب ن وذخأي ةيفنحلاو

 , ةلسرملا ةحلصملا وأ لسرملا لالدتسالا امأ «صنلا وأ عامجإلا وأ ىلا

 . أهل اليلق بايلا حتفي ناسحتسالا ناك نإو « رايتعا مدنع هل سلف

 رابتعالاب دهاش اط نكي مل ولو « ةلسرملا ةحلصملاب ذخأت ,هيناثلا ةفئاطلاد

 « ثيدح ىلع ةحلصم نومدقي الف ءصوصنلا نع ابنورخؤي مهنكلو

 ثيدحلاالو « ىناحصلا ىوتف ىلع امتومدقي ال لب ءداح 1 ثيدح ناكولو

 ؟ ١07 س ؟> ىلءاشأل ماتهالا )١(



 هلا ل

 ةلبانحلا م ءالوهو « ةوقلاو ةحصلا ةجرد : نصي مل ىذلا ربخلا وأ لسرملا
 سايقلاو . هب ورض نم ًابرض قيقحتلا لع وأ سايقلا ةبترم ىف اهتوريتعي مهل

 ىذلا ريخلا ثيح لب ؛ ىناحصلا ىوتف ثيح لب ؛« صنلا ثيح هل عضومال

 ررق دق هنع هللا ىضر رهحأ نأب كلذ ؛ ىوتفلا وأي صلا ةرت رم ىلإ لصيال

 , كلذ ىلع ةلباتحلا رثك أ هعبتف سايقلا نم هيلإ بحأ فيعضلا ربخلا نأ

 « مهنع لش دقف ىأرلا كلذ ريغ ى رب ةلبانحلا ىلإ نيبوسنملا نم ناك نمو

 .٠ ةريخالا هم أطلا ف هنع ماكتن دليم و (٠ همامإ ل األمم نيغ كلسو

 ةضراعملا فقوم ا,غقتو ةلسرملا حلاملاب نمخأت ىهو , ةثلاثلا ةفئاطلا د

 ممو « حلاصملاب ذخألا ىف نودصتقملا نولدتءملا « ناةيرف كئاوأو صوصنلل
 ىلا صوصنلا امب نوصصخمو « ةلسسرملا حلاصملاب نوذخأي ةيكلاملا رثكأ

 نوصصخيف « اهتوبث ىف ةيعطق نوكنت ال ىتلا وأ اهتلالد ىف ةيعطق نوكن ال
 رابخأ ضعبل ةضراعم ةحلصملا فقتو ةحلصملاب ًانايحأ نآرقلا ىف ماعلا

 ٠ داحآلا ربخي ذخالا مجري وأ , اهب ذخالا حجري دقو داحألا

 حلاصملا فةت نأ نكمي الف «اهتويثو اهتلالد ىف : ةيعطقلا صوصنلا امأ

 عضوم ريغ ىف ةحاصم ةم نوك: نأ نكعال قيقحنلا ىلع لب ءاهط ةضراعم
 صل ةضراعم ةحلصم لقاعلا همهوتي امو « هتوثو هتلالد ىف « ىعطقلا صنلا
 . اهنم تسيلو «حلاصملا سويا تسبل ىوطلا تاراثم نم وه

 ءالؤهوءحلاصملابذخألا ىف ةالغلا ةريخآلا ةفئاطلا هذه نم ىناثلا قيرفلا

 لوقي نه روظأو « ةيعطقلا صوصنلا ىلع اهب عوطقملا حلاصملا نومدقي

 . ةلب احلا ىلإ بوسنملا ىفوطلا ةلاقملا هذه

 هنإف « ةلبانحلا ىلإ ًابوسنم ىأ « ًالينح قوطلا ناك اذإو اة

 لوصأ ىف تاباتكهلو مهاجر نم هنأب فورعمو ٠ مهتاقبط ىف روكذم
 نيجرخملاو نيحجرملا نم ريتعيو « بهذملا اذه ىف اهب ذخؤي ليتحلا بهذملا



 موقع

 نيبنف «هدقننو « هترجو نينو « هنأ راح رمش نأ قملا نم كلذل ناكف هيف

 قيقحتلا لع وأ ؛ ىلذخلا بهذما نيبو هدب نزاون مث , هحيحصو هفيز

 ٠ هي ةفرعم ةءلك ركذن مْ , دمأ ك]سم

 فوفولاو حلاصملا رابتعا ىف ةالاغملا ءاول فوطلا لح دتل ١ع

 ىصوصنلا هذه صيصختو ؛ صوصناا ىلع اهد## لب « صوصنلا مامأ اهب

 ىف لاقو « رارض الو ررضال ١» ثيدعع ىف كلذ نيبو ؛ سانلا تالماعم

 ةياعر ميدقت بجو ءابفلاغ نإ عامجإلا وأ صنلا تضراع اذإ ةحلصملا

 :لوقي مث ءاهيلع تايتفالا قيرطبال « اهذ نايبلاو صيصختلا قيرطب حلاصملا

 ىه تسيل :روكذملا ثيدحلا نم اهل نيديفتسم اهانررق ىتلا ةقيرطلا نإ

 ىهو كلذ نم غلبأ ىه لب , كلام هيلإ بهذام ىلع ةلسرملا حلاصملاب لوقلا

 حلاصملا رابتعا ىلعتاردقملاوتاداعلا ىف عامجإلاو صوصنلا ىلع ليوعتلا

  فنرردتاللماعملا ىف ةحلصملا ان رعت دعا اامإو ماكحالا قابو تالماعملا ىف

 ةفرعم نك.« الو « هب صاخ عراشل قح تا علا نأل ؛ ابببشو تادامعلا

 مسر ام ىلع دبعلاهب ىأ يف 2 هتبج نهالإ « اناكمو ءانامزو , افيكو اي هقح

 ءهديس هل ممرام لثتما اذإ الإ هل ًامداخ ًاعيطم دعي الاندحأ مالغ نآلو ؛ هل

 ةفسالفلا تديقت انا اذطو ءانهاه كلذكنف « هيضرب هنأ ماعي ام لعفو

 ءاواضأو اواضو « لجو زع هللا ارطخسأ عئارشلا اوضفرو « مطوقعب

 0 موةاصأ ثعط وةيع رش ةيسايس ابماكحأ نإذ نيفلكملا قوةح فالخ اذهو

 ٠ لوعملا اهصيصخت ىلعو ةريتعملا ىه تناكو

 دق أن :اول 0 هتلدأ نم ذيخ ْوَداَف « مرحلاصمب م اعأ ع راش اشنأ نإ لاقي الو

 ليصةىفابمدقتلف ءاهصخأو اهاوقأىهو« ع ةلدأ نم ةحلصملا نأ انررق

 لوقا ىراجم نعا لاسم فن 2 ىلا تادارءلا ىف لاقي ,ام] اذه نإ مث حلاصملا

 ةداعلا محب مط ةمواعم ىبف مرقوق ىف نيفلكملا ةسأيس ةحلصم امأ ' تاداعلاو

 0 لينئد نبا ل ؟؟ عم)



 ب مففسلا

 اليم ىف انلحأ انأ اندلع اهتدافإ نع ادعاقتم عرشلا انيأراذإف ؛ لقعلاو
 , 29 انتياعر ىلع

 صنلا ىلع ةحلصملا مدقي نأ همالك نم ىفوطلا دصقمو 52
 :لوقيفءكلذب حرصي هنأ ذإ ءحضاو وه سانلا تالماءم ىف ؛ عامجإلاو
 : هتلاسر ىف « لالدتسالا عاونأ ىوقأ ةحلصملاب لالدتسالا نإ

 تمعنو ايف اًمْفَتا نإف ءافلتخي وأ اقف نأ امإ ةلدآلا قايو ةحلصملا
 ىهو (ةسؤا ةيلكلا ماكحالا تايثإ ىلع ةحاصملاو عامجإلاو صنلا قفتا 3
 وو ؛ براشلاو فذاقلا دحو : قراسأأ دب عطقو « دةرملاو ؛ لئاقلا لتق
 نكم أناف« اهلتخا نإو ؛ةحلصملا ةلدآلا اهيف تقفاو ىتلا ماكحالا نم كلذ
 ماكحألا ضعب ىلع ةلدآلا ضعب لمح نأ لثم عمج ل ام هجوب امهنيب عمجا
 بعالتلا ىلإ ىضفيالو ؛ ةحلصملاب لخمال هجو ىلع ضعب نودلا وحاآلاو
 ءاهريغ ىلع ةحلصملا تمدق امهنيب عما رذعت نإو . امضعب وأ ةلدألاب
 مزلتسملا -ررضأأ أ ىف صاخ وهو ءرارضالو ررضال د : مثلي هلوقب
 ةسايس نه ةدوصقملا ىه ةحلصملا نآل و « هميدقت بجيف , ةحلصملا ةياعرل
 ةبجاو دصاقملاو ؛ لئاسولاك ةلدآلا ابو ؛ ماكحألا تابثإب نيفلكملا
 ْ , 9 لئاسولا ىلع م.دقنلا

 ءرارضالو ررضال»: ثيدحلا ركذف ' هاوعدتايثإل ةلدآألا قاس دقلو- 2
 امل ءافشو « مكبر نم ةظعوم مكنت ءاج دق سانلا اهسأي ٠ : ىلاعت هلوق مث
 كلاذف , هتمحّربو هللا لضفب لق ' نيئهّرملل ةمحرو ىدهو ؛ رودصلا يف
 .٠ت نوعم< امم ريغ وه , اوحرفيلف

 : ىلاعت هلوق لثم اهماكحأ ىف ةحلصملا تظحول دق تاءأ قوس نخأ مث
 .«بايلآلا ىلوأ اب ةايح صاصقللا ىف مكلو .

 رانملا نم 78 52ص قوطال حاصلا ةلاسرو 6« ١54 ص مباسلا رزجلا راخلا ريست )١(
 ٠ »518 س راخلا نم مسانلا دللاب ةلاسرلا (؟) . .٠ ١ مسالا دلما



 « سلا لبقت صوصنلا نأ ركذفصنلا ىلع ةحلصملا ميدقت هجو نيب دقو

 «صيصختلا نم مس ال خسنلا نم صوصنلا تملس نإو « هلق: ال ةحلصملاو

 ىف ءاغلإلا لبقي امم ىوقأ وه هلك وأ هضعب ىف ءاغلإلل لباق ريغ نوكي امو

 . صيصختلاب هضعب ىف وأ خسنلاب هلك

 نكلو ع كش ديغنمع رادثلا ماكحأ ىفةظحالم حلاصملا نإ هل ليق نإو

 ليطعت هتلدأ ريغ نم اهب ذخألا نإو ءابيلع ةلدأو , اهل ةءاععصوصنلا تلعج

 ؛ الصأ ةحلصملا لعج ىذلا وه عراشلا نأب كلذ نع باجأ «ةلدآلا كلتل

 : لوي ورف « همالك كلإو ءلوصأللا ضعب ميدقت ابيدقتف

 )2 عرمتلا ةلدأ اس,عدوأ دقو « سانلا حلاصمب لعأ عراشلا : ليق نإف

 - هل ةدناعمو ةنغار» |هريغل هت أ كرف « ا فرت اهلع االعأ اجو

 ةلدآل اكرت هانركذ ام نوكامأو « معنف « نيفاكملا حلاصمب لعأ هنوك امأف ائلق

 دنتسه ءابيلع حجار ىعرش ليلدب لأ كرتف ام « عونمف . اهريغب عرشلا

 ىلع عاجإلا ميدقت ىف ملف «ءرارضالو ررضالو . مالسلا هب هيلع هلوق ىلإ

 انه اصم ةفرعم ىلإ ًاقيرط انل لعج لب زسع هللا نإ مث , ةلدآلا نم هريغ

 لمتحيو ؛ ةحلصملا ىلإ ًاقيرط نوكي نأ لمتحي « مهم رمأل كرتن الف « ةداع

 .«نوكب الأ

 ةياعر ميدقت ىلإ تيأر م هتلمج ىف ىرب ىفوطلا كاسم اذه س 995

 كلذوءاملولدم ىف عاجالا اهدي وي ىلا صوصنلا لب ؛ صوصنلا ىلع حلاصملا

 ىلإدصاق هللا عرش نآل كلذو , سا: تالماعمب ةقلعتملا لئاسملا ىف ميدقتلا

 هذه ريغ نم ىه تققت نإف « اهيلإ ةدشرم لئاسو هصوصنو « ةحلصملا

 « لئاسولا ىلع ةمدقم دصاقملا نأل « اهتضراع نإ اهرايتعا مدق لئاسولا

 , ةحلصملا عضو صصختف « صيصختلاو خسنلل ةلباق صوصنل نآلو

 . ناليلدلا لمميف



 مود

 هلو صل ىف ضوخن نأ لبقو « ةصحاف ةرظن همالك ىفانلو - ١ 5أ/
 مثو )2 مهتقي رط انيضترا نيذلا ءابقفلا نم هريغ نيب و 4ئدب عار عض وو نيل:

 نك مل نإو « اهب ذخزيي هتاذب ًاماق اقف الصأ ةحلصملا اوربتعا نيذلا
 عار عض وم نايب نإذ ) رابتعال 3 ابعوذل وأ اط دهأش صاخ صد كازو

 نأ بس طارةس نإ ىلإ « نيفاتخلا نيب فالخلا مس لوألا ساسألا وه
 ٠ نيؤرطلا دحأ دنع عا زبأا عض وكب لبرج هنامأ نياداجتملا نيب فالخ لك
 . قافولا متو « فالخلا مسحل امهيلكسا ررح ولو

 ثيح « هب ذخؤي هتاذب مأاق لصأ ةحلصملا نإ اولاق نيذلا قفتا دقل
 ىلع بلغي ىتلا وأ ةققحما ةحاصاا تدجو ثيحح هنأ ىلع - عضوملا ىف صنال
 ةحلصملا نيب ضراعتلا ىف عازنلا عضوم امنإو « ةبواطم ىبف اهدوجو نظلا
 ضراعتلا نأ فوطلا ضرف دقل « هتلالدو هدنس ىف عطاقلا صنلاو ةققحلنا
 كاس نمو ؛ نوركللاملا ررقو ء صنلا كلذ لع ةحلصملا مدقي هنأو « ققحتي
 الف « صنلا دجو ثيح ةتباث ةحلصملا نأ ىفوطلا ريغ ةلبانحلا نم مهك-لسم
 « امضراعي عطاقلا صنلاو : ةبلاغ وأ ةدكؤم ةحالصم كانه نوكست نأ نكي
 لاح رثأتلا وأ « ةورشلا ةباغ وأ « ىولا ةءزن وأ « ركفلا لالض ىه امإ
 ةعف م قيقحتلا ىلع وأ ٠ لاورلا ةعيرس ةلجاع ةعفنم وأ « ةمئاد ريغ ةضراع
 مكملا عراشاا نع ءاج ىذا صنلا مامأ فقتال و « اهدوجوف كوكشم
 مكسحلا تبث اذإ امأ , هتلالد ىف الو , هيف رظنلل لا ال ًايعطق اتويث تبثو
 , ةينظ هتلالد تناك وأ « هدنس ىف لاتحالا ناك ذإ «نظلاب تبث دق صنب
 ةداصملاو « رابتعالاب ىلوأ صنلا نأ هنع هللا ىضر ل.ذح نب دمحأ ررق دقف
 . ناك امفيك ةحاصم م وو هض راعامو“ هيف ةيقيقحلا

 نإ سا.يقلاب  نظلاب تبثي ام صصخب هنأ هنع رثأ دوف كلام امأو
 نم ةهدنع ةحاسملاو 20ه عواقم لصأ ىلع دمتعأو سارقلا دهأوش ترفاضت



 دل ناب دس

اعتم نالصأ انيديأ نيب ن ركيذإ ىحطت قيرطب تتبثنإ فئصلا كلذ
 «ناضر

 هذه ىفو « هتوثو هيعاود ىف ىعطت رخآلاو ؛هتلالد وأ هدنس ىف اهدحأ

 ءصصخ ةلالدلا ىناذ انآرق صنلا ناك نإو , ىنافلا ىلع ىعطقلا مدقي لاحلا

 ؛ هنتم ىف ذوذشلا قيرط نع هتبسنل ًافيعضت اذه ن وكب داح] ريش ناك نإ و

 د سهأاوشا عومجم ًافلاخ نوك ةدكؤم ةحجار ةحلص»م فلاخ نإ هنآل

 ٠ راضألا عفدو حلاصملا باطل ةتيملا ةيعرشلا

 اب هسفن دقي ملو ؛ نويكلاملا هعضو ىذلا دحلا دنع ىفوطلا فقي ل

 ف حلاصملا نأ معزف « دحلا زوا# لب « هداهتجا ليئح نب دحأ هب لبق

 دومألا مامأ فقت اهنأ هعزب كلذ فدرأو . ةيمطقلا صوصنلل ةضراعم

 . لولا لصفمو : فاللا رحم اذهو ءابلع عمجما

 « هبولط» ىلع !متلالد ىف ةعطاق تسيل ابقاس ىتا ةلدآألا نإو - 4

 ىوعد جاتنإل طربش حلصيال هاو طابترا هاوعد نيبو ابني طابترالا لب

 ءىجي ةيعطقا عراشا صوصن نأ ضرفت ىذلا ىوعدلا هذ بك ةريطخ

 ةجرس محاصت هآودد تابثإل امتاس ىبأأ تامدقأا هذه نأو حلاصنلل ةداضم

 لوق نإف « أجاتنإ رثكأو ةلالد ىوقأ ضيقنلا تارثإ ىف نوكن لب « هفلاخل

 هودماايف ال ءافثو ركب رزه ةفدوم كت ءاج دق سائلا امأي » : ىلاعت هلا

 ةضرام» لاهتحا ىلع أل « حلاصملا ىلع ةعيرشلا صوصن لاتشا ىلع لدت
 « امصوصن تايوطم ىف ءافشااو ةمحرلاو ةبادلاو ةظعوملا نإف اهل حلاصملا

 ءافش الو « ةظعوم تناك امالإو : ةحاصا ةضراعم نوكنت نأ نكمي الف

 تءاج ابيف اهيلع صوصنملا ماكحألا نأ تبثت اهقاس ىتلا تايآلاو « ةمحرالو

 ةيقيقحلا حلاصملا ضراعيام عراشلا صوصن ىف نوكي نأ نكممي الف حلامملاب

 «ةعبرشلانأب حرص ثيدحلاو ؛ اهيفكشلل لاجمال ةحلصم ءالقعلادنع ةربتعملا

 نوكمت نأ نكمال عئارشأا نم كلذك نوكي امو « رارضلاو ررضاا عسنمت



 م ”ةماع

 صوصنلا نيب نذإ دئاعتلا ضرفف 2 ال ةضهأنم حاصل ةضراعم هةرمصورصت

 ص وصنلا ىلع حاصلا ميدقت نم هيلع ىعبليي أمو « لطاب ض رف حلاصملا و

 . ًاضيأ لطاب اهدنسو اهتلالد ىلع ةيعطقلا

 قيرط حلاصملا ةفرعم قيرط نأ نم همعز ام شقانن نأ قب - 89
 مر حلاصدلل ةضراعملا صوصنلا قيرط نأ ررثإو كلذ لرش هنأف حضاو
 « ةحلصملا ًاقيرط نوكي نأ لمتح مهبم رمآل ملاصملا كرت نأ حصيال هنأو
 : نوكي الأ لمتحو

 , نامرلاهب فلخت دق هتيلو ؛هلك ن امبإلا ةحلصملاب ًانمؤم فوطلادجت انهو
 ةريحو ' هلئاسم دقعتو « هيف عامججالا كباشتو « رضاحلا انرصع ىأرىتح
 ىرريل مهضعب نأ ىتح م,بهاذم نيايتو «مهنا رآ براضتو « هجالعف ءاملعلا
 . اهريغرخآلا ىربو ؛ هدو هيدل ةحضاو ىهو٠ اهلك ةحلصملا رمآلا ىف

 , ىوضوف اذهف « ةماعا رحانتم ىلإ ةصاخلاةفسلف نم بهاذملا ردحنتو
 «لادتعاب هرصاني اذهو ؛ ةوق ىف لاملا سأر رصاني كلذو ' ىارتشا كاذو
 ,ةناكلل اهتعفنم نوكستل , ةلودلل اكلم مجانملا ن وكت نأ نوءدي كئاوأو
 , ةمآلا داحآ لكل عويشا ىلع ىضارألا نوكن نأ ىلإ نوعدي ءالؤهو
 اب بز لكو » دودحم ردقب اهتوزي# نورخآو ' ةدارولا نوءنم ءالؤهو

 . . نو>رف مهيدل

 نم لاملا سأر راصنأ ءاجو ءابرلا مرت ةعطاقلا صوصنلا انيأر اذإف
 دييقتوأ ءابرلامر ديبقت بجوت ممدنع ةعطاقلا ةدفصملا ن ورب لادتعا ريغ
 نوملظتال مكلاومأ سوءد مكلف مثبت نإو» : ىلاعت هلوق صصخيف ؛هلاو>أ
 نوكذأ « كلذ و وأ «سانلا ضعبب وأ ءلاو>أآلا ضعبب , نوملظت الو
 «نيب مارهلاو نيب لالحلانأ الأ ؟ مهبم ليغ نيب حضاو مال صنلا انكر تدق
 صودنلا ىلع داهتعالا الإ ةنمزألا تابيتشم نم انل مصاعال و تاهيتشم امهئدب و



 - موقب ظ

 « اهيف جوعال ىتلا ةداجلا اهيفو ء روتلا ايفو ءدامملا اهيفف , ةمطاتلا

 . اهل ماصفنا ال ىتلا قولا ةورعلاب كاسمتسا اهب كاسمتسالاو

 وهام اهم لب « جهانملا ةحضاو ةئيب اهلك تسيل حلاصملا نإ - ٠.«

 ىف سانلاو « نيب ريغ سبلتم وه ام أابنمو فيرعتو ناس ىلإ جاتحال نيب

 باوصلا هدجو اميف نوفرعبال لئاسع نولتبب ةماعلاو ةصاخلا مهتايح

 ؛ ةساردلا نوكستف , ةحلصملا هجو ابيف ىنت دق ةناكلا رومأو «ةحاصملاو

 نكميو ٠ ةحلصم هيف رمأ نأ ىلع عامتجالا ىلإ سانلا ىبتني نأ نكمي الو
 . هعنمي وأ هضراعي أم ةحيحصلا ثيداحاللاو ةينآرقلا صوصنلا نم نوكي نأ

 : دحأ امهرقيال امهاتاك , نيتمدقم هتيضق تايثإ ىف كلسي ىفوطلا نإ

 دامتعالا نأو « ةمهم ريغ ةحضاو ةئيب ابك حلاصملا نأ ىلوألا ف ضرفيف

 رومآلا نم نأ نوري ًاعيمج ءاملعلاو « هيف ماهبإ ال نيب ىمأ ىلع داهتعا هيلع

 « رونلا وه صنلا نوكيف « نيقيلا هجو ىلع هيف ةحلصملا هجو فرعبال ام

 « صصخمو  هيفةحلصملا نوايبتي نم دنع هب ذخ وي «نيضعنآرقلا ن ولعب الو

 ىدريف ٠ مْوارأ كلذ دعب فاتت دقو « هيف أ-موريال نم دنع هب لمعيال وأ

 « نولوآلا ىري ناك ام نورخآلا ىريو « نوري اوناك ام سكع نولوألا

 . ًابعلو ًاوزه عراشلا صوصن نوكتذ

 تارامأ تسيل وأ حلاصملل ةلماش ريغ صوصنلا نأ ةيناثلا ف ضرفيو

 ةحلصم دجوت نأ ىركمب ال هنأ ءاملعلا ررقبو «لاوحألا لك ىف اهيلع

 . هتلالدو هدنس ىف ىعطق صن ابضراعيو ؛ ام نقيقسم

 ءدحاو لثمي تأي مل هنأ لوق نم قاس امف فوطلا ىلع ظحالالا نم هنإو

 هل نيبثي نآك هنأو « ابفلاخض عطاقلا صنلاو ةحاصلا هجوب هيف رظانلا نقيتسي

 ءارقتسالا لوطدعب هدديال هنإف « لاثملا اذه دحي نأ لواحي امدنع هرظن أطغ

 « صوصنلا ىف حلاصملا هوجو ابيلع ىنخت لوقعلا نأ ىري ذئدنعو « عبقتلاو

 , نازيملاو ثحبلاب اهيلإ ىدهت ابنكلو



 هوس اوال وم

 كشالو هفيز انيبو « هانصخو « هانح رش ىفرطلا كاسم اذه - ١
 5 اسمتسا ةدش تملع دقف « ةنع هللا ىضد دمحأ مامإلا كلسم قات هنأ
 دجنال انإ لب ءابقيرط رثأتو «راثألا هيفقتو « املع هدائعاو « صوصنلاب
 اهتضراعم ض رفوةحلصملاب نامإلا ىف ىفوطلا ةالاغم ىلاغ ةليانحلا نم آدحأ
 « راظنلا مينيي قرف نكلو « رصعلا هب اءرعج نيبيقف دجين انإو « صوصنلل
 فلاختنأ نكمال صوصتلانأ امهالك ررق دقف « مهلا نبا و ؛ ةبميت نبأ أمصو
 , اهيف حلاصملا هوجو قمت تناك صوصنلا نم فئاوط اقاس دقلو ؛ حلاصملا
 فراع ؛ بيرأ كردم لّوع كلذ ىف امهفعسأو ؛ حوضوو ءالحي اهانيبف
 ضعب ةقذا وءنيبي سايقلاف هنلاسر ىف ةيميق نبا دحين افإ لب « حلاصملا ه وجوب
 . ةتباثلا صوصنلاب فيكف « ةحاصملل ةفيعضلا نايخألا

 عقول جر فىضق لب هللا لوسر نأ ىور هنإف ؛ العم كلذإ برضنلو
 اهلثم اهتديسل هيلعو « ةرح ىوهف اه ركستسا ناك نإ هنأب ؛ هنأ رمأ ةيراج ىلع
 لهأدنع فيعض ربخلا اذه نإف . املثم امديسل هيلعو ؛ هل ىهف هتعواط نإو
 ةحلصملاو سايقلا هججو نيد ةيمت نب ذخأ كلذ عمو « ثيدحلاب ةربخلا
 ةحاصملل قفاوم هنأ نيبف ٠ ًافيعض ال [:.ح هدع ءايلعلا ضعب نرأآل ؛ هيف
 هعنصام نأب اهتديسل اهلثم نامض للعف ءابقفلا فئاوط دنع ةيبقفلا دعاوقلاو
 بجوهتميق نم صقن وأ ايش فانأ نمو « ةمآلا ةميقل فالتإ هيف ءادتعا
 ناوردلا نونمضي نه ءابقفلا نمو « سنجلا نم نوكي لثملا نأو « هلم هيلع
 هنوك للعو , دهاوشلاو ةلثمألا كلذ ىلع قاسو ؛ ا_ملثع نمضتف ؛ هلاع
 اءو « اهتدارإ ريخب اهيلع ءادتعا ةمن نكي مل هنأي ةعواطملا لاح ىف ابكلامب
 الو الود كلمت ال ىهو ةمآلا ىلع ءادستعا هلأ امها ركستساب ةرح اهنوك
 لثم نم لاح ىف « ةيرحلاب ءادتعالا اذه لثم ىف ىنلا مح دقو  الوط
 دع عمو هاركتسالا اذه نم هل نكم ىذلا نإف آرح نوكي هنإف « هدبعب
 ايع اهل ًاضي وعت كلذ نوكيل قرلا هذه اهنع هللا ليبف « ةمأ اهتوك « ةبوقعلا



 سم #1 -

 باج ف 4 ملأ 1 ُ وقع نوكي ًامرغ لثلا نم همزلب م نركسيلو 0 اماصأ

 . سانلا ىلع ءادتعالاو ء هلل
 حلاصااهوجو نود ىلدحلا بهذا ىف نيدهتجلاو نيج رخل كإسم أآذو

 ىأب حاصل ةضراعملا نوضرفباإلو 2 ةفيعض وأو 3 رابخالاو صوصنلا ف

 . هوجولا نم هجو

 نع كمعبو 3 لحأ بهذم نع كيعب قوطلا كإسم نأ ررقن كلذ ىللعو

 ذاك ىأر وبف « لبنحلابهذملا ىف نيحجرملاو نيدهتجلا وءنيج خلا لك كل سم
 . ًاصوصخ ىلينحاا بهذملا ءايلعو « ًامومع ةيمالسإلا ةعامبا ءاملع نيب

 ابضعب خسنو )2 ةرثاكب صوصنخاا صيصخت زوجي نه دج و -_- «.؟

 صريصختو خسنلا اوهني ل مهنإف ؛ ةيمامالا ةميشلاك , ةعيشلا ضعب الإ داهتجالاب
 اوزاجأ لب « ىلعألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقتناب صوصنلا
 لعج هنا 2 مويراقي قوطلا ز لوجو دقلو 2 اهوّقلت مولعب اهتفلاخ منك

 قتلا و 3 اللا لحب ةدلصملا لحأف ابصصل و( ص وصنلا خسلت ةحاصملا

 .ةيماهإلا بهذم ىلع « مامإلا ىأر وأ «ىفوطلا كاسم ىلع حلاصم تدج نإ
 نإو' هأددزم َْق ريش وأ 0 4يف بذه مك ىديُش لصأ نم هبأر قتسأ لبف

 باوجلا أبيف دج قوالا ةأيح ةسارد نإ 3 ةدحاو ةلمجا ف ةجيتنلا تناك

 .٠ ةزجوم ةمالإ م مل كلذلو 3 س4 ريغ نم حيرصلا

 م 3 دادعيب همولع قات دقو ىوَقلا ديع نب ناملس وه ىوطلا - وا

 رايك نم هريذو ةيميل نأب ىقتلاو » اهثاملع ىلع ىقلتو 03 قشمد ىلإ لحر

 م هنكلاو 2 ًاريةفو )2 ًايدأو 2 لوصألاب املاع ناو 0 مولع ذخأو ) ةلب ازحلا

 بتنك نم ًاريثك رصتخا » بجر نبا هيف لاق دقو ٠ ثيدحلاب الاع نكي
 همالك ىف لكل هيف هل نكي ّ نكلو )2 ًاضيأ ثيدحلا بتسك نهو 0 لوصألا

 , 90غ ريثك طيطخت هيف

 )١( ةيرصملا بتكسلا رادب ظوفحلا طوطخلا نم غ5 0س ؟- ةلبانْلا تاقبط ,
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 هلك كلذ عم ناكو : هيف لاقو « ًايعيش ناك هنأ بجر نبا ركذ دقلو

 . «ىضفار«ىلينح : ةسفن ىف لاق هنأ ىتح ؛ ةنسا| نع داقتءالا ىف اذ رحم ًايعيش

 ىف هب حولي وهو « دئاصق ضفرلا ىف هل دجوو « ربعلا ىدحإ هذه , ىرعشأ

 حاورأ ىلع بصاولا باذعلاو هامس أباتتك ف ئصهنأ تح ؛ هفيناصت نم ريك

 معا : ىواونلل نيعبرآلا حرش ىف لاق هنأ ةثيبخلا هسئاسد نمو «بصاونلا

 ضعبوصوصنلاو تاياورلا ضراعتءاملعلا نيب عقاولا فالخلا بابسأ نم نأ

 هتنذأتسا ةباحصلا نأ كلذو « باطخلا نب رمع كلذ ىف ببسلا نأ معزي سانلا

 نآرقلا عم بتكأ ال : لاقو كلذ مبعنف « نامرلا كلذ نم ةنسلا نيودت ىف

 ةبطخ هاش ىلأل اوبتكا لاق لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هلع عم هريغ

 دحاو لك نودي ةباحصلاا كرت واف «٠ بات.كلاب معلا اوديق : لاقو « عادولا

 رخآأ نيب قب مو ةنسلا تطبضنال ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور ام مونم

 نآل « هتياور نود ىذلا باحصأا الإ ثيدح لكىف ِهَلَِي ىنلا نيبو ةمآلا
 رظنافءامهو ضو ملسمو ىراخبلا رئاوت اك« انيلإ مهنعرتاوتت تناكنواودلا
 هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ نمضتملا ثيبخلا مالكلا !ذه ىلإ

 « كلذ ىف بذك دقلو « ًادمعتو هنم ًادصق ةمألا لضأ ىذلا وه هنع |

 ٠ ,ى عالي رخو

 , تدلع ةنسلا نأ نيبي كالذ دعب ذخأ دقو « هيف بجر نا هلاقام اذه
 . هنع هللا ىضر ربع رظن ةمح تندبو

 « ةيرصصملا رايدلا ىلإ لحر دقو « ةنيدملاب ىعيشلا ماعلا ىفوطلا ىقلت دقل

 كلذ ىلع بقوعف « ةيعيشلا هتلحن تفشكنا نكسلو « ةلبانلا ىمح اهف ذالو
 زاجألا ىلإ اهنع لحرف « اهب هالوت ىذلا سيردتلا نع دعبأو ديدش ريرعتب
 ىفوت نأ ىلإ ةنيدملاب كاذ نابإ ةعيشلا خيش عم ماقأو «ىندملا مرحلاب رواجو

 . هدر ةئسا

 00 روك ملا باتكسلا ()



 مم

 هقفلا ىف بتكو . ًايلبنح هسفن ربظأو ًايعيش نذإ ىفوطلا ناك - ٠١5
 ناكو لينح هيقف هنأ ىلع ثيداحالا حرشو ,وحنلا كلذ ىلع ل وصالاو

 رمع لمح فيك تيأر دقو « ةعيشلا 77 ديو ام امحرش ءانثأ ف ثيب

 . ةمارقلا موي ىلإ ةمآلا فالتخا ةعبت

 ابصيصخت وأ اهخسن ةركف رشذو ءصرصنلل هتمجابم نأ ررقن كلذ ىلعو
 ةيمالسإلا ةعامللا اهيطعت ىلاةيسدقلانيوهت هب ديرأ ىعيش بولسأ ىه ملاصملاب
 «قلغي + صيصختلاو خسنا باب نأ نورب ةيمامإلاةعيشلاو ؛ عراشلا صوصنل
 ىردأو :ةرخآلاو اي اندلا ىف سانلا حلاصمل هعرشب ءاج ميكحلا عراشلا نآل
 ىصو هلال ؛ "ل ىلا صصخ 6 , صصخي نأ هلف مامإلا كلذب سانلا

 ةملك رك ذي ملنإ و ٠ امأك ةركمفلاب هتلاسر ىف ىفوطلا ىنأ دقو « هنايصوأ
 . ةركسفلا رشتنتو « لوقلا جوريل مامإلا

 ىف هتلاسر نكست لو « ةلبانحاا نم سيل لجرلا اذه نأ ررقن اذه ىلعو
 . ةلبانحلا لكو مامإلا فلاخي هنآل , ًايلبنح أ ريكسفت ملاصملا



 موه

 0 عئارذلا -4ب

 ناك ذإ ؛مبهامإل نيعبات ةلب انهلا هيلع دمتعا ىهقف لصأ اذه - 0٠ه

 « ًارمأ دابعلا فاك اذإ عراشلا نآل كلذو «هدنع ىوتفلا لوصأ نم الصأ
 لكف ءىمأ نع سانلا ىمن اذإو «هبلطب بولطم هل ةليسو نيعتب ام لكف

 تافيلكتلل ءارقتساب كلذ تبث دقو . أضيأ مارح هيف عوقولا ىلإ ىدؤي ام

 لك نع ىذنيو « ءىثلا نع ىهني عراششلا اظدجو دقف « ًاعنمو ًابلط ةيعرشلا

 ةالصب رمأ ؛ هيلإ لصويام لكب رمأيو ؛ ءىثلاب ىمأرو « هيلإ لصوي ام
 صأو * ايلإ ىعسلا لييس هنآل عببلا كرتب رمأو . اهيلإ ىعسلاب رمأو . ةعملا

 ابيلإ ىدؤي ام لكن ع ىمتو « ةقرفلاو ضغايتلا نع ىهنو « سانلا نيب ةبحماب

 وأ هيخأ موس ىلع ماتسي نأو « هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نأ ىهنف
 دقو ؛ هنع ىبنملا ضخابتلا ىلإ ةميرذ هنآل الإ كاذ امو « هعيب ىلع عاتبي

 « هةمسق رييغت ىلإ ىدؤي ام لك نع ىمنو « اباهأ نيب ثيراوملا عراشلا مق

 نوةباساا ررق كلاذلو , هقح ثراولا عنم نعو « ثراول ةيصولا نع ىهنف

 توملا ضرم ىف انئاب افالط ةقلطملا نأ راصنالاو نيرجابملا نم نولوألا

 نآل ؛ نامرحلا دصقي مل نإو ؛ ثاريملا نم !متامرح دصقب مهتي ثيح ثرك
 ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ « نامرحلا هب دصقي لاحلا هذه ىف بلاخا| ىف قالطلا

 دصقي ىل هنأ ىلع اللد نوكي كلذ نإف ءاهيلطب قالطلا نوكي نأك « هفالخ

 ىدبآلا عطقت نأ ىن هني ىنلاو ؛ ران عضوم اذه ناك كلذلو , امنامرح

 ىلع ًائيع نوكف ودعلاب قراسلا ىاحتلا ىلإ ةعيرذ نوكي الثل ء وزغلا ف

 . مهتاروع فشكي  نيملسملا

 .ىناثلا دصقلاب لئاسوتيلط دق لوألا دصقلاب بولطم لك ناك اذكهو
 آيرنم هلئاسو نوكست « تاذلاب هنع ىبتم لكو  ةدرجي لئاسو اهرايتعاب وأ

 هقفلا حضوي ام ردقب هيل] رظنن انهو , كلام بانك يف لصألا كلذ انيب دق )١(

 , هيف يلبنلا



 ل مظةو

 6 كعب نهو ٠ دمحأ ماعإلا زوخأ - دما كلذبو 3 هيلإ ىدز: اهنأل 0 أهنع

 .٠ هعبت نهو كلام مامإلاو

 .ىهو , دصاقم : نيمسق ةعبرشلا دراوم نوكت كلذ ىلعو - 65
 حلاصم اهتاذ ىف ىه ىتلا ىأ « !رسفنأ ىف دسافملاو حلاصدلل ةنركملا رومآلا
 محك اهبكحو , دصاقملا ىلإ ةيضفملا قرطلا ىعو ٠ لئاسوو « دسافم وأ
 د.صاقملا نم ةيتر تضفخأ اهنأ ريغ « ليلحت وأ ميرحت نم هيلإ تدضفأ ام
 . ابكح ىف

 : لصالا كلذ نايب ىف مقلا نبا لاق دقلو

 تناك اهيلإ ىضفت قرطو بابسأب الإ امل] لصوتيال دصاقملا تناكاملو د
 ءاهتها رك فىصاعملاو تاهرلا لئاسوف « اهب ةربتعم ا ةعبات امايسأو ارقرط
 تاعاطلا لئاسوو « اب اهطايتراو « !هتاياغ ىلإ اهئاضفإ بسحب اهب عنملاو
 ةلات دوصقملاةليسوف , !متاياغىل] امئاضفإ بسح ءام نذإلاوا,تيعىفتابرقلاو
 ةدودقم ىهو « تاءاخلا دصق دوصقم هنكلو ؛ دوصقم امهالكو « دوصقملل
 هنإف هللإ ىضفت لئاسوو قرط هلو « ًائيش برلا مرح اذإف « لئاسولا دصق
 حابأ ولو « هامح برقي نأ ًاعئمو هل ًاتييثتو « هعرحتل ًاقيقحت « امرحب
 « هب سوفنلل ءارغإو ميرحتلا اضن كلذ ناكل ةيضفملا عئارذااو لئاسولا
 ,كلذىبأت ادلا كولم ةسايس لب ' ءايإلا لك كلذ ىنأي هءلعو ىلاعت هتكحو
 مط حابأ مث ءىش نم هيب لهأ وأ « هتيعر وأ « هدنج عنم اذإ مدحأ نإف
 هتبعو نم لصحلو , ًاضقانتم دءل هيلإ ةلصوملا عئارذلاو بابسآلاو قرطلا
 هيحاص اوعئم ءادلا مدح اودارأ اذإ ءايطألا كلذكو , هدوصّقم دض هدنجو
 ' ,هحالصإ نومورب ام مييلع دسف الإو . هيلإ ةلصوأ| عئارذااو قرطلا نم
 لاكلاو ةحلصملاو ةمكلا تاجرد ىلعأ ىف ىه ىتلا ةعيرشلا هذوب نآفلا اف
 عئارذلا دس هلوسرو ىلاعت هللا نأ لع اهدراومو اهرداصم لمأن نمو



 تحف

 . 29 اهنع ىبتو ابمرح نأب ؛ مراحلا ىلإ ةضفملا

 : نيهاجتا هجتي لئاسولا ىلإ رظنلاو - ”٠ا/

 نأ هب دصقأ «لءفلا لع صخشلا ثء.. ىذلا ثعابلا ىلإ رظن (اهدحأ)

 . مارح ىلإ لصي مأ لالح ىلإ لصي

 ثعاوبلا ىلإ رظن ريغ نم ةدرجلا تال آلا ىلإ رظني نأ (اههمناثو )

 دص#ي لب ؛ ىعرشلا هاضتقم هب دصق, ال ًادقع دقعي نأ لوألا نمو تايئلاو

 لب ٠ ةمئادلا ةرشثعلا لصأ هب دصقيال جاوز دمع دقعي نك« ًامرح [ىمأ هب

 لقن درجم هب دصقيالعبب دّقع دقعي نكو « ثالثلا ا,ةلطا الح نأ هب دصقي

 لاوحالا هذه ىف هنإف « ايرلا ىلع لياحتلا هب دصقي لب نقلا ضيقو ةيكلملا

 نإو « هللا نيبو هندب امف هيلع دقعام هل لحب الو ًامثآ دقاعلا نوكي !مهابشأو

 ايس ةرهاظلا ةينلا كلت تربتعاو «هتين ىلع دقعلا ءامشنإ دنع لئالدلا تماق
 نرتقا رهاظى دام ليلد أبيلع ماقىتلا ةينلا راتعا نآل « هنالطب و دّقملا داسف ىف

 ظافل الا هذه ريسفت كلذ نإ لب ةدرجلا ظافلألا رابتعا نه ىلوأ دقعلا ءاشنإب

 ظافلالا نإو , دصاقملا فشكتو « دارملا نيدآ لاو>آلا نئارق نآل

 تربتعاو دصاقملا كل: تيغلأ اذاف , نيدقاعلا دصاقم ىلع ةلالدلل ةدوصقم

 . هئاذل دصقي ملامل ًارارتعاو هرابتعا بحيامل ءاغلإ كلذ ناك ةدرجج تارابعلا

 مث ءالوأ ميثأتلا ثيح نم ؛ ثعابلا ىلإ رظنلا ناكل احلا هذه ىف ىرتو

 . ليلد ماق نإ فرصتلا نالطب ثيح نم

 راسبتعا ريغ نم تال آل! ىلإ رظنلا وبف « ىناثلا رظنلا امأ - 504

 وح: تناك نإف « هيلإ اهتامجىف ىبتنت امو , لاعفآلا ىلإ انه هاجيتالاف «ثعالل

 ضب عم مهضعب سانلا تالماعم نم تاباغلاو دصاةملا ىه ىتلا حلاصملا وحن

 وحنت امال ام تناك نإو ؛ دصاملا هذه بلط بساني رادقم ةبولطم تناك

 -)١( ؟جنيمقوملا مالعأ سة١ا١ا



 مة -
 نإو 5 دصأقملا هلو مير عم بساتتي مب ةمر#غ نركن اهنإف ) دسافملا ون

 ْ . ةليسولا ىف لقأ ميرحتلا رادقم ناك

 لماملادصاقم ىلإ ى رت م نوكمي ال وحنلا كلذ ىلع تال للا ىلإ رظنلاو
 بقاعي وأ صخيشلا باثي ةينلا بسحو « هترمتو لمعلا ةجيتن ىلإ لب ؛ هتينو
 ىف لمعلا نسحي ةرقلاو ةجينتلا بسحبو « لوألا رظنلا وحن ىلع ةرخآلا ىف
 ىلعو« دايعلا حلاصم ىلع تماق ايندلا نآل ٠ عنميوأ بلطيو « حبقي وأ ادلا
 ' ةينلا نود ةرلاو ةجيقنلا ىلإ رظنلا نايجوتسي دقو « لدعلاو ساطسٌلا
 «ىلاعتوهناحبس هلل ةدايعلا ًاصلخم ناثوألا بس نف « نسحلا دصقلاو ةيسنحلا
 بسلا نع ىهنىلامتوةناحبس هللا نأ الول , همعز ىف هللا دنع هتين بستحا دقف
 تلاعت لاق دقف لع ريغب اودع هللا اوبسف ؛ نيكرشملا قنح كلذ راثأ نإ
 : ملع ريغب اودع هللا اويسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبسآ الود : هتاملك
 ةينيدلا ةينلا ال « ةعقاولا ةجيتنلا هيف ظحالملا ناك مركدلا مزاحلا ىهنلا اذبف
 . ةبستحلا

 ىلإ وأ مثإلا ىلإ ىدؤي امف عنملا نأ قايسلا !ذه نم ىرثو س ”.9إ
 عنميف « ًاضيأ ةرمثملا ةجيتنلا ىلإ لب + طقف ةينلا ىلإ هيف هجتبال داسفلا
 .  ةيسنحملا ةنلاو ٠ نسحلا ثعايلا ملع دق ناك نإ و « ةجيتنلل

 « هللا نيبو هنيب امف اث 5 نوكيف « حابملا لعفب رششلا صخشلا دصقي دقو
 « ىعرشلا نالطلاب هفرصت ىلع 5 الو ليس نم هيلع دحال سيل نكملو
 لمع كشالب اذه نإف , هسناني ًارجات كلذب رضيل « هتعاس ىف صخري نك
 كلذ عمو ؛هدصت دقو «هديغب رارمذإلا وه مث] ىلإ ةعيرذ وهو « حابه
 هذفني ىذلا رهاظلا م رحتلا ت2 عقب الو ' قالطإب نالطإلاب هلع ىلع ميال
 دق رهاظلا ةحان نمو « رشلل ةعيرذ ةينلا ةيحان نم لمعلا اذه نإف , ءاضقلا

 نهو(؛ هعم نم عفتتي كشاللب عن ايلا نإف 0 صاخلا و ماعلا عفنلل ةعيرذ نوكي



 ل ه4

 «صخرلا كلذ نم ةماعا| عفتنيو هيلع لاقإلا نست نهو « هتراجت جاور ا

 هيف نأ نيبت نإ دمحأ ههرك كلذ عمو ء راءسآلا ليزنت ىلإ عفدي دقو

 . نييئام ىلع هيحاصب ًارارضإ

 تيأر مةيصخشلا دصاقملاو تاينلا ىلإ طقف رظنبال عئارذلا دس أديف

 ىلإ رظني وهف : ماعلا داسفلا عفد ىلإ وأ « ماعلا عفنلا ىلإ كلذ عم دصقي لب

 . اهدحو ةجيقنلا ىلإ وأ ةجيتنلاو دصقلا

 ةرايعب وأ «اضقلا عشم ا ثروح نم عئارذلا لصأ نأ قحلاو - "5 ٠

 ىف ىرهوجلا مالا امنأ ىلع ةينلا هيف ربتعت ال ىويندلا ىلا ثيح نم ةماع

 هجين تناك نإف « تاردلاو جئاتنلا ىلإ ىرهوجلا رظنلا امن] ةحابالا وأ عنملا

 ورق ,( داسف ىلإ ىدؤ ناك نآو 2 أم وجو) ًآبجاو ناك ةماع ةداصم لمعلا

 ةحاصملاو « عونم هيلإ ىدؤي اف ٠ عونه داسفلا نآل هعذع ع وذم

 « ماعلا عفنلا هةدلصملاب دوضقالا نإو بولطم اهيلإ ىدزرت م 7 ب ولطم

 وه م ناك اذإ كللذلو 4 سائلا نه ريبأ ددعب ىذالا نم لزني م داسفلابو

 4 ماع ررد ىلإ هب كاسفتسالا ىدؤإي ةصاخلا عفاذملا نم صخشلل حابم

 ًاراثيإو 0 ةعب رذأل ًادس ًابراطم كاسمتسالا عضم ناك ةماع ةحاصم عش وأ |

 : لاثمآلا ضءب كلذ برضنل و « ةصاخلا ىلع ةماعلا ةعفنملل

 هنآل , عوذمم مكحتلل اهذغأو قاوسالا ىف امل : زن لبق علسلا قلت (1)

 « قيض ىف ساذلا ناك ز يجأ نإ  ءارشو عيب هنآأل « ازئاج هلصأ ىف ناكن إو

 رمآلا عشميف ) ماع درض نذالا ءاقب ُْق نوكيف 2 لماعتلا ةيرح مهتسا و

 , ةيستعةنس> ةيف نيقلتلا ضعبل ناكولو ؛ ًاماع عنملا نوكيو «عئارذلا دسل

 هللا ىضر دمحأ تيثأ اذلو , عئايلا ىلع المتمم ًانبغ كانه نإف كلذ قوفو

 . نكي مل مأ لعفلاب نيف ناك أ ءاوس « رايخلا هل هزع



 - ماف4-

 امل , راكشحألا عنمب نأ رمآلا ىلولو « مثآ ىأ , ءىطاخ الإ ركتحيال
 ش ممدنعام عبب ىلع نب ركستحلا هركي نأ هلف« سانلاب راضم نم كلذ ىلع برت

 هيلإ جاتحال ماعط هدنع ام لثم « هيلإ سائلا ةرورض دنع لثملا ةميقب

 دابجلا ىف هيل] نوجاتحي سانلاو هيلإ جاتحي ال جالس وأ ؛ ةصخم ىف سانلاو

 ةمرقب هرايتخا ريغب هنم هذخأو هريغ ماءط ىلإ رطضا نم نإف ٠ كلذ ريغو

 بجي بلط امب هنم هذخأف « هرعس نم رثك أب الإ هعيب نم عئتما ولو « لثأا

 . لثملا ةميق الإ هيلع

 ,داسفلاةعي رذا أدس راكستحالا عنا لخدتي رمآلا لو نأ ىرن اذه ىفو

 . سانلاب لزني ىذلا ىذآلاو

 جاتحانم نأءلصألا اذه ىلع ًادمعتم دمحأ مامإلا هل فأ امو(>)

 ةيدلا هيلع تيجر ًاعوج تام ىّتح , هطعي لف ءهبارش وأ صخش ماعط ىلإ

 هعنم ناك نكلو « أطخ الو دمع ال لتقي ل هنأ عم ؛ ةيدلا بوجو ناكمف

 ةعيرذد ل وءببسلا اذهل ةيدلا بجتف ؛ هيف ببساملاك ناكف ؛ توملا ةليسو

 . سائلا نيب نواعتلا حور ثيلو « داسفلاو رشلا

 ةعبرأ ىلإ اهجتاتن ىلإ ةيسنلاب لئاس ولا ميقلا نبا مسق دقلو ١-
 : نامسق ةدسفلا ىلإ ىلا لمفغلاو | لولا » : لاف ماسقأ

 ىلإ ىضفملا ركسملا برشك« اهيلإ ءاضفإلل هعضو نركي نأ ( اضدحأ )
 طالتخا ىلإ ىضفملا قرلاو « ةيرفلا ةدسفم ىلإ ىضفملا فذةلاكر « ركسلا

 هذط ةيضفم تعضو لاعفأو لاوقأ هذبف , كلذ وو « سرفلا داسفو هايملا

 . اهريغ رهاظ اطل سيلو , دسافملا

 ٠ بحتسم وأ زئاج رمأ ىلإ ءاضفإلل ةعوضوم نوكت نأ ( ىفالاو )
 دقعي نك لوآلاف « هنم دصق ريغب وأ هدصقب امإ « مرحلا ىلإ ةليسو ذختيف

 نمك ىناثلاو .. ابرلا هب ًادصاق عيبلا دقعي وأ « ليلحتلا هب ادصاق حاكسنلا

 ( لبنح نيا - ؟4 م)



 مس تبل ع

 امهدحأ «ناعون عئارذلا نم مسقلا اذه مث ,هربظأ نيب نيكرشأا بابرأ بسي
 مالك اذه « ماسقأ ةعبرأ انببف « هتدسفم نم حجرأ لءفلا ةحلصم نوك# نأ

 : ىه اهيل] راشأ ىتلا ةعبردآلا ماسقاألاو « مقلا نبا

 ةلاحم ال ةدسفم ىلإ ضفم وهو « ايم مألا نوكب نأ (لوألا)

 | . لثم اك ىنزرلاو فذقلاو رذغا لوانتك

 وهو «ةدسفم ىلإ لصرتلا هب دصقو ًازئاج مالا نركي نأ ( فاثلاو )

 | . ةلاع ال امل] ضم
 وأ لاتحا ةدسفم ىلإ هؤاضفإو « ارئاج ىمآلا نوكي نأ ( ثلاثلاو) ٠
 ْش ٠ بلاغ ةحلصملا بناج

 . بااَعلا وهت ةدسفملا بئاج نوكي ام ( عبارلاو )

 لوألا مسقلا نك-لو « ىلقعلا ضرفلا ثيح نم ةميلس ماسقألا هذهو

 « فذقلاو ىنزااو رخلا نآل ؛ دصاقملا نم دمي لب « عئارذلا نم دمي ال
 ,اهتاذ ىف دسافم ةقرسسلاو بصنلاو « لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ايرلاك

 . لئاسو الو عئارذ تسيأو

 , عفدتف دسافملا ىلإ ىدؤت ىلا لئاسولا ىف وه عئارذلا ىف مالكسلا امإ ْ

 . باطتف حلاصملا بلج ىلإ ىدؤت وأ« عئارذلا دس كلذ ىمسيو

 ظحالي نكللو « ةئالثلا ماسقألا الإ عئارذلا ىف لخدي ال كلذ ىلعو ٠
 ءربك أر خآ مرحن ةميرذ ذذتاو أمر هتاذ ىف نوكي دق لرقلا وأ لعقلا نأ
 , هتاذل ًامارحنوكي اذهو «لتقاا ىلع ضيرحتلا دصقب ةميقلاك « هظح لائيف
 هل عمت< ذإ ؛ نيتيحان نم ءوسلا هل عمتجيف هنم ربكأ مل ةعيرذ هنآلو

 ٠ ميرحنلا ىوقو ٠ عنا فعاضتف , هريغل عنملاو « هناذل عنملا « ناعنملا

 . ٠ مرحم ىلإ ىدؤي هنكلو « ًابولطم وأ ارئاج هتاذ ىف رمألا ناك اذإو
 ةمرحلا ادقو ؛مرحلا كلذ ىلإ هئاضفإ رادقم توافتب توافتي هعرخت ْنإف



5 7 

 هؤاضفإ ناك نإو ءًامارح ناك ًابمت> مرحلا ىلإ هؤاضفإ ناك اذإف دصقلا ىف

 تفتاي مل ًاردانةدسفملا ىلإ اضفالا نأك نإر كلذ ردق ىلع نأك ن ءظلا 4 لعب

 . هل مح ال ردات ملا نآل « كلذ ىلإ

 17 نأ امإ مرح لل قبرطلاناك اباك ةقباسلا ةروصلا فو - ؟؟

 روص كانهو «مرحلا ىلإ ناك اباكو ءاءونم نوكينأ امإو «٠ د وأ ًازئاج
 نيصحتل ًاقيرط جاوزلا نقيتك بولطالا ًاقيزط ةليسولا نركت ىرخأ
 مل نإ ىفزلا ف عوقولا نقيتسا اذإ ًاضرف ةلاحلا هذه ىف نر هنإف جرفلا

 ناك اذإ ءاهلطب ًابواطم نوكي ةحلصملا ىلإ ىدؤي ام لك اذكهو ؛ جوني

 نادقع باطلا ةبئر م ىلعي ةحاصملا ىلإ ه ٌقاضفإف ؛ ع ورشم الالح هلصأ ىف

 ش . هدوجو اهققحو , ةحاصملا هذه بلط

 « بولطم ىلإ اح ىدؤت ىو :اهتاذل ةعونمب ةلرسولا تناك اذإ نكلاو

 ةدابشك « اهتهرح ىلع رمتست وأ ةبواطم نوكست لبف « لدع ةماقإو قحل وأ
 ةيمرت نبا كلذ نع باجأ دقل « هيلع ىعدملا هركشنأ دق قح تابثإل رورلا
 هللا دنع « مظغ مرحي اذه : لاقت ءزوحيال هنأب ةلبازلا بهذم ًاررقم

 ., 2)كلذ ىلع امبلمح هو « هنايلعي الاعب ادهش نيلجرلا كنيذ نآل حيبق

 نإ بذكللاك هئاذل ًامرحع ةليسو ذختا ىذلا رمآلا ناك اذإ اذهو

 هناف «ةدنجألا ةروع ىلإ رظنلاك مرح ىلإ ةمير هنألل همب رحت لصأ ناك

 حابب ذإءفاتخ لاحلا هذه ىف كسحلا نإف«ًابلاغ نزلا ىلإ ةعيرذ هناأل مارح
 ديالو :ةضيرم ةأرملا تناك اذاف « ضرم جالعك , ةجاد عفدي ناك اذإ

 دنع حابي هريغل مرحنا.نآل «ةيؤرلا هل سايت « امتروع ةيرئر نم اهجالع ماقث

 بناس نم ريكأ. ةدسفملا :بناج نوكي لالا هذه ىف عنملا نآل « ةجاحلا
 مرحما ناك اذإ امأ , هيلإ تفتلي الف ًاردان ةدسفملا بناج وأ ؛ةحلصملا

 . ةجاحلل حابالو ؛ ةرورضلا دنع الإ حابي ال هنإف هتاذل مرح

 مل*س كلاثلا ءزجلا ةيمبت نبا ىواتف )١(
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 .عئارذلاب دمحأ ذخأح ضو ىلبنحلا هقفلا نم ةلثمأ برضتلو - «3١

 عنهل ,علساا| صخري نمم ءارشأا هركب ناك هنع هللا ىضر دمحأ نأ )١(

 نآل ؛ ةعيرذلا نم « كلذ ناكو كلذ ومن وأ « هل راج نم ءارشلا نم سانلا
 « هيخأب ىرضلا كلذ لازن] نع هعانتما ىلإ ةعيرذ هنم ءارشلا نع عانتمالا

 ىنلا ىهن درو دقلو « اذه هقيرط ىف ريسلاب هل ءارغإ هنم ءارشلا ىف نآلو

 رخآلا ةارابم امهنم لك دصقي نالجر امهو « نييرابتملا مامط نع ل
 ءأحبق دشأ وأ عونلا كلذ نم رارضإلل رعسلاف صخري ىذلاو «عربتلا ىف

 لوزت نأب راكتحالا ىلإ هلعف ىدري دقو « هريغب نا_ضالا ىلإ همعي هنآل

 انرك ذ ا" صخرلا نم سانلا عفتني دق اك. راءسألاب ديتسيف « هريغ ةسفانم

 . جئاتنال رمآلا ىلو طاتحو « ثعاربلا اهيف ودبت «لا> لكلو ؛ًاقثآ

 ةعيرذا « هِي ىنلا ىهنل «ةنتفلا دنع حالسلا عب مرحب دمحأ نأ (ب)

 ناودعلا ىلع ةناعإ هنآل ءعيبلا اذه دمحأ رمي لو « ةيصعم ىلع ةناعإ هنآل رشا

 ىلع نيمآ ةضواع» وأ ةراجإ وأ عب لك دمجأ دنع عيبأأ اذه ىنعم فو ًالاغ

 عاطقل هعيبو ؛ةاخبلل هعيبكو « نيملسملا نوبراحت نم حالسلا عيبكا ( ةرصوم

 صقار ملاك «ىصاعبلل اقوس اهيف بقي نمل ءتيناوحلاو رودلا ةراجإو ؛قيرطلا

 ٠ . ةمرحلا ىفالملاو
 ءانثأ ىفو « ةيصعم ىف عقو نه نأ  ةلبانحلا دنع ررقملا نم نأ (>)

 مث « اراد وأ ًاضرأ بصتغي نك « ةءاط لاح ةبونلا هنم تدجو اهب هسبلف
 وفعوأ ةعاط لاحىف نركب اهنم هجورخ دنع هنإفبوتيف انف قأب وهو« مدي

 ةبونلا دارأو « مدن مث جحلاب مرح وهو بيطت نك «جب رختلا فالتخا ىلع

 . هتلازإل ًادصق هديب هلسغ ىف عرشو

 ةقيقلاىفوه ابولطم حبصي ةيصعملاب سبلت هنأ عم لعفلا نأب محلا نإو

 هلصأ ىف ناك نإو « ةعاط راص ةعاطال ليسلا نآل « عئارذلا باب نم
 مهضعب هجرفن « هجيرخت ىف ىلبنحلا بهذملا ءاملع فاتخا دقو , هيصءم



 د محرر سس

 هنأ ىلع مهضعب هجرخو « ةعاطلل ليبسلا هنأل ةعاط باقنب لعفلا نأب
 دعاوقلا باتك ىف ءاجام صن كيلإو أ ولطم ناك نإو 0 ةيصعملا نع وقع

 : هصئام هيف ءادع كش بحجر نبال

 . “© نيماقم ف انه اه مالحلاو 0

 مأ ) اهدرجع مإلا لوزيو لاملا هله ف ةبوتلا حصق له ( امهددأ :

 ٠ نابجو انباحصأل هيف .ةياكلاب لعفلا تاساللم نع لصفني ىد لوز الل

 مولا ةنع لوزيو 3 ةردردص ةلبوت نإ ليقع نبا لوف وهو ( امخدحأ (

 4ب رومأ» هنآ ءهل ًاسبالم ناك نإو ,ةعاط لعفلا نم ةصاخت نوكيو اهدرجع

 اذه نآل «دجوب مو عالقإلا ةيوتلا طرش نم لاقي الو » ةيصعم نوكب الف

 «زجعلا نودهيلع ةردقلا عم طرتشإ امئإ عالقإلاف ًاضيأو هليعب عالقإلا وف

 ىحرجلانم ًاعمجطسوت وأ ةبوصغملارادلا ف سوبحت وهو:ءبصاغلا بات ول اي
 « هريغ لتقف لقتنا ناو هيلعوه نم لتق ماقأ نإ هنأ مع دقو «بات 9 ًادمعتم

 . « ًاضيأ ")عأزألا عون لحم نم اذه نكلو

 هوو ٠ بصاغلا تاكرح نإ باطخلا ىبأ لوق وهو © ىاثلا هجولاو 2

 هلعفي ام نكلو « ةيصعم ىهو , اه ًارومأم الو «ةعاط تسيل هجورخ ىف

 لوقي وه ةعاط تسيل لاق نإو باطخلا وبأو ءامبلقأب نيتيصعملا ربكأ عفدل

 8 « ؟9ةعاطلا ىنعم ىف وهو ءاسوجوب لوي لب 0 اههف مل ال

 ناكو  دترا ىذلا قيدنزلا ةبوت لوبق مدع عئارذلاب ذخألا نمو ( د )

 نإف ٠ باتتسي دترملا نأ مالسإلا ىف ررقملا ناف « ةقدنزلاب ًاروبشم

 مييلع رميف , ضرألا ىف اوقلأ دق : نونخثم ىحرج كانه نوكي نأ هذه ةروص )١(
 هتبوتل ةجيتن اذهو « لتق ىتب نإو لتقف داع نإف ًامئان مجال نأ ودبي ٍ, م1 اذهو « ًادماع

 نوكيق نولتقيس مهيلع رع نم ذإ ربك ةيصعم ريغ ْنه رذعتم عالفإلا نأل « اهرودص درج

 . بجر نبا دعاوق (2)



 ب ال6

 ةقدان زلا نيدتراا نه ىنثتسا نكلو ءلتق بتي مل نإو ' ًاماسم ناك بات
 «ةديقملاداسفإ وهل ديكسلل البس مالسالا ناونع نوذختي مهنال اودترا اذإ
 ممالإ دإ دنع نوقفانم مهف ٠ نيماسملا داسفال ةيفاأ ثبو , عدبلا رسشنو

 هل ا الف 0 ممدر نالعإب مهباقر نم م رمألا ىلو نكت اذاف 6 مالسإلا

 الل ًاقيرط ط اموذختي ىلا 4 4كع قيقا ريغ ب ,وتلاب ا تالفإلا نم مونكي نأ

 0 مسأ وه كلسملا اآذهو« , عئارذلا لس بأب لم كلذ 3 اكو مثرش

 ووف ىعفاشأا امأو ) ةفينح ىبأ نع ةياورو , كلام بهذم وهو ٠ دمحأ نع

 .٠ كلذ فلا ىذلا

 ىضركلامكلا ذى هلئمو هلع هللا ىضر دمحأ نأأ !لهنمىرتثو - 64

 ىف ىدؤي ام لك عنميو ,اهررقيف ,تال ااا ىلإ رظني كلا دزءناك هنعهلا

 اياك ًارظن كلذ ىف رظنيو « بولطم ىلإ ىدز وي ام لك درقيو مرحمل] هلآم
 « ةماعلا ىلع راعسألا ءالغ ىلإ ىدؤي اليكل ,نابكرلا قلت مرحيف :ًايازجو
 مع ىلع اونوكي 1و »ع راصمألا ن 54 نيمداقلل عادخ كرذ د ف نوكي الكيلو

 ماع ررضو؛نيعئايلاب صارخ ررضص ىلإ ىدؤإي هنالل ميرحتلا ناكف 6 راعسالاب

 , ةيترتملا ةجيتنلا ىلإ هيف ًارواذنم تالآمال ةبسنلاب عنملا ناكو نيكسلهتسملاب
 راظني 4 ف ىورخاللا مثإلا امأ 2 ةدوصقم ريغ مأ ةدوصقم نأ اىأ ءاوس

 0 وأ ًايلاغأر ثتن اك ةجرتنلاو «ريخلا ثعايلاناك اذإ هنأ ررق دقو
 هن هلوق ىلع ا ايف «ةجيقئااو لآملاب ؟رابتعا « ريخلا ةين عم لدفلا عنم
 . مع ريغ اودع هللأ أويسف هللأ نود نم نوعدي نيذلا اويست الو 0

 دقو «٠ امهنع هللأ ىضر كلاك عئارذلاب ب نوحأ نخل ةصالخ ةئديم هذه

 ماق ىّ 0 ةلدآلا نأ دب نكن أو ٠ ىأبت اا هقفلا ن نه لأ ءمألا برب اهنف انينع

 . 00 كلام انباتك ىف هانرك ذاع افك ١ لصاللا كل كلذ | لع ماق

 *ىلرعلا ركفلا راد رشانلا ١5584 ةعبط كلام باتك ىف مئارذلا لصأ انحرش دق )١(

 . الصفم هتفرعم ديرب نم هيلإ مجريلف



 اإل

 عئارذل ف ديحأو و مفاشلا نب ةنزاوم ٠

 هلا ىضر كلامو دمحأ عئارذلاب ًاذغأ ءابقفلا رثكأ ناك - ١١«

 ىلإ برقأ هياتحأ و ةفينح وبأ ناكو « ىمفاشثلا اه ًاذخأ ءابقفلا لقأو « امهنع

 ىلع عيمجا عامجإ دعب كلذو , دمحأو اكلام اوبراقي مو ةلقلا نم ىعفاشلا

 فرأ ىلع ارعجأ دقف «أدر رخآ عون ىلعو ؛ ًاذخأ « عئارذلا م نم عون

 قفرطلا ىف رابآلا رفحك ةلاغال عوام نيملسملا روومج ءاذيإ ىلإ ىدؤي ام

 مثارج ىر انرصع ىف كلذ نم لعلو « مهماعط ىف مسا ءاقلإ وأ « ةماعلا

 صنلا امي ءاج ىلا عئارذلا عونلا اذه نمو « برشلا هامم ف ضارمألا

 - . كلذ عمس نإ ىلاعت هلا بسي هنأ هلا> نم ملعي امدنع مانصألا بسك

 هلعف ىف نوكيو « رشلأو ريخال اليس نركي ام نأ ىلع ًاضيأ اوعمجأ دقو

  هرصع ىلإ ىدؤي هنإف « بنما سرغك اعونع نوكي ال سانلل دئاوف
 « ىلاتحا كلذل ةمادختسا نآلو , هلصأب كلذا نكي مل نكللو « هريمختو

 حجازلا وأ بلاغلا رمآلاب ةربعلاو ؛ ةرضملا هذه نم ربكأ هسرغ ىف ةعفنملاو

 1 . نظلا ف

 هللا طر ىعفاشلاف« فالخلا ناكنيقباسلا نيمسقلا ادع منو - 915
 ىلإ رظني ملوءا مثودح دنع لاعفألا ىلإو ؛ ةرهاظلا ماكحألا ىلإ رظن ةئع

 : كلذ ىف لاقو اهالآمو اهتاياغ

 .سانلا ىلع مح ئررم « بيغلا ىلو هتاو , رهاظلا ىلع ماكحألا ه

 , لس و ةيلعهللا لص هنا هللا لوسرهنع ىلاعتهللا رظح ام هسفنل لعج (١١ناكزألاب

 وه ال]هيلعي ال ةناآل ' بيغملا ىلع باقعلاو باوثلاىلوتي امنإ لجو رع هتانأل

 نأ د>ال ناك ولو : رهاظلاب دابعلا نماوذخأي نأ دارعلا فلكو « هؤانث لج

 )١( ى ةناكرلا مسالاو , ناظلاب مهغلا ناكرألا -
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 اذه نم تفصو امو ِهّنِلَي هللا لوسرل كلذ ناك - ةلالد هيلع نطايب ذأب

 .٠ن معلا عبمج ىف لخدي

 نع اهيف ىهنيو كاسمتسالا دشأ ام كسمتسي ىلا ىه ةيرهاظلا هذهو

 .نآل ء. فرصنلا وأ لعفلا تقو ةتباث الو ةمئاق نكست ل رومألا تاباغ نظن

 ىلإ رظنت ةيرهاظ هدنع ةعيرشلاو « نظلاو ناكزألاب ذخأ كلذ ذخألا
 ليلد كانه نكي ملاذإ , اهثعاوب وأ امتالآم ىلإ ال « امتدامو لامفآلا روص
 . ثعاوبلا وأ تال آملا ىلع رهاظ

 دنع امهنإف « كلامو دمحأ نيمامإلا رظن فلاخت ةرظنلا هذه نإو

 ثعاوبااىل] ًارظنو ؛ ةدرجم ةرظف تال آملا ىلإ ًارظن عئارذاا ىلإ اموهاجتا
 لآملا نإف , هل ةعيرذ دقملا ذذتاو , ًامرحم ًارمأ هب دصق ًادّقع دقع نفف
 « ابر هنآل « الطاب دقعلا نوكيو هللا دنع مثأيف , دقعلا نام رحب ثعابلاو
 .ةعيرذلل ًادس لطبيف

 د> ىلع وأ « ةيرهاظلاا ةرظنلا كلل: ىعفاشلا رظن دقلو - /١١«

 ةيحان ىلع اهيف رصتقي ملو « امطومش مهو « ةيدأملا نرفاقلا لاجر ريبعت

 دوقعلا ىلع ةتدعاق قيطو '؛ ىرخألا ةيحانلا نود ةعيرشلا ىحاوأ مم

 تافرصتلاو

 «نالطبلاوةحصلا نمةيعرشلا !مفاصوأ اهئاطعإو «دوقعلل هريسفتىف ىف ناكف
 ىلإ الو «ثعاورلا ىلإ رظني ال ةيدام ةرهاظ ةرظنرظني ماكحألا بيترتو

 بسحب ءاهفاص وأ و اهراثآ ثيح نم درقعلا ىلع 2 ال رف تالآملا

 ليلدلا ماقو , دقعلاب ةنرتةملا تاينلا بسحب الو لبقتسملا ىف ةمقاولا اهتالأم

 مك نكلو « هتقالو هتقبسر ومأ نمدقعاا سبال امو اهطاو>أ نم ا,يلع
 فرعو ةغللا ىف اهنم دافتسي امو , هظافلأ هيلع لدت ام بسحب دقعلا ىلع
 . عئارذلاب هذخأ مدعب ًاحرصم لوقي كاذلو « نيدقاعلا فرعو

 ةوحصب محو 2 اهريغو عوربلا ف عئارذلا نم ناكزألا م لطبيو
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 ءًاربشوأ ًاموي الإ اميحالأ ىونو« ةأرما حكني نأل جر دارأنإو ؛ دقعلا

 ادقع امهنأ ريغ « هئم ىه تون كلذكو , ًارطو اهنم ىضَقي نأ دارأ ا

 ظ . طرش ريغ ىلع ًاقلطم حاكشلا
 الإ ادبأ دقع دسفي ال هنإ : ناسحتسالا لاطبإ باتك ىف لوقيو

 , بلغأب الو « موتب الو « هرخأت الو همدقت ءىثب دسفي ال , ةسفن دّعلاب

 هذه : لوقي نأب عوربلا دسفت الو «هدقعب الإ ءىث لكدسفي ال كلذكو

 «ةعيرذ هذه لوقي نأب عويبلا نم لطبن نأ زاج ولو ءوسةين هذهو ؛ ةعيرذ

 نأ فاخ ىّتم لاقي نأب عويباا نم لطبت نأ زاج ولو ؛ ءوس ةيئ هذهو

 لالامدقعب عوربلا م نيقيلا نكي نأك لحي ال ىذلا ىلإ ةعيرذ نوك#
 ىوو * أفيس ىرتشا ول الجر نأ ىرن الأ  نظلا نم 9 هب درب نأ ىلوأ

 . لو « ةزئاج ريغ لتقلاب ةيئاا تناكو ء الالح ءارشلا ناكهب لتقي نأ هئارشب
 الجر هب لقي هنأ هارب لجر نم ًافيس عئابلا عاب ول اذكو « عيبلا اهب لطب

 . اذكه ناك
 « هذيفنت هيلإ ىدؤي ىذلا ل آلا دقعلا دسفي ال هنأ مالكلا اذه ىنعمو

 انلعج ول اننإ لوقيو « قحالر قباس ليلد هيلع ماق ولو « ةينلل هدسفي ال اك

 عيب ناكل ةدسافلا ةبنلا نظل وأ لآملا ىف نظل , ًادساف وأ الطاب دقعلا
 ةينلا نآل * هب فيسلا ىرتشملا كلمب ال الطاب ًاعيب لتقيل هيرتشي نم فيسلا
 ةينلاو ًاحيحص نركيف « ةيكلملا لقني عببلا نأب انمكح نكنلو «ةدكؤم
 عيب ةحصلا ىف هلثف , ًاححص كلذ ناك اذإو « ىورخألا باقعا اهف
 دقو * هب لتقرس هنأ ناي نمل ًاعيب نوكي نأ هلآم نآل , ةنتفلا ىف حالسلا

 ٠ ٠ ًائيقي ىوذي نم عيبلا اند

 مكح ةماع مث « ةنملا مث باتكلا لد اذإف : ًاضيأ ىعفاشلا لوقيو٠
 تنأك نيدقاعتملاةين اهدسفت اللأو د رهاظلاب تبشي م لدوقعلا نأ لع مالسإلا

 ء 57ص مباسلا هزجلا مألا )١(



 - م/م
 ىلع اهدقاع ريغ موثب دسفت الأ ىل وأ ةدءرحص رهاظلا ىف تدقع اذإ دوملا

 ,©)لعأ ىلاعتو هناحبس هلاو . ًافيعض امهوت ناكاذإ مث , اهدقاع

 ىف حالسلا عبب نأب مكسحلا ركدتسي ىعفاشلا ىرت اذه فو -4
 ًاحيحص .عيبلا ناكاذإ هدنع ةين دقاعلا ىلع موتي نأ حصيال هنآل لطاب ننفلا
 امها اهينعهلا ىذر كلامالو , دمحأ هلق مام ازهو هسفن ةين هدك أت دنع

 . لالا ىلإ ارظن

 نوكي حاكدلا نأب مكحيف « انيب اك حاكتلا ىلع اذه هأديم قيطيل ةنإو

 قياس نم ةينلا كلت تئيبتو , رطو ءاضق نايوني نادقاعلا ناكولو ًاحيحص
 مكحبالو ؛ ةتباثلا ةرهاظلا امهتين ىف انة م حاكنلا ناكف , هقحالو دقعلا
 ةغيص ىف تقوتلا طارتشاب نادقاعلا حرص اذإ الإ كلذل حاكنلا نالطبب

 . هئاشنإ دنع دقعلا

 اهدقعنم نظي وأ « ايرلا اهب دصقي ىتا دوةعلا ىف هرظن ىعفاشلا قبطيو
 ىرثشملا ضيقو , الجؤم ناك اذإ نقلا نأب مك ءابرلا اهب دوصقملا نأ
 ىف ةتباث ابراأ ةين تناكولو « نملا نم لقأب عئابلا ىلإ معدي نأ هل ناكنيعلا
 عنابلا نم نادتسا دق ىرتشملا نوكي نأ ةجيننلا نوكت نأب ءدقملا كلذ
 مل مادام نكللو « ةحضاو هيف ابرلا تارامأو , هنم رثك أب ءادأو « ًايد
 ىلع صن دقو « حيحص عيبلاف ايرلا دصق ىلع لديام هئاشنإ دنع دقعلاب نرتقي

 سأب الف ء هضيقن لجأ ىلإ اماعط ىرتشا اذإو : لوقيف . مآلا ىف هتحص
 اذه ىف ءاوسو ' لجأ ىلإو «دقنب هريغ نمو « هنم هأرتشا نم هعيبي نأ

 ش ٠ نيعملا نيغو نيعملا

 ءاوس ىأ « ابراا ىلع نيعيال امو « ابرلا ىلع نيعيام كلذ ىف ءاوس ىأ
 ةروصاا ىلإ رظن هناأل ٠ مرحم ىلإ ةعيرذ نكي مل مأ مرحي ىلإ ةعيرذ ناكأ
 . بيغملا هلل كرتو « ةرهاظلا
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 ذِيلتلا هيف فلتخا دق ىرت 6 ثحبلا نم ءرجلا كلذ نإو - ؟؟9

 هدجو هنآل ,هنع هللا ىضر كلام كاسم راتخا و «انيب افالتخا هخيش نع

 تءاج ىتلا ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا ىلإ برقأو , نيدلا ىف هزنأ

 ىريهلا نم ةحلاص سسأ ىلع ةيمالسإلا ةعامللا ءانب مايقو «سانلا حالصإل

 ةنيعلا عويب لاطبإب مكح كلذاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ارمظن

 اهذيفنت نآل «دوقعلا نم ًاريثكلطبأ ام« اب رلاب لماعتلا ىلإ ىدؤت تمادام

 «ريعسنلاو راكتحالا ىفانركذ اي « ةيمالسإلا ةعاملا ىف ماع داسف ىلإ ىدؤ#

 . اذكهو « علسلا قاتو

 هقفاا نيبو «ىلبنحلاو ىكلاملا نيبقفلا نيب فالخلل لاثم حضوأ لعلو

 كلام ع وت دقث ةيوبرلا ع ويلا كات ره ؛ عئارذلا ةلأسم ف ىعفاششأا

 كلذ ىف هب راقو لاطبإلا باب ىعفاشلا قيضو « اهلاطبإو ءابع رحت ىفدمحأو

 , نيعمجأ مونع ىلاعتو كرابت هللا ىضر هباحصأو ةفينح وبأ

 ىتلا ىأ ةنيعلا عيب ىمست ىلا هيوبرلا عويبلا ميرحت ىلع لدتسا دقلو

 ابعيبي مث « لجؤم انيع صخشلا عيبي نأب نيع ابرلاب اهيف لماعتلا ىف طسوتي

 ءابرلل عئارذلا دس نم ركذ امب ابر قرفلا نوكيف لقأ لجعم نمثب اهعئابل

 اذإ :١ لاق 2 ىنلا نع ىورام وهو 2 هدئس 2 ءابلعلا ملكت ثيد#و

 أوكرتو« رقبلا بانذأ اوعبتاو ةنيعلاب اوعياتو 3 ممردلاورانيدلاب سانلا نص

 « مهنيد اوعجارب ىتح ةعفرب الف « ءالب مهيلع هللا لزنأ « هللا ليبس ىف داهجلا

 قيضو 03 ةيوبرأا عوببلا هله ىدم َّق ةلب انحلاو يكل ام عس وأ دقلو

 لاق دّقاو 3 ةريثيك ةيوبر دوةع كلذ ىضتقمي تزاؤ )2 ريسفتلا باب ىعفاشأا

 : كلذ ىف ىفارقأا

 روشلا لق ةسمخ اهأرتشا مث 2 روش ىلإ مارد رعب ةعاس عاب نم
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 ةرشع ذوأو ) نألا ةيخ هدب نم جرخأ هنإ لرش ) روحأ ةعمو) كلا

 ةروص رابظإب لجأ ىلإ ةرشعب ةسمخ فلسلا ةليسو هذهف روشلا رخآ ىلإ
 ' هرهأظ ىلع رمآلا لمحو 4 عيبا ةروص لإ رظاي ىمفاشلاو ,كلذل عيبا

 كلامام صتتخا ةلأسم فلأ ىلإ لصت اهنأ لاقي عويبلا هذهو , كلذ زوجيف
 . ىعفاشثلا هفلاخو ( دمحأ هعمو )

 رظننعىكللاملاو لينحلا رظنلا فاتخا فيك اذه نم ىرتو - 53٠
 عئاقولا ردقت ةيعاجا ةرظن لامفألا تال آم ىلإ نارطني اممنإذ « ىمفاشلا
 نارظني امبف ,ةعقاولا ةيدرفلا روصلا ىلع ؛ اهرانن ىف رصتةنالو , ةترئملا

 كلذ نأ كشالو , اهداحآ ىف عئاقولا ىلإ ال امعومجب ىف ةبترتملا تارذلا ىلإ
 . ةءاملا حالصإ ىلإ ةدصاق ءىجت ىتلا عئارشلاب ردجأو مسأ انلق مرظنلا
 . ةيعامجالاو ةيقلحلا لئاضفلا نم سسأ ىلع اهناينب نيوكست ىلإ ىمرتو

 تال آلا ىف رظنلا ىف كلام عم قفتي دمحأ نآانررق نئلاو - ١«"«
 ةلب انحلا هيف ىرث « ًارمأ كانه نإف . كلذ ىلإ رظنلا مدع ىف ىعفاششلا ةفلاخعو
 اسبيلإ ىرب ىتإا دصافملا ىلإ رظنلا وهو « ةيف ىعفاشأا ةفلاخم !ودرفنا دقو
 مكحلا ىف رثأ اه سيل ةيناا نأ ررقي هانيأر دق ىمعفاشلا نإف ؛هدقع نم دفاعلا
 ّط رثكانه نكي 0 ةينأا هذه ثمأ دام طق داسفلا و ةحصلا ثرءدح ند دقعلا ىلع

 ًاح.حص نوكي دّقعلا نأذ ) كلذنكي م اذأؤ )م اهيلعلدب ءاشنإلاب نرتفم حرص

 لصق ودقعلا ىعم عم قمت ال ىبلا ةسدن ىلع هدعب وأ هلبق لئالدلا نم مشي أمم

 دقملا سبال اههيلع ليل دلا عاق اذإ دصق!ا نأ نور؛ةلبانحلا نكلو 2 ام ىعرشألا

 .هليق مأ دقعلاب ًاررقم 4 حيرصتلا ناكأ ءاوسو مها 0 وأ هب ح رصأ ءآوس

 دصقلا ناك نإف « دصقلا كلذ ساسأ ىلع هيف مكحلا نوك-ي دقعلا نإف
 ميقلا نبأ دردقو 2 مازتلا 4ب ًاشنيال أدسأف ناكو مارح ىلع دقعلا ناك أما رح

 : هصن م همالك هاي ْق ءاجو 0 درلا نسحأو ) يعفاشأا ىلع
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 , هتمزاو هق> ىف اهماكحأ تبترت اهل ًادصاق ناك نإ , دوقعلاب ملكتملا »

 الو, اهائعم دصقي الوأ ا أبفالمش دصقي نأ امإف , اهلل ًاد.عاق نكب م نإو

 ؛اهانعمريغدصق نإو « لزاحلا وبف ءاس رلكتلا ريغ دصقي مل نإف أهانعم نيغ

 م نإو « هدصق هل زوم امدصق ناف الوأ هدصقف هل زو< ام دصقي نأ امإف

 نيب و هنيب غيصلا هذه ماكحأ مزات مل ةغيصلا هيلع لدم كنا دقعلا كح ن 5

 ىلع لدن ةنيرق همالكب نزتتا ن :إذ : ءاضقلا ىف امأ و « لاح لك ىف ىلاءت هللا

 مل نإو ؛ هتدص ىلع لدت ةنيب ةنيرقلاو قايسلا نآل ؛ 3 همزاي مل كلذ

 نإو.« هنم لبقت مل ةدرجج ىوعد كلذ ىعداو « الصأ ةنبرق همالكب نرتقي

 ةرشع دصقي ال ء تجوزتو تحكنب ماكتملاك « هدصق زوجي ال ام هئم دصق

 دصق: تيرتشاو تعبو «ثاللقلا ! .ةلطعل اب اياك دصقي لب ةتقؤم ريغ ةيجوز

 ظفللا لعجو « هدصق ىذلا هدوصقم هل لمع ال اذوف « كلذ هباش امو اءرلا

 ًاطاقسإو « مرحللل ًاذيفنت هدوصقم ليص# ىف نإف ءهيلإ ةليسو لمفلاو

 ىلع ةناعإ كلذ ىلع هتاعإو هعرش ةضفانمو . ةيصعملا ىلع ةءاعإو ؛ بجاولل

 ةيضفم تعضو ىلا قرطلاب كلذ ىلع هتناعإ نيب قرف الو , ناودعلاو مإلا

 ةيضفم تعضو ىتلا قرطلاب هيلع هتئاعإ نيبو حرصلا اب رلاك امتاذب مإلا ىلإ

 ابرلل ةءعيرذ نوكسيا ءارش دقع دقعي نك « ةعيرذ ره اهذكاو « هربغ ىلإ

 ًابجوم هيلإ ةلصوملا قرطلا فالتخا نكي م ًادحاو ناك اذإ دوصقلاف

 نإف « ىرخأ قيرط نم هنيعب ل<و « قيرط نم مرحيف هركح فالتخال

 ارحلا ىلإ لس 3 نيب قرف ىأف « اهريغل ةدرصّقم ىهو « لئاسو قرطلا

 ىلا ةرهاجلا قيرطب هيلإ لسوتلاو عادخلاو ركملاو لايتحالا قيرطب

 هذه كلاس لب ظفللا دصقلاو , نطابلا رهاظلاو « نالعإلا رسلا اهيف قفاوي

 لئاسونأ م كلت كلاس نم لقأ هرطخو ٠ ملسأ هتبفاع نوكست دق ةتيرظلا

 .ع(١ )عضوأ مهمولق ْق مثو «تّقمأ ركدااو عادخلا



 مرو

 ٠ نيدعابتم نيطخ ىف ناريسي ىمعفاشلاو دمحأ نأ لوقلا ةصالخو س ”3؟
 ريس ىمفاشلاف  مدوقع نم نيدقاعلا دصأقمو ءد وعلا تالآ1 ةبسنلاب
 هداسفف « هب نرتقاو هسبال امو هتفيص نم هماكحأ ذخر دقع لكنأ ىلع
 ,هنع ةجراش رومأل دسفب الو « ابنم نوكست هتحصو « هتغيص نم نوكي
 تاياهئو ؛ ةديكؤم تالآم تناكولو «تارامأ اط , دصاقموتاين تناكولو
 . بيصن درتي لكلو ٠ كلذ لكىف هفلاخ دمحأو « ةتباث



 ب #ثري#ضشال

 مامإ ىلإ نويلينحلا اهبسني ىلا ليثحلا بهذملا لوصأ هذه  ؟؟»

 ) تعونتامميك ىهو؛ ةئسلا ىلإ ىبتأي ابلكو «هنع هلل ىضر دمحأ مالسلا راد

 راثآلا نمقتسإ نأ امإ ورق راثآلا وهو“ دحاو نيعم نم عيلت « تءرفتو

 ةذوخأهىمف ؛ هتقي رط ىف رثإلا ى اح «هتيضق ىف هفمسي ًارثأ دحي م نإف أصن

 نيرمالاالكىفوهو ل صنلأب راثألا نم ةريثك عورف تزوخأ 6 جابنملاب أبنم

 , فلسا ةلاقم كلوش وأ « فاسلأ جاونم جني عيت

 قلسلا جابنملا هيي هنأ تدجول ادلصأ الصأ لوصالا تيب رقتسا ولو |

 «هايشالابهايشألا نوسقي فلسلا دوو دقق هليبس رع كلس الو هودعب ال

 . ًاصن دمي مل نإ سايقلاب ذخأف ءهريظنل ريظنلا مكح نوطعيو

 ريشا ىح 2 مكح نم هيلع وه م لع ءىذلا نودي ةياحصلا دجوو

 لاحلا باحصتسأ هذعب نم ءابلعلا ىاىس ام ىّفأف ) لاجلا ريغدت وأ عوضوملا

 رييغتلا ىلع ليلدلا موق ىح 0 هيلع ىد م ىلع ب املا ماكحألا قبأو

 هيضتقي ناك ام لاوزا «ىضاملا ىف تبث ىذلا ريغ « رخ] مكمل بجوملا

 1 .٠ هتبشيو

 « ةلسرملا حلاصملاب اوذخأ دق نيدشارلا رصع ىف ةءاحصلا دجوو

 اوعمج ةيادصلا دجوف ص 3 نكي ل نإ مكحلل أًؤوسم أهد>و اهوربتعاو

 أولتق مدجوو )2 دحاو فدحصم ىلع سانلا أوعجو فيحاصملا ىف نأر فلا

 « كلذ ىف حلاصملا اوأر منال « ماعلا ريجألا اونمضو ؛ دحاولاب ةعامجلا

 « كلذ ىف دمحأ مهعرتاف مهعبتب نأ داهتجالا قرط ىف ميعبتي نمل كلذب اوئسو

 «لالدتسالا لوصأ نم الصأ اهراتخاو ؛اوتفأ م ةلسرملا حلاصملاب ىفأو

 الاس مم ًايدترم 6 ممل ًاعرتم مركاسف ) قيرطاا نيع 4 أودتف دق ذإ

 . موليبس
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 اواعؤل ,ةجيتنلامكح ةمدقملاو « ةياذلا مكح ةليسولا ارطعأ دق مدجوو
 دعي نم ىمم« ام ىقفأف « ةعونمم عونمملا ةليسوو « ةبولطه بولطملا ةليسو
 . ًالطو ًادس  عئارذلاب

 لهن امو هيف دوتجأ ام كلذ ق ءاآوس 5 5 ًايفاس هلك كلذ قناككلذبو

 ًادماج هبشذ لعجب أ كلذ نإو ) 4هبقذ ُْ ًائاد فاس ةاكشم نم ناكف هركح

 .٠ أري ايصخ هلءج لب .

 هباهئمنعدي فصكسنل دمحأ هقذ نم اضعب رات ماقملا اذه ىف - ؟<"
 نم ًادمتسم :ليلدلاب ادي وم المج هان ركذ نأ دعب ؛ عورفلاب انيبم أقبطم

 ٠ املئاسوو 5 تادايعلا رومأ ُْق هتدّشو هرحاص عدوو

 : نيباب كلذ ىف انرتخا دقلو

 هيف دمحأ ناك باب وهو « درقعلاب ةنرثقملا طورشلا ماكحأ - امهدحأ
 نيناوقلا ىلإ مهرقأو طورشأل الوق مث رثكأو « ًاردص ءابقفلا عسوأ
 . رضاخلا رصعلا حود ةرياسمو 2 ةئدحلا

 «بايلا كاذب انئج دقو «ةدارعلل ةرابطلا باوبأ نم ءا رجأ - امهناثو
 ةصاخ ةرابطلا فو « ةماع نيدلا ىف ددشتم لك نوفصي رم ىف سانلا نآل
 ابهيشيام وأ ةهازنلا ف ددشتم لك ىلع قلطي الثم فصولا راص مث « ةيليتحلاب
 ,ةيضقا هذه ىف قدصأا رادقم نين نأ انيلع قل « لينح اذه ىف نالف لام
 تاساجتلاب هضعب لصتالاب ايلا اذه َج ردؤ نييأ وئاقلا نم انئارق ىلإ رذتعاو
 . ضرعتسأ الو ؛ ملئسو ؛ بئطن الوزجونس انأب مهةمطنو « ءوضرلاو



 مل مو

 دوقعلاب ةئرنةملا طورشلاو دقاعتلا ةيرح - ١
 ةدارالا ىلإ عجر رضالا نيناوقلا ىف درقتلا ءاشنإ نإ - "<

 . ةدارإلا كلت اهئشنت اهيلع ةيترتملا راثآلا كلذكو « نيدفاعلا الك-ا ةرحلا
 هيلع لمتشا ام لكو«» راثآل ةيسنلاب امهقافتاب تأشن نيدئاعتملا ةعيرش دّعلاَف
 هاضترا ام لكف « ماعلا ماظنلا فلاخم ءىثث ىلع المتشم نكي ملام ماكحأ نم
 امفاهنيب لداعتلاب ةربع الو , ءافولا بجاو احرص نوكي ماكحأ نم نادقاعلا
 لع تأشن تامارتلالا نوكبي ةريعلا ا] , دقعلا ببسب هنامرغيو « هنانغي
 ةدارإلا كلت ترفاوت اذإف ب سيلدت وأ شغب اهلع سبلي مل ةرح ةدادإ
 ةدارإل نيينوناقلا دنع دقعلا ىضتةف . نادقاعلا اهاضترا ىلا راثآلا تنبت
 0 .٠ عراشلا لمع نم هلك سيلو «هنبوكت ىف رثأ نيدقاعلا

 ةدارإلاف « مرورمج دنع قيقحتلا ىلع وأ «نيماسملا ءابقفاا دنع امأ
 دوقملا تايضتقف , عراشلا لمع نم هراثآو دقعلا ماكحأو دقعلا ءىثنت
 هذه دقي وأ« ابيلإ ايش فيضي نأ دقاعلل سيلو ىعرش ليلدب تبثت ابلك
 .اهي ءافولاوابمازتلا نيبو « ابيلع عراشلا نم ليلد ماق اذإ الإ * تايضتقملا

 فلاخ دق هنأ ررقن نأ قدا نف رورما رظن كلذ ناكاذإو -
 « مراسم ىف اوراس ةيكلاملا نم ضعبو « ل انملا نم ريثك اذه ىف روب
 ةماع ةدعاق ىلإ تعد ةءيرشلا نأ ىلع اذه قف مر ظن ةليازحلا ءالؤه ىب دقو

 .دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهمأي » ىلاعت هلوقب كلذو دوقملاب ءافولا ىهو
 داحيإ ىف ةدارإلا ناطلس رر قت محلا صنلا اذهب ةيناثلا ةدعاقلا كلتو
 مع صنب ةتباث ى رخأ ةدعاق كانه كلذ قفو ؛ دقعلاب ةئشانلا تامازتلالا
 رودصو «ابطاقسإو قوقلا لقنل ًاساسأ اضرلا رابتعا ةدعاق ىهو ؛ اضيأ
 اونمآ نيذلا اميأي , ىلاعت هلوقب « مكسحلا عراشلا نم كلذب ماعلا نذإلا

 ( لبثح نبا < ٠86 ع)
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 ىفف « مكنم ضارت نع ةرات نوكت نأ الإ لطابلاب كيب ااومأ اوك أتال

 | 6 ةيح أمل 7 بس أاضرلا لءج ةعركلا ديالا هذه
 ٠ همزتلا

قوقحلا ىهك ىذلاعراشلا نأ مالكا أله نه نيو
 ماكحالا بتريو:

 ءافولا اهرمزلي امهاضرب نادقاعلا هيلع قفتي ام لك نأ ررقيو ىمأي ىذلا وه

 مكح نآك امنإ دوقعلا تايضتقم ُْق ةريؤملا ىه ةدارإلا لهج نوكف؛ 4ب

لذ ُْق لب أنما راظن ءال ره لزق دقلو « هرمأو عراتشلا
 :لاَقز «ةيهيت نبا ك

 الإ الام اهب ءافولا عراتشلا باحيإل ءاهب ءافولا 3 ا دوقعلا نإ

 للملا اهيلع تقفتا ىنلا تابجاولا نم اهب ءافولا نأ ىلع ؛ ليلدلا هصخ ام

 .©")ىلقعلا بوجولاب لاق نم ةيلقعلا تايجاولا ىف املخدأو ميعيمج ءالقملاو

فك أ ىلعماب هج وأ ام ره اهتجيننو ندق اعد أ اضر هدوقملا ف لصالاو
 أامهس

 ضارتا نع ةرا# نوكتت نأ الإ , هباكىف لاق ىلاعت هللا نآل , دقاعتلاب

يم ينهدواكف ءاسفن هئمءىث نع كلب نإف رهن أد, سلاقو « م 7
 قاعف أد

 ؛ هل بيس هنأ ىلع لدف ؛ هطرششب ءازجلا قيلعت سفنلا ١ برطب لكألا زاوج

 بيس امرل كلذنأ ىلع لدف بسأزم قّدشم فصو ىلع قلعم م كك رهو ٠

 رئاس كلذكف ؛ قادصلل حيبملا وه سفنلا بي ل ناكاذإو « مكملا كلذل

 :ىلاعت هلوق كلاذكو ؛ نآر فلا أميلع صن ىتاا ةصوصنملا ةلعلاب ًاسايق تاعربنلا

 كلذو :ىضا ثلا الإ ةراجتلا ىف طرتشي ل ءضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ

 « ةراجنلاو عربتاا كلذك ناك اذإو , ةراجتلل سيبملا وه ىضارتلا نأ ىضتقي

 , 02 هلو تبث هع رتب ع رتملا سف تباط وأ « نادقاعلا ىضارت اذإف

 هع ص متسع سلم نمسا

 «ةماع ءابقفلا امأ « .مالكسلا ماملع نم ةلزتمملا ىلقعلا بوح ولاىضتتخ اوكح نيذلا )١(

 1 ءعراشلا بحاويإ ثوح الإ تو->و ال“ ذأ نوريف

 ١١8 ٠ ص كثأأثلا ءزحلا ةيغت نبا ىواتذ 6



 هسا س
 نأ ورب ةلبانحلا ضعب رظن ىف لبنحلا بهذملا نأ لإ لوقلا ىهتنإو

 نذأب كلذو 3 دقعلا تايضتقم تو 5 ف لوكا ريثأتلا ال نيدقاعلا ةدارإ

 .دوقعلا:ءافولا وهو ءماع سأل و مازتلالا ساسأ اًضرألا لعب عراشتلا نم ماع

 هتيامح طعب ل عراشأا نأ نورب« ءابقفلا دوو 5-0 نأ تريلع دقو  ؟1(/

 صن ىب> !مايضتق» عم نادقاعلا اهديرب ىلا اهراثآ قفتت ىلا درقعلل الإ
 نم هجو ىأب لالدتسا وأ « سايق وأ صن نم ليلدلا اهيلع ماق وأ ؛اهلع
 ,هيلإ تفتلي ال تايضتقملا هذه فااخ اف رد :ءملا ىعرشلا لال دت مالاةوجو
 . داسفإلاب مازتلالا دّقع ىلع ىنأي وأ

 دوّعلا تأ ردك ع ف ءابقفلا روب هلب ةانانخلا ,الؤو ةااؤع ىلع ىنبثا دقو

 ةليانحلاو دوقعلابةنرتقملا طورشلاو ؛دقاع :ل| ةبرح يف ممم موف دءا اهراثآو
 نأ ىف رارحأ سانلاو « ةيحابإلا طورشلاو دوقعلا ىف لص“كا نأ نوررقي
 ند هب ءافولا بتجاا ءةودقع امو «تفاك طورش ىأب و ناو دةَد ىأ اودع

 همروح رد أ ىلع دقعلا لمتشي ملام اذه لكو 2 صاخ ىَه 2 كم ص ريغ

 ىللدلا مر رد هأ ىلع دوقعلا ىلإ لهآ مل ما م أ رااك هنع ىو « عراشلا

 رمأ ىلع تامتشا اذإ امأ ءاش طرش ىأب اهدقعي اهيف رح دقاعلاف « ىعرشلا
 ةدساى ف: هرج علا عرشلا ةلدآلا نم لِ ]دب ميرحتلا تبثو ) عراشلا هةم_وح

 . اهب ءافولا بجيال لقآلا ىلع وأ

 نادقاءلا هيلع قفتي اءنأ اوررق دقن ؛ ةيكلاملا ضعب و ةلبانحلا ريغ امأ
 اذإ الإ ءافولا يجاو نوكي الف« طورش نم هيلع نايضاري امو 2 دوقع نم

 مارتلاال هنأ مدنع لصألا ذإ « هب ءافولا بوجو ىلع عراشلا نم ليلدلا ماق
 عراسشا رابتعا ىلع ليلد مق. ملاف ' كلا عراشلا هب مزلأ امبالإ
 ظ ٠ اهيلع ةدايزلاب مارتلالل

 لصالا |ولءج مف «مريغوةئبانحلا ءالؤه نيب لصالا فلتخا كزذ يلعو |
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 طرش وأ نيعمدقعب ءافولل عراشلا عنم ىلع ليلدلا موقي ىتح ءافولا بوجو

بوجو مدع لصالا نإ اولاق مثديغو ) نيعم
 ىعرش ليلد موق ىح هافولا 

 « ءافولا لصالا اوريتعاو عنملا باب ةلبانحلا قيضف , ءافولا بوجو ىلع

 . لصألا وه هريغ اوربتعاف ءافولا باب اوقيضو عنملا ىف مثريغ عسوو

 ةجرد ىلع اونوكي مل « نيبكلاملا نم ضعبو ةلبانحلا اوفلاغ نذلاو

 ىف ةيعرشأ ةلدآلا ةرثك فالتخاب مماجرد تفلتخا لب عنملا ىف ةدحاو

 دشأ اوناك لالدتسالا قاطن اوقيض نيذلا ةيرهاظلاف « اهتلقو « امثوربتعي

 لالدتسالا قئارط نم اورثك أ اذإ ةيكلاملاو « دوقعلا ىف ًاقيبضت ءارقفلا

 ىتح عتملا لصالا اوريتعا نيذلا ءارقفلا رثكأ ١ وناك حاصلا ىف ًاصوصخو

 . ةيرهاظلا نوبراقي ةيعفاشلاو , مهنوبراقي ةيفنحلاو « ليلدلا موقي

 .دقاعتلا ةيرح ىف نيملسسملا ءابقف ءارآ نيب ةزجوم ةنزاوم هذه - 5«

 ىف مهبهذم دييأتل ةلبانحلا كتلوأ ابقوسي ىتلا ةلدآلا ف ضوخن نأ لقو

 دقف « قالطإلا اذه ىلع لدت دمحأ نع ةيورم ًاءورف كل لقنن ةيرحلا هذه

 احتف ةنألا عسوأ هنأ ىلع هريغ هقف اوسرد نيذلاو هبقفل نولقانلا قفتا

 . كلذ ىف ةيميت نبا لاق دقو ؛ ظورشلا بال

 ةماعو « د#أ نم طورشال احيحص: رثكأ ةعبرألا ءابقفلا ف سل ه

 وأ رمأ نم صاخ لولدب هيبنمت اهيف ؛ طورشلاو دوقعلا نم دمحأ هححبصب ام

 ءابقفلا ابهقاس ىثلا ججحلا ىأ ) نيلوألا ةجح لمح ال هنكلو , سارق

 دقعلاىضتةمفا اذ ةنوكب كلذ ضراعي الو , ةحصلا نم ًاعنام ( نورخآلا

 ىنلا نع راثآلا نم طورشلاو دوقملا ىف هغلب دق ناكو ءصن هب دري مل وأ

 . « ةمألا نه هريغ دنع هدحب مام ةياحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص

ق ديزي ًرثأ ركذي هنأ دجن دقو « ةلثمآلا قوسنس كلذ ىلعو
 كيب « هلو



 سمو

 ةقفاوملامدع الإ عنملا ىلع ةلاد ةجح ريغ نم عنمب ناك«ذأ كلذ ىنعم سيل هنأ

 . : ةلثمألا نم ةفئاط كانهو , دقعلا ىضتقل

 رايخلا ظرش عم جاوز دقع دقعي نأ هنع هللا ىضر دمحأ زاجأ )١(
 خسفل نأ هسفنل طرتشي نيدقاعلا دحأ نأ ىأ « نيدقاعلا دحالل ةمولعم ةدم

 ىنهمأخسفي مو ةدملا تضم ول ثرحي « هدقع دعب ةمولعم ةدم جاوزلا دقع

 فنرآلو « الوأ هما ليلد دوجو مدعل طرشلا كلاذ زاجأ هلعلو , دقعلا

 لاحب مات ملع ريغ ىلع نوكي دق صخشلا نإف « اناث هيلإ وعدت دق ةجاحلا

 رايتخالاةير>رفاوتمت نأ دبالف ةايحلا دقع وهو « دقملا نم رخآلا فرطلا

 « المتمم ًاررض عفدي ةمواعم ةدم خسفلا نح هطارتشاف « هئاشنإ دنع ةلماك

 | . ؟)رظن كلذ ىفانلو « ةءيدخلاو ررغلا عفدي ذإ

 قحأ نإ » : هلي هلوقل «حاكنلا ف طورشلا لك دمأ زاجأو (ب)
 نأ دمحأ دنع ىضتقي اذهو جورفلا هب متالحتسا ام هب اوفوت نأ طورشلا

 تطرتشا اذإو « ةيلاملا تالدابملا دوقع ىف اهنم دكوأ حاك-نلا ىف طورشلا
 «7جاوزلا دقع خسف هل نإف « هب ءافولا متي مو ًاطرش هسفنل لجرلا وأ ةأرملا

 « هعم رفاست الأ طرتشت نأ ةأرللل ةدعاقلا هذه ىضتقم دمحأ زاجأ دقلو
 اذإو « اهيلع جوزتي الأ طرتشت نأ اهل زاجأ 6 ءاهراد نم لقتنت الأو

 خسفلا امل نوكي هل لام ال هنأ ربلظف « لام جورلل نركي نأ تطرتشا
 . وأ راسي تاذ وأ « لاماهل نوكي نأ طرتشي نأ هل زاجأف ءسكعلاو

 . لاج تاذ

 نيجوزلا نم الكف رعت نأ اهنأشنم ةليوط تاضوافمهقبست جاوزلا دقع نأ هتصالخ )١(
 اذه لثمو « لع نأ نكي. ناك ءىش لكف « ًائيش ديزيال ةد» راخلا هطارتشاو « هبحاصب
 باطو طرمشلا ىلع جاوزلا نع كلام ىهن اذلو « رخآلا فرطال شاحيإ هيف نوكي طرمغلا

 . نيدلا ىلع جاوزلا

 ةيرظن باتك ىف انيأر انيب دقو « حاكنلا ف طرش لك ةزامإ ىلع دحأ قفاونال (؟)

 . هيلإ مجراف ىبرعلا ركسفلا راد رشانلا - ةرهز ىلأ دمحم دقعلا



 ل 4.

 هدمه هل عيبا ةءفزم طرتشاو عسولا نأ عئابلا دمأ زاجأو (ج)

 ام كلاذو 2 ةمولعم ةدم اهانكس طرتشي نأ هلف هل أراد عاب اذإف 6 ةمولعم

 طرتداو 2 هلمج ىرتشا مو هيلع هللأ ىلص ىنلا نأ راج ثيدح نه درو

 . ةئيدملا ىلإ هربظ راج

 ةملس مأ نآل كلذو ؛هريغ وأ ديسا| ةمدخم هدييقت عم قتعلا زاجأو ( د)
 . شاءام ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مدخم نأ تطرتشاو ءاهل دبع تقتعأ

 هيبس ةرشابم هنع قلطملا كلملا ديقي نأ هنع هللا ىضر دمحأ زاجأو (ه)
 طارتشا رقأف ؛ عافتنالا تورط دقت وأ « قلظملا فرصنلا عنم دوق
 ىور ؛طقفىرسنلل نوكمت لب « ةمدخلا ىف ىرّتشملا اب عفتني الأ ةمآل عئابلا
 لجر نع دمحأ تلأس « بلاط ىنأ نع » : هيفف ؛ هعماج ىف لالخلا كلذ
 يب ةسيفن ةيراج نوك-# نأب اب ىرستي نأ هيلع طرشف ةيراج ىرتشا

 . ,سأب ال لاق . امم ىرستي نأ اهلهأ

 دارأو « عيبلا نع ىنغتسا اذإ هنأ ىرتشملا ىلع عئابلا طارتشا رقأو
 :بلاطىلأ نعهيففاضيأ لالخلاعماج ىف كلذ ءاج دقو ؛ هنمثب هل بف « هعبب

 تدرأ نإ هل لاقف « ةيراج لجر نم ىرتشا لجر نع هللا دبعابأ تلأس
 نكلو « هب سأب ال لاق ؟ ىنم هب اهذخأت ىذلا نولاب اهب قرأ انأف « ارعيب
 ز<ل كلذلو « كش ريغ نم امل يلاحلا هذه ىف تبثي ال ةيكءاملا نأ ربظي
 ليلدنوكي ىت> « ميرحتلا ىلع عاضبإلا نآل , اهأطي نأ الو , امرقي نأ هلا
 ةيراج هتأر ما نه عاتبا ذإ دوعسم نبال هركرمع نآلو « لحلل تبثم عطاق
 . امرقي نأ - طرشلا اذه ىلع

 , هفقي نأ ىرتشملا ىلع طرتشيو , ًاراقح صخش عيبي نأ ًاضيأ رقأو
 « ًادبع صخش عيل نأ أضيأ رقأو « بيرص عم هنع هللا ىضر نامثع لءف اك

 , ةيريخلا تاعربتلا نم هلائمأ اذه ىلع ساقيو هقتعي نأ هيلع طرتشيو



 تروا سب

 « طورشلاب ةديةم ةماتلا ةيكساملا لاقتنا رقي دمحأ نأ ىرت هلكاذهىفو

 اهلع قفتي ام] طورشلا نآلو 6 ةحابإلا لصأ ىلع ةهدنع طورشلا برا

 ؛«جرح ىعرش ليلد ريغ نم تاجاحملا عامو » ابملإ ةجال الع نادقاعلا

 5 نيدلا الو ف جرح نم سال ىلع هلأ لعج امو

 نم ةأقتسم ىهو « ىلبنألا بهذملا نم اهانلقن دق عورف هذه - <68

 ىف ًابقف ةمألا بصخأ دمحأ نأ ىرت بنمو , هيواتفو دمحأ لئاسم اوعمج

 هفعسي ناك راثآلاب هلع نأو ءامل ًاباحر اهعسوأو . طورشلاو دوقعلا باب

 هنأ اهملعي اي ةنسلا ملعيال نم هريغ نظ دوقع ىف كارتشالل بابلا حتفت راثآب

 بجوي ىرالا هقفلا قطنم نأ مبغي هتلعج راثآلل هتسارد نأو « هيف رثأ ال

 . هب ليلد موقي ىتح « عدملا نود ةحابإلاو ,ديقتلا نود قالطالا

 جاوزلا ريغ ىف دفاعتلا ةيرح ىف دمحأ كلسم راتخن ذ] انإو - «”.

 اهركذ دقو ٠ هديؤت ىنلا ةلدآلا ضعب قوس صنب الإ اهدييقت ىزلالو

 ةلدآلا ضعب نحن راتضنو , ةلماك طورشلاو دوقعلا ةلاسر ىف ةيميت نإ

 تايآالا تءاج دقف « ماعلا نآر قل مك< ءافولا بجاو دقع لك نأ - ١

 ناك دبعلا نإ درعلاب اوفوأو » ىلاعت هلوق لثم دوقعلاب ءافولا بوجوب ةريثكلا

 ةميركلا ةيآلا لا « متدهاع اذإ هللا درعب اوفوأو ه ىلاعت هلوق لثمو ءالوئسم

 ةحابم ىبف اضرلا اهيف دجوي ةراجت لكنأ نآرقلاتبثأ دقلو « ماقملا اذه ىف

 نم ةراجتلا مسا هيلع قلطي ام لكف « ةيلام اةوقح نيدقاعلا الكل تبث

 ةراجتلا هبشي ام لكو « صنلاب مازتلا نم هيلع لمتشي امم ءافولا بحي دوقعلا

 سايقلاىضتقمب ءافولابجاو «ةراجإلا ب ورض رئاسو, ةاقاسملاو ةعرارملاك

 ىذلاىنعملاو «ءافولاةلع هنال ؛ اضرلا وهو : زاوجلا طانمققحت دقمادام ابيلع

 لوسرلا نع ةرفاضتم راثآلاو دوقعلا ىف مارلإلاو مازتلالا هلجأ نم ناك
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 حيييقت و ,ةمذلا رفخ مدعو )6 ديعلاب ءافولا بجو) هيلع همالسو هللأ تاواص

 ناك اهفيك هسفن ىلع دقاعلا هبجوأ ام ذيفنت نع عانتمالا سيلو « ردغلا
 لكب ءافولاف )2 ردغلا باي نه الإ - هعوضوهو هفصو نكي امبمو ع( هدهع

 عراششلا 4مرد رمأ ىلع لهتشيال مادام 0 صأ 4ب درب مل ولو 3 بجاو 2

 , كظزع ىعمو

 , تاداعلاب ءابقفلا ناسأ ىف ىمست ىتلا لامفألا نم درقعلا نأو -؟
 صوخصتنلا ىلإ ال اهذاعمو ابللع ىلإ اهيف راغب تاداعلااو « تادارعلا نم تسيلف

 «راضملاعفدو « عفانملا باجو « سانلا حااصمةالمم ابماكحأف ء طقف راثألاو

 )2 ةدوفدم ةراهد وأ ةيولجم ةحا صم مدحألو الإ 0 ًاطرعش اطرتشاام نادقاعلاو

 عسو ثيح انقيض دق نوكن « ىعرش ليلد ريغ نم طرشلا ذيفنت انعنم ولف
 اهطاقسإو ) قوقحلا لق عراشلا طان دقت ؛ قلطأ ثريح انعئمو : عرامشلا

 وهف قح طاقسإ وأ قح لقن هيفو « اضرلا هيف نةحتي دقع لكف 2 اضرلاب

 ىلا اضرلا ةدعاق برا دقف عنم نمو )2 صاخ ليلد دري ل ولو ؛ بجاو

 2 حاحصلا ثيداحألا نم ةلمج َْق ةئسلا اهتنيبو 4 اهتبثو 2 نآرقلا اهر 0

 .ةيورملا راثآلاو

 لصأالا نأ ابلك بهاذا لودأىفو ىالسإلا هقفلا ىف ررقملا نأ - +
 طباوض ىه دوقعلاو « عنملا ال ؛ للا ةيلاملا تالماعملاو ءايشآلا ىف
 عراشلاهذي ل ىتلا ارطورش تناك اهفيك ابيف لصالا ناكف « ىلاملا لماعتلا
 ىضتقع صخشلل حابف « هفالخ ىلع ليلدلا مودي ىح ' لحخلا - ابنع

 نقم امو :هتحاصم هيف ىرب ام دوقعلا نم رشابي نأ ماعلا لصآلا كلذ
 نوكي ذئليخ للا علم ةيبقف ةلدأ درت ملام ءاش ام طرتشي نأو « هتءغر

 . نالطبلا وأ داسفلاو «عنملا

 فلاخام الإ هنم لطيي ال رذنلاب مازتلالاك طرعثلاب مازتلالا نأ - ه



 ل

 قح ىف رذالا نم عسوأ دابعلا قوةح ىف طورثلا لب « هبانكو هللا كح

 ةدابع مازت' رذنلا ذإ 20 رذنلاب مازتلالا ىف وأ اهيف مازتلالاو . ىلاعت هللا

 سلام م,سفنأ ىلع اوبجوي نأ الو ٠ اهوعرشي نأ دابعال سيل تادابعلاو

 ءافولانا « مروذ: اوفويلو » :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نآلن كلو ءابجاو

 تالماعملا امأ « ةتباثا ةررقلا تادابعلا ساج نم ناك اذإ ًابجاو رذنلاب

 عم بجو دق رذنلاب ءافولا ناك اذإو . تاداسرعلا باب نم عيسوأ باب اهنإف

 ىف ةررقملا ةءسوتلا هذه دنع دقعلاب ءافولا بحي نأ ىلوأن ؛ قييضتلا اذه

 حفر هذه دقاعتلا ةيرح ىف عسوإ ىذلا هنع هللا ىضر دمحأو "م

 دنع ررقأأ نه هنإف « قيلعتلا باب وهو « ءابقفلا نم هريغ هقلغ دق رخآ اباب

 دقعنتال ةحكنالا دوقدو ؛لاهلا ىف كيلقلا ديفت ىلا تاكيلقلا دوقعنأ هريغ

 ىورب مبقلا نبا نكلو « ءابقفاا رورمج دنع لبقتسملا ف طرش ىلع ةقلعم

 ًاريس مازتلالا بجويو « ةقلعم درقعلا زيي هنأ هنع هللا ىضر دمحأ نع

 مر>وأ ءامارح ل>أ ًأطرش الإ مبطورشث دنع نوملسملا «دوقمملا رثألا ىلع

 « تاعربالاو خوسفلاو دوقعلا قيلعت : كلذ ىف مقا نبا لوقيو .٠ الالح

  ةحاصاا وأ ةجاحلا وأ ةرورضلا هيلإ وعدت دق رمأ اهريغو تامارتلالاو

 حاكنلا قيلعت زاوج ىلع دمحأ مامإلا صنو ... فلكمملا هنع ىغتسي الف

 نم اهريغو « ةلاعجلاو « قالطاا قاعتي حيحصلا وه اذهو ؛ طرشلاب

 , طرغلاب ةعرازملا دقع هنع هللا ىضر رمع نيئمؤملا ريمأ قلءو درقعلا
 ,اذك هلف رذإلاب رمع ءاج نإ هنأ ىلع « اهيلع لهعي نم ىلإ هضرأ عفدي ناكف
 . "0 اذك هلف رذبلاب لماعلا ءاج نإو

 )١( ص +جمقلا نبال نيقوملا مالعأ باتنك #94٠ .

 طرمتلا ىف ديدرت هيف لب , قاع ريغ دقملا نأ انه ظحاليو (؟) .



 مة

 تعب نإ هلوق ىف طرشلاب عيبلا قيلعت زاوج ىلع دمحأ مامإلا صنو

 نإ نهترملل لاقو ؛هلعن دم>أ نهرو ... نّولاب اهب قحأ انأف ةيراجلا هذه
 طرششلاب ءاربالا قيلعت كلذكو ٠ كل رهف ف الو 'أذك ىلإ قلاب كنئج

 ,ك) هزاوج ىلع صن

 ىهو ؛ ةقاعم ةغيصبدقعلا ءاشن] زيجب دمحأ نأ نأ صوصخنلا هذهنم ىرتو

 تناكأ ءاوس هلع قلعملا ءىثلا دروجو دنع دقعلا دوجو ديفت ىتلا ةذيصلا
 تاطاقسإ تناكأ ءاوسو « عفانملا كلل مأ «نايعآلا كيلقل دوقعلا كلت
 للع دقو « دوما رئاسك طرشلاب ةحكتالا دوقعقيلعت زاجأو « تامازتلا مأ

 نوكست دقو « ابيلإ ةجاحلا وه دوقملا ىف ساسألانأب مقلا نبا كلذ

 نأ بحيو « طرش ىلع قلعم دقع ىف ةصاخ ةحلصم وأ ةصاخ ةجاح همن
 ةحاصم ريغ نم ًاقيضت اذه ناك الإو دقعلا ررقيو «ةجاحلا هذه باجت
 عراشلا ىمن ىنلا جرحا نم وه قيبت لكو « ليلد ريغ نمو « ةرهاظ

 لوسرأا هب ءىج م ىذلا تعلا نم وهو « هعنمو عراشلا همرحو ؛ هنع

 .٠ هيلع ةمالسو هنأ تاولص

 دمحأ اميفحتف دق طورشلاو دوقعلا ىف ةعسونلا نم ررص هذه - 3
 ملو « عنام صن ةمث ناك اذإ الإ ًاطرش عنمب ملف , هيعارصم ىلع دفاعتلا باب

 : مهتاجاح و سأثلا حاصم ىف مك سايقلا اهجرختسي ىلا تايضتقملل لعب

 . هنع ىهنألا جرحلا ىلإ ىدؤي دق كلذ نآل

 هّقذلا قيس هنأ بسن نك أم ًاعس وئ درقحلا ىف عس وت دمحأ انيأ ردقلو

 ماعلا رعساا وه نملإ لعجو . نمثلل د ريغ نم عيبلا وهو ؛ هيلإ ثيدحلا

 مركذ دقو « رعسلا عطقب عيبلا كلذ ىه يو هيلع دفاعلا قفتي نيعم تقو ىف

 , مس ”> نيمقوملا مالعأ (1)



 ل مةومس

 . هيلع ديزتن ال ىح مالكا هل كرتنلو ؛ نيمقوملا مالعأ يف مهقلا نبا

 ريدقت ريغ نمو « رعسلا هب عطقني امب عيبلا زاوج ىف ءاهقفلا فلتخا » ٠

 .نامسوأ « ماهل وأ زابخ نم هلماعي نم عيبلا  اهتروصو « دقملا تقو نا
 ربشا سأر دنع هبسا< مث « ًامولعم ًائثيش مري لك هنم ذخأي , مريغ وأ

 ريذهي ضرقلا اواعجو « نورثكألا هعئق هن هيطعيو ؛ عيمبا ىلع ةئسأا وأ

 ضورةم4:أل : بضخلاب ضوبقءا ىر#ىر# دساف ضيق وهو  كلملل لقان

 هنم دي الو , كلذ لعفي هسفن ىلع ددش نم الإ مراكو اذه ء دساف دقعب

 صلختلا هتيكم الو ٠ عئابلا كلم ىلع قاب هنأو , هتالطب ىتفي وهو ؛ أدب

 نإو شك وأ اهنم لق ءاهذخ أي ةجاح لكدنع هل هتمواسم الإ « كلذ نم

 اسمب نرقي نأ « ةمواسملا عفدي الف أظفل لوبقااو باحيإلا طرش نم ناك

 . ًاظفل لوبقلاو باحيإلا

 لك ىف سانلا لمع وهو « هب لومعملا باوص'ا وهو ( ىتاثلا لوقلاو )

 دمحأ مامإلا صوصتم وهو « رعسأا هب عطقني ا عيبلا ذاوج رصمو رضع

 ىرتشملا باقأ بيطأ وهو لوقي هدوععو ( ةيميت نبا ىأ 0( انخيش هراتخاو

 7س

 ٠ نيذلاو لاق * ىريغ هب ذغأي ام ذآ سانلاب ةوسأ ىل ) لوقي ةمواسملا نم

 «هللاباكىف سيلو . هيف نوعقاو مه لب « كرت مهنكسمي ال كلذ نم نوعنمب
 - حيحص سايق الو ء بحاص لوق الو ةمآلا عامجإ الو «هلوسر ةئسالو

 . ( 90 همر م

 دف هقطنم مقتسي ل رضاحلا ائئمز ىف رثكدق دقع اذه . ”9؟2#

 ىتاره اوكردأ نذاأ دنعو « دحأ دنع هقطنم ماقتسا نكملو ؛ ًاعيمج ءابقفلا

 ذوذدش ريغ نم « مهيب قحلا ةماقإو ؛ سانلا حالصإ نه اهتياغو ةعيرشلا

 . عا زبلل رادم الو
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 : نادتاعتملا ابطرتشي ىتا طورشلل همارتحا طرفل دمحأ اندجو دقلو
 مح اهمكح نوكيو ءهب ةقحلم هتين عم دقعلا ىلع ةقباسلا طورشاا 5

 طرش لكف « ةنيدملا لهأ بهذم وهو « مارّتلالا ىف ةنراقملا طورشلا

 . لوقلا تقو نيدقاعلا ةين ىفو أدوصقم ناكدقملا ماد اه م رثع قباس

 جرختف « هذاتسأ فلسلا راثآ لمج ىذلا مامإلا كلذ ىر اذكهو
 , ابليس ريغ كلسي لو , اهتتس نع جرخت لو « امدهب ىدتهاو «ابيلع

 ساناا تالماعمنم ريثكو دوقعلا ىف ىهتا  «اهرون نم هحور تسنقاو

 : عنملا نود ةحاباإلا ىلإو ؛ قييضنلا لدب ةءسونلا ىلإ

 كلاسمملا عوجرلانأ نومعزي نذلا سانيلا نأ ىلع ليلدلا ماق كلذبو

 فيكو « راثآلا هذه ةقيقح اوفرعي مل سانلا ىلع قيدضت اهيف حلاصلا فاسلا

 ىذلا نيدلاح ورب تض رع ىتلا لكاشملا اوجلاع فيكو ليبسلا ةباحصلا كلس

 موقت درقد هذهو مبيلع قييضتللو مهتانعإل ءى ءىجب لو سانلل ةمدر ءاج

 نيت دقو اطل عستم دمحأ هقف ىف ناكدق , دوقعلا ىف ةيملاعلا قاوسألا اهيلع
 . منع هللا ىضر فاسلا ىدهم اذه ىف ىدت -ها هنأ

 ةيلينملا

 دوقملا ىف لئلا بهذما ناك فيك قباسلا لصفلا ىف اندحرش - "7

 لوصالاو « ًابانج اهصخأو : ًاباحر ةيمالسإلا بهاذملا عسوأ طورشلاو
 فصو هلجأ نم ىذلا ببسلا ني نأ ديرن نآلاو ٠ كلذ ىلإ هن تدأت ىلا

 بل ىهو ؛ طورشلاو دوقعلا ىف هتلورس عم ةدشلاب ميركلا بهذملا كلذ
 ضعب كلذ ليبس ىف سردنسو « تاءامجلاو داحألا نيب ىناسنإلا لماعتلا

 بابساألا ضءبل ض رعن كلذ لبق نكلو « لبق نم ادعو م ةرابطلا باوبأ

 ؛ نيدلا ىف ددشتلل الثم هتلعجو , فصولا كلذب بهذما تفصو ىلا ةماعلا

 .٠ ةدشلل افصو ةلب نا تاهو ذإ



 موب

 لصتيام لك ىف هسفن ىلع ددشي ناك هنع هللاىضر دجحأ مامإلا نآل كلذ

 راثآلاب كاس.تسالاو , هتتاصو نيدلا ظفحو سفنلا فرشو ةهازألاب

 اهظفح مث « ةيمالسإلا عال لك نم اهبلط ىتلاو اهيلع ةظفاحم او ةيفلسلا

 هسفنل راتخ ناكو « نايسنلا امل ص رعب نأو « هيلع هيشت نأ ةيشخ اهبتكو

 ءافلخلا لام ذخأ نم عنت# « ةققرلا ةئيالا ةطخلا هريغلو , ةديدشلا ةطخلا

 نأ ىربو « ابنم جحلا ىتح « اهب عافتنالا هريخل حابأ نإو هسفنل ةهازن

 ذخأ زاو< ىتفأ ةباحصلا ضعب نأ هغلبي هنكتلو ءاهيف ةاكزال رودلا تالغ

 طاتح هنكلو « ةبجاوب تسيل اهنأ هيأرو « هسفن ىلع اهبجويف « اهنم ةاكرلا

 . اماد هنيدو هسفنل

 عبارلاو ثلاثلان رقلا ف هعابتأ نه دجو دقو
 كلذب مهسفنأ اوذءأ نه

كسنلا مييلع بلغي هبه ذو نوذخأيو
 نوددشيو 3 كلذإ نوعطقايف ةدايعلاو 

ناعلا ىلع ددشدف ىلاغي ناك نه مرلمو )» مهسفنأ ىلع
 ىو ؛« مويلع ظاغيو , ة

 ببسب دادغب ىف ةنتف تمات مو ةنس ىف هنأ هض رام ىف ريثألا نبأ ركذيل هنإ

انغلا تاودأ اورسكو ءداوقلا رود ارجاهو.ةذنآلا اوقارأف ةلب انحلاةدش
 «ء

امهوفتوتسا ةأسمأ عم ىثع الجر اوأر ابلكو 7 تاينغملا أويرضو
 امهولأسو ء

ني ةطبارلا ةنالعلا نع
 ميم مبينأ ردو 0 أمي

ا ىلعاوظلغأو 03 دحأ
 . «ةيحفاشأ

 عضو 0 مثدذنيو 0 مددع ةفيلخلا لعج أمم« مهتعأ سر دق ُْق ةعيشلا ىلعو

يره لع ءافختسالا ىلع ميلمحو ممترظانم
 8 مو

 2 مثددشأب :ءىو] مثدحب ءاج نأو « مي رص عمل ةروص اوطعأ اذمو

 ؛ هيلع ًاناونع ةيلينحلا اولعؤ ؛ ددقتلا اذ ه سمأ مدعي سانلا ركاذتو

 . هل ًافصوو

 ىتح ؛ ةساجنلاو ةرابطلا ىمأ ىف ددشتلاب ةلبانحلا رهتشا دقو  ؟«و



 - مهم

 لهأ نيب كلذ قلطأو « ىلبنحهنأب فصوي اميف ةسوسو هدنع ن 5 نم راص
 ةرابطلاو ةدايعلا ىف ةالاغملا وأ . حدملا ماقم ىف ةيلبنحلا نورك ذيف ء رصم
 ؛ ىلنحلا هقفلا ىفهقفاا باوبأ سره بابلا اذه انمجأر دقلو « ةساجنلاو
 ةغلاملاو ددشتلا ةفدارم ةيلينحلا لعجو ؛ فصولا ةحص ىلع لدي امان دجوف
 . ةرابطلا ىف

 نيعبتملا نم ممديَغ نود مماوفقوو ةريثك عورف ىلع انراغن عتود
 : ةلثمأ ضءب كل برضنلو , ةدشلا فقوم ىف ةعبرألا بهاذالل

 دقلف , 20 هيف غلي امو باكلا روس ةساجن ىف هررقام كلذ نفل ا
 ىنتتكي الو سجن بلكلا| هنم برشي ىذلا ءانإلا نأ ةيعفاشلا ررق !؟ اودرق
 نأو « تارا نم اددع لسغلا نم ديال لب « هريغ ىف هن ىنتكي امي هريبط# ىف
 كلذ ىف رذنخلاو بلكلاو . ءاملا عم هب ربطيف ٠ بارتلاب ةرم ءامالإ] فاضي
 ىور هنإف بلكلا ىف ةيفاشلا عم مهقافتا عم نكسلو ؛ هلبانحلا دع ءاوس
 رؤس نه ءاذإلا لسغ نأ نور ةيعفاشلا نإف ؛ةددشم ىرخأ ةباور رمح نع
 ةلبانلا ضعب قفاويو « رهاطلا بارتلاب نهادح] عبس نوكي بلكلا
 « تاره ناب نوكي ريرطتلا نأ دمحأ نع ىوري نكسلو « كلذ ىف ةيعفاشلا
 غلو اذإ لاق هلْ ىنلا نأ ىور هنأل , ةدنماثلا وه بارتلاب ريبطتلاو
 ىزتو « نازتلا ىف ةئماثلا هورفعو « تارم عبس هولسغاف ءانإلا ىف باكملا
 ددشت هيف كلذ لصأ نأ عمه ثيدح هلو دحأ نع ىورب ددشتلا نأ اذه نم
 نم ديال ةلبا.:للا ضءب لوقو ؛ىعفاشلا بهذم ىلع لصاللا نأ ذإ ؛ هناذ ىف
 ٠ . بارتلا نم دبالو « عبس

 هلوقب ؛ حصألا وهو ؛ ىأرلا كلذ باحصأو ىمفاشلا لدتسا دقو

 ءانإلا ريبطتو 4 نيعلا سجن زيرشاو 3 سجل باكلا رؤس نإ ةيفنخلاو ةيكسلاملا لاق 00(
 . تاراهطلا عاونأ رئاسك اهرؤس نه



  مذؤؤ

 عبس هلسفيلف « كدسحأ ءاإ ىف بلكلا غلو اذإ و: سو هيلع هللا لص

 ةساجن ظاغأ هنآل ؛ باكلاب ريزنملا ةلباتهلا قلأ دّقلو , بارثلاب نهالوأ

 ٠ هرقحلي ل ةيعفاشلاو ءهنم

 ءلوصاألا فلاخع هنإلاقو : هنع هلا ىضر كلام رحخلا اذه ىور دّقلو

 هللا لاق ذإ ؛ هس ام سجئي فيكف ؛ هديص حابأ ىلاعتو هناحبس هللا نآل

 أطوم هنأب مك ملاذلو «نيبلكسم حراوجلا نه متالع امو » هديص ىف ىلاعت

 هرؤسو ٠ سجن هنأ اوررق ةيفنحلاو ء« سجن ريغ بلكلا نأ ررقو تبث

 ء سجن هنأ نايري دمحأك ىمفاشلاو « تاساجنلا رئاسك هنم ةرابطلاو سن

 « اهتم ةدحاوب بارتلا عم عبسب الإ ربطت الو« هريغ نم ظاغأ هتساجن نأو

 . عيسال نا هنأ دحأ نع ىور اه تاياورلا دشأو

 بهاذملا نأ ىلبنحلا بهذملا ددشت نع فشكت ىلا ةلثمآلا نهو(ب)

 باكل ةساحي ريغ ىف ًاددع طرتشت ال ةيمالسإلا بهاذملا نم اهريغو ةثالثلا

 لب ءىث ىف أاددع ناطرتشيال كلامو ةفئح وبأو ؛ ىمعفاشلا دنع ريزبلاو

 «ةحتار وأ نول نم اهراثآو ؛ ةساجنلا نيع لوزت ثيح ءاملاب ةرثاكملا ءىرجت

 . هلازإ رذعتت رثأ اهل وأ ءرثأ ال نكي ) نإ اهاوز نظلا ىلع باني وأ

 : هنع ناتياور هيفف دحأ بهذم امأ « ةيمالسإلا بهاذإا ىه هذه

 ' قرحلا اهراتخا ىلا ىهو ٠ تارم عبس لسغي نرأ بجي هنأ امههادعإ

 نيع لوزت ثرحي ءأملاب ةرثاكملا ىزجت هنأ ةياثلاو « ىنذملا بحاص ارحجر و

 1 . ةساجناا

 لسغب انرمأ د لاق هنأ ريع نبا نع ىورام ىلوألا ةياورلا ليلدو

 حصي ةلبانحلا هب ذخأ ىذلا باكلا غولو ثيدح نآلو « ًاعبس سامنالا

 . تاساجنلا نم هريغ هيلع ساقيف ؛ هيلع سايقلا

 ىضاقا لاق 00 لوقيو « ددعلا ةياور حج ىنخملا بحاصنإ انأق لقو



 بس ع ةولااس

 .تاساجنلا عيمجف هدعلابوجو وهو ؛قرخلا هراتخاامدمحأ لوق نه رهاظلا
 . ناوجو بارثلا بوجو ىف عبسلا بوجوب انلق نإو

 . بلكلا غولو ىلع ًاسايق بحي ( امهدحأ )
 مدلل لسغلاب رمأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا :نرآل ؛ بجبال ( ناثلاو )

 نآلو ؛ رصتقي نأ بجوف « غولولا ةساجنىف الإ بارتلا رمأي لو « هديغو
 خولولا ىف ىنعمل 4 رمأ نإو « هلم ىلع هرصق بجو ًادبعت هب رمأ نإ بازنلا
 نأ بحتسملاو « هريغ ف كلذ دجوي الف ؛ بازنلاب الإ علقنتال هيف ةجوزلل
 هيلع ءاملا ىتأيل وأ , ربخلا ظفل هتقفاومل ىلوآلا ةلسغلا ىف بارتلا لمحب
 , , 29 هقلشنيف , هدعب

 ىف ءابقفلا نم مهريغ نود . نيددشم ةلب انحلا ناك فيك اذه نم ىرتو
 طرتشاف«مهضعب غلاب دقل لب ٠ ًاعيس نوكي نأو « لسغلا دنع ددعتلا طارتشا
 غلابي مو ؛ رثأ ال قب نأ لمتحال ىتح « تاساجنلا لك لسغ ىف بارتلا
 ٠ . ةغلابملا كلت ريبطتلا ىف ,هريغ

 لزني ىذلا ءاملا وهو « قباسلا لملاب لصتم وه ام ةلثمألا نمو (>)
 ءارجأ نال , سجن هنأ ىلع اوقفتا دقف , لسغي ىذلا ءىثلا وأ ءافإلا نم
 ءرخآ ًاثيش باصأ اذإ كلذىلعو « اليلق ناك ىتم كلذو « هب تقلع ةساجنلا
 وه كلذ نإ ؟ ةلاح ال ًاعيس هلسغب ررطيأ ؟ ررطي فيك نكلو « سجن هنإف
 قرخلا مالك رهاظو . ةساجت !هنآل دماحنبا هراتخأ دقو ٠ قرخلا مالك رهاظ
 لسغ دق هنم تلصفناىذلا لحملا ناكولو « بارتلاب اهريوطت بحي هنأ ًاضيأ
 نم دنع بارتلاب اهريرطت بجيف ضرآلا ريغ تباصأ ةساجي اهنآل ؛ بارتلاب
 ًايرورض بارتلا نوكي ىتلا لاو>األا ىف وأ « ًامئاد بارتلاب نيوطتلا بجوي
 . لاوحألا لك ىف هبجويال نم دنع

 )١( 45سااج ىتملا .
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 ءرخآ ًائيش لسغلا ءام.باصأ اذإ امف « للينحلا بهذملا ف ناث هجو كانهو
 ءىثلا ريبط# بحب ىلوألا ةلسغلا ءام ناك اذإ ءاملا نأ هتصالخ هجولا اذهو
 « ًاسمخ هلسغب هنم ءىشلا ريبطت نوكسي ةياثلا ءام ناك نإو « أتس هلسغب هنم
 ءاملا نأ لوقا كلذ ةلعو « قابلا ردّقب هريبطت نوكي ةعبارلاوةثلاثلا اذكسهو
 كلافكف ء تسب هنم رهطي ءىثااو « ءىشثلاب لصتملا ءاما نم ضعب لصفنملا
 ٠ . هعون هيلع لزني ام

 هب لسغي ىذلا ءاملاف « بارتلاب هروط دق هريبطت دارملا للا ناك اذإو
 . لوآلا لوقلا فالخ اذهو , بارتلاب هبيصي ام ريبطت بحال هدعب

 لك ىف عبمسلا طارتشا ىف ةلبانحلا ديدشت ثالثلا ةلثمألا هذه نم ىرتو

 مهدي دءشتو , لسغلا نم لزني ىذلا ءاملا ىف مهدي دش و رهاظلا ىلع تاساجفلا

 ديدشتو « هديحو بلكلا ىف دراو صناانأ عما بلكللاب ريزتخلا قاحلإ ىف
 .هنع هللا ىضردم<أ ىلإ كلذ اوبسن دقو . عبسلا لدب ىناعلا طا رتشاىف مهضعب

 لك لمشي بارتلاب نهادحإ ًاعيس لسفلا ولم « أضيأ اوددش دقلو
 لك مدح نآل هنازجأ نم كلذ ريغو ؛ هرعشو هلجرو هديكب لكلا ءازجأ
 ؛مهريغ كلذف ميفلاخدقو « هنا رجأ رئاس كحوه ناورحلا ءا رجأ نم ءزج
 , هريغ هيلع ساقي الف « سايقلا ريغ ىلع بلكسلا غولو ىف ءاج ثيدحلا نآل
 | . هلا زجأ رئاس هباعل ىلع ساقي الو

 عم ناك اذإ هنأ ةرارطلا ىف ةلبانحلا ددشت ىلع ةلادلا ةلثمآلا نمو ( د)
 ءام هعم نكي لو « هيلع اربئشاو « رهاطر خآلاو ست امهدحأ ناءانإ صخش
 روومجكلذ ىف اوفلاخ دقو « مهيقيو نيءانإلا ىفام قبري هفإف. نيمانإلا ىفامريغ
 كلاذكو . هعبتي هدابتجا ىلإ ل هياءو « ىرحتي نأ بجوي ةفينحوبأف « ءابقفلا
 «ةحجر مبابسأ ىلعهي رت ىببب هنال ةباصإلا جتني ىرحتلانأر هاظلا نأل ؛ىعفامثلا
 , رخآلا ىف ةساجنلاوامهدحأ ىف ةرابطلا حيجرت ىلإ هلصوأ اذإ ىرحتلا نآلو

 (لبنح نبا هس 58 م)



 - ُ؛ ست

 ؤضوتلا بجيف «ءاوس اريصي ملف « ىرحتلا اذهب ةراهطلا بئاج حجر دقق

 نم نومشجاملا نيا لاقو « ءاملا ىلإ ةرورض ال هنآل معيتلا حصي الو « هنم

 . ىلصيو ًاءوضو اءبنم دحاو لكنم أضوتي ةيكلاملا

 هنأب كلذ اوللعو  نينثإلا ءام ةتارإ اوججوأو اوددششت دقف ةلب انحلا امأ

 ناك اذإو « ىرحتلا زحي لف « ةرورضلا هحيبت ال مف روظحلاب حابملا هبتشا

اومكح نأ دعب و؛نيّةيب سجن رخآلا نأ هذ راع دّقف 2 نيقبب | رهاط اههدحأ
 

 ىف مددشت طرف بهذ معيتلاو ةفارإلا بجاولا نأو حمص ريغ ىرحتلا نأب

 دمحأ نع تاياورلا ىدحإ ىضتقم ىلع مهضعب طرتشي نأ ىلإ ةرابطلا با

 « مميت دقف ةفارإلا لبق ميت نإ هنآل , حيمص ييغ ةقارإلا لبق مميتلا نأ

 امهتارأ وأ امبطلخ نإفءهدوجو عم مهيتلا هل زجي ملف « نقيب رهاط ءام هعمو

 هنأ دمحأ نع ةيناثثا ةياورلاو . رهاط ءام هعم قب مل هنآل ؛ مميتلا هل زاج

 هنإ «هيف ىنغملا بحاص لاقو , ركب وبأ امر اتخاو كلذ لبق مهبتلا ذوجي

 نكميالرثب راوجب ناكول ام هيشأف « رهاطلا لاهتسا ىلع رداق هناآل , حيحصلا

 ٠ . ؟2هنم قّسي نأ

 ىلا ىفاوألا نأب نومكسحي مهضعب نأ مددشت ىلع ةلثمآلا نمو (ه)

 فالخ أهريولطت ىلبق لمعتست ال مثوو « ناثوآلا ةدبعو سوجلا اهلمعتسي

 ةجاح ريغنم لمعتست ةرهاط !منإف ىراصنلاو دوريا نم باتبكلا لهأ ىناوأ

 . .بجاو ريبطت ىلإ

 ابامعتسي ىتا ىفاوآلا ريرطت بوجو ىأ لوقلا كلذ ميلبق لاق ىذلاو

 « مهتمعطأ نم واخت ال مهتيفآ نأ هتجحو ؛ ىلبل ربأ ىضاقلا وه نوينثولا

 باطخلا وبأ لاقو . اهيف امعضو نم مهتين ] ولت الو ةئيملا مح ىف مهابذو

 ةرهاط مهناوأو مهبايثو باتكلا لهأ ةيآ مكح مهين أ مح ةلب انحلا نم

 هس اج ىننخلا )١(
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 ةرابطلا لصألا نآلو , كرشم ةدازم نم هءاحصأو وه أضوت 2 ىنلا نآل

 ْ . كنغلاب الإ لوؤت الذ

 لبق لمعتست ال اهنأ ررقي ىذلا ىضاقلا لوق نو>جري ةلبانحلا نإو
 : سوجلا ىف لاق :أ ىور دقف « هيلع لدي دمحأ مالك رهاظ نآل ءابلسغ
 ةلمحتسملا مهتينآ ةساجن رهاظلا نآل  ةبك افلا الإ موماعط نم لكؤي ال
 . مهتمعطأ ىف

 باج ىلع ةساجنلا بئاج اويلغيف ةلبانحلا ددشأي فيك اذه نم ىرنو
 .طايتحالا ىف ةئلابلاو هدشنلا نم كلذو ةرابطلا ىه لصآلا نأ عم ةراوطلا

 نيب نم مدار فنا ةرابطلا رومأ ىف مددشت ىلع لدن ىلا ةلثمألا نمو (و)
 تفلتخا دق هنإ « ليللاب مونلا نم مايقلا دنع ديلا لسغ بوجوب نيدهتجلا
 رهاظلا وهو هبوجو دمحأ نع ىورف كلذ بوجوب ةلبانحلا دنع ةياورلا
 ظقيتسا اذإ » : هيي ىنلا لوق كلذ ىف ةجحلاو ؛ ركب ىفأ رايتخاو . هنع
 مدحأ نإف ٠ ثالث ءانإلا امباخدي نأ لبق هيدي لسغيلف , همون نم مدحأ
 « ميرحتلا ىضتقي هنو بوجولا ىضتقي هرمأو «هدي تتاب نيأ ىردي ال
 نه مايقلا ىف دراو ثيدحلا نأ ىلع لد# « هدي تاب نبأ ىردي ال و ةرابعو

 ٠ 0: نيرجول هيلع ليللا ريغ سايق حصو الو ليلا موأ
 . هتيدعت حصي الف ٠ للعم ريغ تبث مكمل نأ (امهدحأ )
 هدب ةباصإ لايتحاف ؛ هيف قارغتسالاو مونلا ةنظم ليللا نأ ( امهناثو )

 دمحأ لاق اذلو « راهنلا مون ىف كلذ لاما نم رثك أ اهب رعشي الو ةساجنلا
 راسهتلا امأف « ليللاب تيبملا ف ثيدحلا » : مرثألا ةياور ىف هنع هللا ىضر
 ٠ , ")هي سأب الف

 مايقلادنع ديلا لسغ نأ وبف ةيئاثلا ةياورلا امأ « ىلوألا ةيوارلا ىه هذه

 ماس اج ىنملا )١(



 هاؤيو

 ) ءابقفلا رورهج ىأر اذهو ) بجاوب سلو 2 بح سه ليألا موث نُف

لا الل باحتسالا بأط ىلع لوم ثيدحلاو
 . بوجو

 مهنأةرابطلا ىف ددشتلاب دمحأ عابتأدا رفا ىلعلد: ىنااةلثمآلا نمو (ذ)

 ىف فاشنتسالاو ةضمضملا بوجوب ةعبرألا بهاذا ءاهقذ نيب نم اودرفثا

 قاشنتسالاو ةضمضملا نأ ىلع اوقفتا ةثالثلا بهاذملا ءابتف نإف ءرض ولا

 ةيآلا اهنيبت ءوضولا ضئارف نآل « هضئارف نمال ءوضولا نأسس نم

 : ةمب ركل

 ىلإ مكيديأو مكهوجو !ولسغاف ةالصلا ىلإ منف اذإ اونمآ نيذاا اهيأ ايد

 . « نيرعكللا ىلإ مكلجرأو مكس وءرب او>حسملو « قفارملا

 ءوضولا ىف نايجاو قاشنتسالاو ةضمضملا نأ !وررق ةلبانهلا نكلو

 ؛ءوضولا ىف امهلسغ بجيف هجولا نهفةآلاومفلا نآل ءلسفلا ىف امموجو

 «قشلتسيلف أطوت نمو ؛ لاق وتل ىنلا نالو قامشنتسالاو ةضمضملاب كلذو

 ءوضولا نم « قاشنتسالاو ةضمضملا » لاق هنأ هلي ىنلا نع ةشئاع تورو

 هنأ ركذ ًايصقتسم هَل ىنلا ءوضو فصو نم لك ناآللو هسنم دبال ىذلا

 نوكي هلعف نأل « امههبوجو ىلع لدت امبيلع هتموادمو « قءئنتساو ضمدضمت

 . هب رومأملا ءوضولل اليصفتو آنايب

 ةضهضملا بوجو اماضتةمو « ةلبانحلا اهحجربي ىلا ةياورلا ىف هذهو

 نيئو:سم امباعجت ىرخأ ةياور كانهو ءاهريغب ءوضوالو قاءتنتسالاو

 ىأرو « روث ىلأو ةفينح ىبأ ىأر اذهو « لسغلا ىف نيبجاوو ءوضولا ىف

 ؛ةرطفلا نم اممبنآل أعم لسغلاو ءوضولا ىف نائونسم امهنأ ىعفاشلاو كلام

 . ةنسأا ةرطفلاو

 ىف بهاذللا دشأ ىلبتحلا بهذملا ىف حجارلا ناك ف يك اذه نم ىرتو

 .٠ ةيوذعملا ةراوطلا نم بأيلا اذه



 ده

 بوجوب ىقفأ هنأ ةرارطلا ف دمحأ هدشت ىلع لدن ىتلا عورفلا نمو ( ح)
 مأ اثين ناك أ ءاوس لبإلا محل لكأ نأ ىأ » لبإلا مل لكأ نم ءوضولا
 دعب الإ ةالصلا حصت ال « ءوضولل ضقان « ءاوش ناك وأ « ًاضوبطم ناك
 دقو « ةرورشملا ىرخالا ةيمالسإلا بهاذملا كلذ ىف فااخ دقو ؛ ءوضولا

 نم اوئضوت » ٠ لاق ِهلَِِي ىنلا نأ هدانسإب هاور اب كلذ ىلع دمحأ لدتسا
 . «منْغلا مول نم اوئضؤت الو , لبإلا موه

 لوسرلا لوقب خسأ هنإ اولاقوءثيدحلا اذ لالدتسالا رورجلا در دقو

 هنأ رباج نع دواد وبأ ىورامو « لخدي امم ال جرخم امم ءوضولا , : هلع

 .ءرائلا تسم ام ءوضولا كرت غلي هللا لوسر نم نيرماآلا رخآ ناكد :لاق

 . ثيدحو « سابع نبا ىلع فوقوم هنأب لوألا ثيدحلا ةلبانحلا در دقو

 لاق دقف «ىناثلا ثيدحلا امأو « هيلع مدقيف ؛حمصأ لبإلا مول نم ءوضولا

 : ىنغملا هيف

 نوكل ىأ هصوصخو هتحصل « انثيدح ضراعي ال رباج ثيدحو

 لوم ماعلاو ماع رباج ثيدحو«ًاصاخ هنوكو ؛ًاحيمص هنوورب ىذلا ثيدحلا
 : لاق مث ؛ صاخلا ىلع

 هب خسنلا حصي ال انلق « اخسان نوكسيف « رعأت م رباج ثيدخ ليق نإف د

 ش : ةعبرأ هوجوا

 ءوضولا خسن نع رخأتم لبإلا موه نم ءوضولاب ىمألا ن | (اهدحأ )
 . نراقم وأ رانلا تسام

 لبيإلا موهل-نم هنوكل ءوضولا ضن امنإ لبإلا مول لكأ نأ (ىفأثلا )
 نيتبجلا ىدحإ خسنف«اثين ناك نإوءضقني !ذهلو « رانلا تسم امم هنوكل ال
 . ىرخآلا خسن تبي ال

 طورشنم نآل « صاخلا هب خسنيال ماعلاو ماع رباج ربخ نأ (ثااثاا )



 ل اللا: 7

 ادعام ىلع ماعلا ليزنتب نكسمي ماعلاو صاخلا نيب عماد عملا رذعت خسنلا
 . صاخلا لح

 ةضافتسالاو ةحصلا ةوقهل تتبث ضيفتسمح يمص ضقنلا ربخ نأ (عبارلا)

 , ©) « ... فيعض هريغو « صوصخلاو

 , لبإلا م نأ تابثإب ةمتألا نيب نم درفنا دمحأ نأ اذه نم ىرتو
 . ءوضولا ضقني

 ءوضولا ضقنت اهنأ اهادحإ ناتياور امنأشب هنع ىور دقف اهنايلأ امأ

 ظفل ىفو « اهئابلأو لبإلا مول نم اوئضوت لاق هيب ىنلا نأ نم ىور امل

 . اهتابلأ نم اومضوت لاقف لبإلا نابلأ نع لئس هتلر ىنلا نأ

 ... ءوضولا اطوانت ضقني ال لبإلا نايلأ نأ ةيناثلا ةباورلاو

 لبإلا مهل نم ءوضولا ضقن ىف ةمكملا همالك درس ىف ىنغملا نيب دقلو

 ةمرهرلاو « ةرارملا نم هيف نآل ظ لبإلا م كلب كلذ صخو ه٠ : لاقف

 .«هريغ لف سيل أم

 باقا ىف دجوي نأ هنأش نم لبالا محل نإ ةلبانحلا ضعب لاق دقو

 هوو بارثثلا هكأ بحصي ناكو هيف نوطرفي اوناك برعلا نأو «ةوسق

 نوكيل ةالصاا ىلع لبقأ اذإ ءوضولادد< نأ بجاولا نم ناكفهمب رحت لبق
 . ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع نيب و ٠ نطبلا ةووش نيب « الصاف ًادح كلذ

 اودرفتا دق هعايتأو دمحأ اندجو دق عورف هذه نإف دعبو بمس“

 . ةريثك اهاثمأو ةرارطلاو ةساجنلا ىف ةددششم ماكحأب

 بوعشاا داوس نم مريغو نييرصملا نأب محن نأ انل قح كلذبو
 اهزن , هنيد ىف ددشنم لكل ًافصو ةيابنحلا ا واعي نأ مهقح نم ةيمالسالا
 . قفوملا هللاو « ىرحتلا نكمأ ام ق+لا اي رحتم « هتدابع ىف

 ٠ اهيلو امو ١ 56ص اج ينم 000



 م هل

 لينحلا بهذملا وم

 دمحأ بهذم ىف نودلخ نبا ىالسالا خيراتلا فوسليف لاق - ؟ماإ

 : : ةيمالسالا دالبلا ىف هعابتأ ةلق ثيح نم

 هتلاصأو )2 داهتجالا نع ةيهذم دعبل 4 ليلق هدإقف دمحأ بهذم امأف 0

 6 (1) ضع ابضعب / رايخالاو ةياورلا ةدضاعم ف

 اوركن أ يذلا هكمعن ىلع برضي نيخرؤألا فوسليف نأ اذه نم ىرتو

 2 اقفل نم ال 6 ثيدحلا ءابلع نم هودعو داهتجالا فصو دحأ ىلع

 ' اهضعب دضاعيف « رابخألاو ةءاورلا هيلع بلغي هنأو « ليلق هيف داهتجالا

 «رابخألا نم فيعضلا قئارط نيب عمجب وأ ءاهيوقب اهفيعض قثويو « ضعبب

 . فيعض ريغ لقآلا ىلع وأ « روق ًاربخ اهنم لعحيو « ضعبب اهضعب كدي

 ناك هنعهللا َىض ردهجحأ نأ اندب و« ةلدسم ريغ ةيضقلا هذه نأ أ ركذ دقو

 ةيورأأ ةنلا نم ةميلس سسأ ىلع اينبم هداهتجا ناكو ؛ ًادهتي ناكوا شف

 ىلع ىنبي ناكف « نيعباتلاو ةباحصلا ةيضقأ نم ةتباثلا حاحصلا راثآلاو

 لثع س انلا | م: ىلتبي ىلا عئاقولا ىف ىتفيف اهيلع سيقيو « رابخأ نم لعام

 هباشتلا نم هجو امبنب 5 نإ ' ابلثم ىف ةباحصلا نع ترثأ ىتلا ىوتفلا

 نم هدنع امو ةمقاولا نيب اماشت دحب مل ناف « دحاو مح ىف امبكرشي

 مهيواتف جاهنمو * لئاسلل مهتسارد قيرط ىف ةباحصلا عبتا «فلسلا لع.

 عوولل ىلإ نم هدمتيمأ مجوق نسح داهتجا هلف « جاهنملاو ىوتفلا ىف ميعبتي ورق

 « لوصولا قئارطو « اهناممو ةيفلسلا راثآلاب ريزغ ملع هدمأف « رثآلا

 )١( ؛س نودلخ نبا ةمدقم 4



 د هيما

 سيلو « رثآلاب اهيش أرثأ انركذ ميهبقف ءاخ اف لئاسملا طابنتسا جاهنمو

 ىواتفلا وه هقفلا سيلف « ادهتع اهقن هفصرب هردق نم صقانب كلذ

 هو ىنلأ لمع نه ءوض ىلع ءاتفإلا وه لب ؛ ةيفلسلا دورقلا نم ةفلطاملا

 1 . مءأرآ نودهمحي اوناك امدنع هباصأو

 هدابتجا هلع راشأ امدئع دمحأ ف صني نوداخن ا نأ ررشن كإذ ىلعو

 ,ةياورهقن هبهذ وأ ًايبقن ناك 7 رشثكأ ان دوع ناك هنأ موفيل )2 هتاياور ةرثكو

 . ةيارد هقنال

 اهيس هل نيعباتلا ةلق نأب مكح امدنع ةيناث ةرم نودلخ نبا أطخأ دقلو
 نم نورا ال ةماعأا ناف , ةديلس ريغ اهناذ ىف ةيضقلا هذه ناف هداهتجا لق

 . هيقفأأ هقف رادقم ةفرعمو.« ةلدألا نيب ةنزاوملا هؤشنم ًارايتخا نوداقي
 ةحيحما ةنزاوملا هرشامىمفاشلل ماشلا لهأ وأ رصم لهأ ةمام ديلقت ناك اف
 « كلام ىف لاقي كلذكو « هريغ دابتجاو ىمفاشلا دابتجا رادقم نيب

 .٠ ةفينح ىبأ و

 ةيعامتجا وأ « ةيسايس رومأ ىلإ عجر: مهللقو نيداقملا ةرثك امنإ
 قارعلا ىف داس ام ةفينح ىلأ بهذف « كلذ تبعص وأ «بهذملا رشأ تلبس

 ,ةيمالسالا ةفالخلا ىف مهضعب ماقمو « قارعلاب هباحصأ ةرثكل الإ مدقلا ىف
 نه نودإقملا رثكو ؛ ديلقتلا داس امل ةنالخاا ىف هسسأ ىلع ءاضقلا لعجو

 تاساالمو لاو>أ كانه تناك رشانا بهذم لك ديت اذكهو «ءاماعلا

 « هريغ ىف لاوحألا هذه نكت ملو « ملقالا اذه ىف راشتنالا كلذ تلبس
 لماوعنم داهتجالا ةرثك وأ « ليلدلا ةوق نكت لو , هيف بهذملا رشن لقف

 . اباجيإ وأ ابلس بهذملا عويش

 9 تاسبالل كالذؤ ل بهاذملا ند هريغك رسكاش || دمحأ بهذم ناك ذإو
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 محقي نأ نودلخ نبا لثمل ناك امو «ابيف ريثأت اذ هدابتجا رادقم نكي :

 . مالا كلذ ىف دابتجالا رادقم

 لمجبت دابتجالا ىف ةّةرط هنع هللا ىضر دمحال ناك اذإو - ”؟+

 ايف الإ ىتفي ناك ام هنأ وهف هريغ نم لقأ ناك هنأ ىأرلا ىداب نظي ثحابلا

 ؛كلمكلذىفناكو « ابيلع يرختلاب الو ابئيودتب ينعم ريغ لئاسم نم عقيب

 مهبيجيل نولياحتيو « عب رفنلا ىلإ نورجتي ارثاك كلام باحصأ ناكنإو

 ٠ . اناحأ لئاسم نم نوضرتغب امىل]

 بأي حتفي ال ناك هنكلو «هنع لأس مف تفي ناك هللا همحر دمحأف

 « اهيف عسوتي نأ حصي ال « ىتفملل ءالتبا ىوتفلا نأ دقتعي هنآل ؛ عب رفتلا

 ناك دقو « عقب نأ نك« ام ىلإ عقو ام مكح نع ةباجإلا ىف جردتسي الو

 ثداوحلا ةرثك تناك نإو « ةلا ىف هجهن لثم نوجبني هدعب نم َةلب املا

 . نيبنس اك عب رفتلاو ريدقتلاو ضرفلا نع مهتنغأ

 همالكدنع مك-حلاو مواعلا عماج هباتتكىف لينحلا بجر نءا ناكدقلو

 : ةيوينلا نيعب رآلا نم «©)عساتلا ثيدحلا ريسفت ف

 هذه تعقو لاقف « ةلأسم نع لأسي هللا دبع ايأ تعمم : ىنوميملا لاق »

 ثيدحلا عابتأ نف « ًاماسقأ اذه ىف سانلا مسقنا دقو ءدعب اهب متيلب ةلأسملا

 , هلوسر ىلع هلا لزنأ ام دودحب هيلعو هرقذ لق ىتح ؛ لئاسملا باب دس نم

 لئاسملاديلوتىف عسوت نم ىأرلا لهأ ءامقف نمو هيقف ريغ هقف لماح راصو

 باوجلا فاكتب اواذتشاو عقبال امو , أهنم ةداعلا ىف عمي ام « ابعوقو لبق

 كلذ نم دلوتي ىتح « هيلع لادجلاو , هيف تاموسخلا ةرثكو « كلذ نع

 «ءاضغيلاو ةوادعااو « ءانحشلاو ءاودألا ةيبسب ايف رقتستو بواقلا قارتفا

 متيملام » لاق سو هياع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره وبأ هاورام وه مساتلا ثيدحلا )١(

 موللاسم مكلق ينم يذلا كلها اف 04 مهطتسأ ام هنم اوتاف هب مترمأ امو مورتتجات هنع

 .٠ © مهايبنأ يلع مهنالتخاو



 - ع|ءاس

 هوجو فرصو « ةاهابملاو واعلا بلطو « ةيلاغملا ةينب اريثك كاذ نرتقيو
 . همير تو ةحبق ىلع ةنسلا تلدو «نويئاب رلا ءاملعلا همذ امم اذهو ٠ سانلا

 ىفاعم نعشحبلا موممهمظعم نإف « هب نواماعلا ثيدحلا لهأ ءابقن امأو د
 ةباحصلا مالكو « ةحيحصلا ناساا نم هرقي امو ٠ لجو زع هللا باتنك
 امرك ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ةنس نعو ؛ ناسحإب ل نباتاو

 مالك ةفرعم مث مث اهناعم ىلع فوقولاو اهمبفتو | ,يف هقفلا مث | ,ميقسو

 ' ثيدحلاو ريسفتلا ىف موأعلا عاونأ ىف ناسحإب مذ نيعباتلا و ةباحصلا
 , كلذ ريغو قئاقرلاو دهزلاو ةنسلا لوصأو « مارحلاو لالحلا لئاسمو
 . نينابرلا ثيدحلا لهأ نم هقفاو نمو درحأ مامإلا ةّةيرط ىه هذهو

 ؛ هب عفتني ال امف ىأرلا ثدحأ امب لغاشتلا نع لغاش للغش اذه ةفرعم ىفو
 ليقلا ةرثكو « لادجلاو تاموصخلا هيف لداجتلا ثروي امنإو « عقي الو
 تادلوملا لئاسملا نم ءىث نع لس اذإ ام اريثكدمحأ مامإلا ناكو ؛لاقلاو
 . ,ةثدغا لئاسملا هذه نم انوعد لوي عشت ال ىلا

 هنع لأسي مف الإ ىف ناك ام هنع هللا ىذر دمحأ ن نأ اذه نم ىرتو

 .. مهاوتف قئارطو . نيعباتلاو ةباحصلاو لوسرلا راثآ نم همهف امب ًاييضتسم
 هب تديقت امو « هيلإ ريشت امو , ىواتفلا فام ًآنيبتسم مهكلاسمو
 ٠ . جئأتن نم

 و لئاسملا نم عقي امب الإ ىتفي الأب ديقتي دمحأ ناكاذإ نكلو "سو
 ةرباسم ىلعرداةريغوأ , ًاصقان هبهذم كلذ لعجم لبف « فلسلا جهانمب ديقتيو
 اهرثثو « هدمب نه تبعمج ىواتف نم دمحأ هب ىتفأ ام نأ عقاولا ؟ نامزلا
 هظفحو ؛دمحأ ةياور ةرثكنإو . ءاتفإلا ةيافكلا هيف مذيمالتو هب هناحصأ
 رمهممىلإ ل رزمو « زاجحلاب مونم ماقأ نم كلذ ىف ءاوس « ةياحصلا ىواتفل

 هبدي نيب لعج ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغو «نهلا وأ قارعلا و أ , ماشلا وأ
 لئاسملا هتنغأ مث ءابقئارطو « ىوتفلا كرادم تعسو ةيضقآلا نم ةعومج



 - هل ب

 لئاسم تدحشأو (« عامججالا ىحاوت هيف تثعسلا دقو ؛ هرهع ف ةمقاولا

 . ريدقتلاو ضرفلا نع ةايحلا

 مل امب ملعاا لبسي ةعقاولا لئاسملا ماكحأب م اعلا نأ بجر نبا ركذ دقلو

 نكم معا ب بلط قب رط كلس نم د: 18 كصن اذهو « هعوقو دنع عقب ٠

 . ( نيعباتلاو ةباحصلا راث آو ةنسلاو باتدكللا ىأ ) اهيل] راشملا

 ديقي ال هنأل « وسمنلل الباق اقف كلذ ىضتقم دمحأ هقف ناك مع,

 : هطذتسا امو « ميركلا نآرقلاو ةئسلا ىفاعمو مهتيضقأو فلسلا ىواتفب الإ

 . امبلظ تحت حلاصلا فاسلا

 : عيررفتلا هيف شكيب ىذلا هقفلا نأ ىسبقفلا ءارقتسالا نم انظحال دقلو

 ىذلا ىعفاشلا هقفااو ء« صاخ لكشب ىننملا هقفلأك ةيساق طباوضب طبضيو

 ؛هيقفأا ءاجاذإذءهل اديفم ىسايقلا طبضلا نوكي #-هلثاع نكي مل نإو ' هيراقي

 ريغ نوكت دقو « ةمئناق ةيسايقلا ةيفهذملا صوصتلا دجو ثداو لتباو

 رطضا كلذلو حلاصلاب ءاتفإلاو هيقفلا نيب ةرجاحم فقتف نامرأل ةبسانم

 نأ ةيسايقلا تاعيرفتأاو « ةسقّألا طبض ببسب قنحلا بهذملا ىف نودبتجما

 فرعلابنيرثأتم نيرخأتملا اودجو ىتح « فرملاب ناسحتسالا نم اورثكي

 نوربتعيو مهنوفلاخيف ٠ مهتسيقأ و نيمدقألا تاعبر فت ضعب نم نوللدتب

 ليلد فالتخا ال ؛ ناكمو نامز فالتخا مييقباس نيبو مهنيب فالحلا

 عفدت ثيحو « ريسلا ىغبأب ناك ثيح مهنم نوتم زبلا فقي دقو « ناهريو

 نوتفي العئاقولاب اوديقت نيذلا ءارقفاا اذه نم لس دقو ؛ ربسلا ىلإ ثداوحلا

 جيرختلا قيرط تناك كلذلو و لبق رمآلا نوردقي الو ,اهريغ ىف

 ربتعت نيذأا نيمدقملا هباحصأ وأ مامإلا نم قباس لوقب ةديقم ريغ دنع
 : . مداوتجا يقي رط يف فق” تا زجاحم الف ,هئارآ نم ةيبرق مواد آ



 تيل ع

 عش امف « ىوتفلا ىلع نأ ريسي رحأ بهذمو كلام بهذم اندجو دقلو

 ةجلاعم ىف امهيف ايصخ اند جوو ؛ كاسمتسالا ردق ىف امهئيب ت وافت ىلع

 ببس نأو ؛ نوهدقألا لاق ام ءوض ىلع ةفاتخلا ةنمزآلا ىف دجت ىلا لئاسملا
 .بمماو رثك | نيذلا نأ كلذ « نايبلا نم لضف ىلإ جاتحيال حضاو كلذ
 ترثك دق « سيباقلاو طباوضلا عضوو « ريد.ةنلاو ضرفلاو « عيرفنلا
 . « فالخألا ىلإ ةلوقنملا ةطباضلا دعارقلاو « مهنع ةروثأملا عورفلا ماكحأ
 مهدارتجا قاطن نع جورخلا مدعو ؛ مهديلقتو ةمئألا عابتا رهع ءاج املف

 اوفتكاذ , طباوضلا هذممو « لاوقألا كلتب نيديقم فالخألا كئاوأ ناك
 نوركتبيأو اكلف . اهقيرطت ىف ًاديدش اةدض نودجب اونأك دقو . ام ءاتفإلاب ١

 ىف ليحلا تدجو كلذلو «دويقلا هذه لَقُث نع ف.فختلل َج راخلاو ليخلا

 كلذ ناكو « ىمفاشلا بهذملا ىف ليخلاو جراخلا تدجوو « ىئحلا بهذملا
 ةيبهذملا ماكحالا لعجو « ةيبهذملا دويقاكلت فيفختل هتيعو رشم لصأ ىف
 نم تهاش نكلو « اًقيضو اجرح اهيف سانلا دحي ال « رودعلا ىف ةقباطتم
 لاومأ لكأو « قوقحلا عييضتل قئارط ليلا تذختاف « سوفناا كلذ دعب
 . لحأ ام ميرحتو ىلاعتو هناحبس هللا مرح ام ليلحتو « لطابلاب سانا

 هيف ىواتفلا نكست لف , ىلاملا بهذملا هبراقيو « لينحلا بهذملا امأ
 د ل داهتجالا نود عابتالا هيف داس ىذلا رصعلا ءاج الو « عئاقولا ىف الإ
 لاوقأ ىلع اوجرذم نآل اورطضاو « ةعقاولا لئاسملا لك ىف ىواتف نودلقملا
 فقيام لوألا ميمامإل لا وةألا نم اودحي ل ذإ « ميجهانمو نيقباسلا
 ةليحلا نع لينحلا بهذملا ىفات كلذاو , ثحبلاو حيرختلا نود ًارجاحم
 , لاوحألا نم لاحي ةليحاا ةزاجإ ةلبانحلا قطنم ىف نكسي ملو ؛ لياحتلاو
 الإ ةليحلا ىف مه ةباتك دجن مل كلذاو « مونع جراما ىلإ ةجاحلا تلقو
 . راكنتسالا هجو ىلع

 عضخم قنحلاو ىكلاملا بهذملاك ىلبثحلا بهذملا ناك دقاو - ١



 ل غد

 نأب ىتفلا سفن بيطتق « فرعلل راثآلاو صوصنلا عضاوم ديغ ىف ىوتفلا

 « ةمفاد ةحلصم وأ « ةفعسم راثآ نكنتمل اذإءسانلا فا رعأ لع هاوتف ىر<ب

 ؛ سانأأ فرع ىضتقم ىلع هوقعلا رئاسو «اياصولاو ناميإلا ظافلأ جرخو

 : هليصفتو هرب رقت دعب مقلا نبا كلذ ىف لوقيو

 فرع ىلع هرم الف ؛ كيتفتسي كميلقإ ريغ نم لجر كءاج اذإو د

 , كدلب فرع نود هب هتفأو هيلع رجاف : هدلب فرع نع هلسو ؛ كدلب

 لوقنملا درج سانلا ىفأ نمو « هقفلا ضم اذبف ... كبتك ىف روكذااو

 ؛مطاوحأ و؛ميتنكمأ و مهنه زأ و؛ممتاداعو مبفرع فالتخا ىلع بتكلايف

 50 مظعأ نيدلا ىلع ةتيانج تناكو لضأو لض دقف ؛ مطاوحأ نءارقو

 موتنم نأ و ممتاداع و مهدالب يفال_ةحا ىلع مياك سانلا بيط نم ةيانج

 اذه لب مهنادبأ فالتخا عم بالا بتءك نم باتك ىف اهب ميعئابطو

 هناحبس هللاو « مهئادبأو سانلا نايدأ رضأ لهاجلا ىتفملا اذهو و بيرطلا

 )24١, « ناعتسملا ىلاءتو

 ةحلاص ىوأتفلا لج هكح روثألا ريغىف ف رعلل ىوتنلا عاضخإ و

 « هتمرح تبثن مل ىذأا مهدنع فورعملا نم ةقتشم اهنأل مهل ةفولأم سانلل

 دقف « ةك فارعالاو تاداعلا تناك اذإف ؛ هترضم ىلع ليلد مقي ملو

 فارعاأللا كلم نكت ملام «سوفنلا ىف ةرقتسملا ةتباثلا ماكحألا تدجو

 7 ٠ ميركلا عرشلا ةركتتسم

 ىف هيلع صوصنملا ريغ ىف ىلبنحلا بهذملا ىف امك# فرعلا ناك اذإو

 دقو « ًابصخ ناك كلذب بهذملا نإ« عئاقولا لكىف دمحأ تفي مو راثآلا

 ىف دجرت مو « ىراجلا فرعلا نم ةقاشم هيف ترقأ «ةريثكدوقع تدجو

 ةقتقم دوقعلا هذه ناف 'كلذ م © ىلا ءطَيب ءملأ ىف انركذ اي « هريغ
 و قود اوك؟ ر 6 ع ل

 )١( س ؟ج نيمقوملا مالعأ 517
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 ءاهحصب م ىلا غاسف ) عرش 4 2 ةركنتس تسيأو ا ) معلا نم

 هبادعأ ءاجو هبقفبتكي ىل هنع هللا ىضطر دمحأ اندجو دقلو - <"
 نم نودصاق هنع هللا ىضر هتارحى هل ناك دقو ءانيب م هقفلا كلذ ازورف
 , ناسارخو سراف نمو «رهنلا ءارو ام دالب نف ةيمالسالا دالبلا عاقب لك
 ففرتفتسا كئلوأ لكو « كلذ ريغو زاجحلاو « نملاو مامشلاو رصمو
 وهو « نادلللا ىف ام :اهقرقر « مدالب ىلإ هيواتف !ولقنو « هنع اوزخأو
 هاوتفي همسفن ديقي نكي مل هنأ ربظي و.هنع لأسي ام لك ىف ىنفي هنع هللا ىضر
 ناك اي, ابفلاخموأ اس و ؛ ارمجا ري هيدي نيب ةروطسم ريغ اهنأل ؛ةقباسلا
 احقن دقف ٠ ةيفارعلا هيتك ىف لعف يو « دنع هللا ىضر ىعفاشلا لعفي
 ريبعت دح ىلع , ديدجلا بهذملا ىه وأ « ةيرصملا ىه تناكو ء رصم ىف
 ىلإ هجتي ناك هنع هللا ىضر دمحأ نإف اضيأو , ىعفاشلا ةقفلا ىف باتكلا
 وه هنع ًارداص ىأرلا كلذ ناكولو قباسىأ ر هنمهعنميال ناك امثيح ليلدلا
 م , هلئاسم وأ هيواتف ةباتك نع ىهني نآأل هزفح ىذلا ضعب كلذ لعأو
 ًاررص تسيل ىهو عئاقولا ىف ىفي ن ناك هئاذ اضيأو « هنع وه ربعي ناك
 قدأ : ةرأ ع وأ » ابماكحأ هب هباشتيف الماك ام اماشت هبأ ا نأ نكس ةدر#

 لعجت ثعاوب ام نرتةتو « تاسبالم اهم طيخت 'ثداوح عل ؛اًمولا لب ( دحام
 هج دنلاو ٠ ثعابلا فاالتخاب ماكحألا فلن مت دقو« 2 اهنيب ثداو هلأ

 رظملاو ةروصلا تقفتا نإو « تاسبالللاو لاو>الا اهيف رتزت ىثلا
 . عئاقولا تيباشتو , لاكشالا تدحتا نإو * مدملا ذانيح فلتخيو

 تاياورو « ةدحاولا ةلأسملا ىف ةفلتغ لاوقأ دمحأ نع ترثأ هلك اذه
 مالكلا داع حيضوتلا ضعب كالذ احضو دقو ٠ مكحلا ف ة.فلنع

 . هبقن ىف



 هساغ أها

 ؛ جيرختلا باوبأ تعستا تاياورلا ترثكو لاوقألا ترثك اذإو

 ' ى لاوقأ ةدع اف ىفملا د فالغالا دئو ةل.قتسملا عئاقولا نآل

 هزه برقأ ىلع 4ع !أسم جرخيف ) انام حأ تاياور - 2 ةماشملا ةلأسملا

 ىلإ ىدأو ءاهثعاوب عم ًاقافتا لاوقألا برقأ لع وأ ام ًاءش تاناورلا

كلاسملا جرخلا ه.قفلا ىلع قيضت الو« امر | هقول 0
 ناكولو )  

 ىلتب ا اا ةمقاولا جلاع امو قيض ىف ناكل ةدحاو ةياورو . ًادحاو الو

الي م هيف ريخت نأ عيطتسي ال قيض قاطن ُْف الإ ابيف ءاتفسالا
 م

 ةديث ىوتفلا نوكت 5 ؛ تاسبالمللاو لارحألا عم قفتي امو « نامزلا

 .٠ كلذ ريغ ةرااص

 اىقلغ نيذاا ءارقفاا نأ ىبقفلا انئارقتسا ىف اندجو دقلو ”٠ عع

 « ةيفاشلاو ةيفنحلا نماوث أ رلا اويكحأو , هقئارط لكب داهتجالا با

 كردي ثيح « أدت نوكي نأ بحي ىتفملا نأ نوررقي ةيكللاملا اندجوو

 دامجالا نم عونلا كلذ نإ اولاقو هقيبطتو هج رنع ىأ « طانملا قيقحت

 ثداوالا نآل « نودلسملاو مالسإلا ىتب ام قاب وه لب « ناهز هنم واخضال

 سالو دقو «ءامتاصخشم ريترو ال ةقحاللاو ةيضاملا اهروص تماشت نأو

 امإو ءدإقملا كلذ فرعي الو « ىلوآلا رباني اكسس ىضتقي ام ةدحاو

 نيبهذأا نم ةعسرنلا ىلإ برقأ كلذب ةيكلااا ناكف , جرا هنرعي

 . نيلوآلا

 داهتجالا باب نأ اوررقف «كتئاوأو ءالؤه دعب ةلبانحلا ءاج دقلو

 سلف ةئياتم كرادملاو ةفلتخ ىوقلا تناك نإو , قلغي ال هةئارط لكب

 لك لب « الهأ هل اودسسل ًاءج سانلا نأك نإو هبأب قلغي نأ دحاأل

 ضعب وأ ملاقألا ضعب ولض دقو ؛ هل سي امو لكو ٠ كرادمو

 ' لفقم هبابو مرحي داهتجالا نآل كلذ سيلو « نيدهتجلا نم نب رصامملا
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 ارسم ببسلا ناك نإو « ترصاقت مهطاو 20ج / كرادملا نآل لب

 ابيلع ترفاضت ةيدضت ىلينحلا بهذملا ىف داهتجالا باب حتف ةيضق نإو
 ىدقتم رم ليقع نبا لاق دقل ىتح ؛ نيمدقتملا لا وقأو نيرخأتملا لاوقأ
 , نيمدقتاا نيب هيف ًافالخ فرعيال هنإ « ليلجلا بهذملا كلذ ىف ءابقها
 نادمح نءاف قاطملا د,تجلا نم ولخي رصع دجوب دق هنأ نورخأتملا رقأ نإو

 رسيأ نآلا هنأ عمو « قلطملا دهتلا مدع ليوط نمز نمو : لوقي ىلبنحلا
 . لوآلا نمرلا ىف هنم

 . هركنتسي لب « هرقي ال نكللو « عقاولا رقي هنأ اذه نم ىرتو
 , هب رشبتسي امم كلذ سيلف ء دهب ابيف فرعي 1 رصعأ تدوج واذإف
 لئاسو طابنتساو « راثآلا نيودتو ٠ نئسلا رفاوتل هنم برغتسي امم لب
 , حيحصأا زيي ىف اب داشرتسالاو لاوقألا عسمجو «٠ داهجالا
 ' مقسلا داعبإو

 دمحأ باكأ نم ةيلعلا ناك اذإو . ًاسوتفم داهتجالا باب ناك اذإو
 نإف « نياقتساا نيةلطملا نيدهتجلا نم نمز واخي نأ اوركسنتسا دق هعابتأو
 هيف رثك كلذلو « ءابةفلا نم ركمفلا رارحأل اليلظ الظ نوكي بهذملا كلذ
 كلذيف ام ىلع علطا اذإ نأك ءاملعلا ضعب و « روصملا لك ىف لحاطفلا ءايلعلا
 حرطي رثآلا ىلإ عوجدو' ثحبلا ىف ةيرحو ؛ ةب وصخ نم ىرثاألا بهذملا
 بمال « باحرلا عساولا بهذملا كلذ ىلإ أجايو « هقنتحي نآك ىذلا هيهذم
 هيقاتمم ددع زثك دقن « مرهابشأو ةءاع'ا نم هيقنتعم ددع لق اذاف « بانجلا
 هيسحو ؛ نوديقتي الو بهاذملا نم نوريختي نمو «٠ طاثمأو نيدهتملا نم
 ةرثكدلا نع ًاضوع انوكل ٠ مقلا نباو ةيميت نبأ نامامإلا هيف نوكي نأ
 : ملاقأ و ًاسسانجأ دودعملا ناكولو ؛ دادعألاو
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 يبهذملا كلذ نأ ررقن نأ ضرعلا اذه دعب ائيلع قلا نمو 4

 دجو دقو « هيمنت ىلا بابساألا لك هلوصأ رصانع ىف بهذم ىرثآلا
 عستت ةايح هيف اودجوأف 6 لثمألا قيرطلا ىلإ هب اوراسو« هب أولع لاجر

 . ةىكمالاو ةنمزالا لكى كثداوملا ماكحأل

 جيرختلاو ىواتفلاو هلوصأ : ةثالث رومأ ىلإ هومت لماوع عجر انإو

 ىذلا ءاذغلاو 0 هتوق بايسأ تناك ةبالثلا رومالا هذه نإف 2 هلاجرو 0 هيف

 . ةئدب ةملكب ةدحاو لكىف ملكتنلو « هام

 ( لدع نبا - ؟؟ م)



 - وام

 هومب ىف اهرثأو ىلبتحلا هقفلا لوصأ

 « هبقف ليثح نب دمحأ اهلع ىنب ىتلا لوصأللا ىلإ ةلجاع ةرظن - "عم.

 قأأارط تهدتا فيك انيرت اهئوض ىلع هدعب نم ةلبانحلا طينتسا ىتلاو

 ةيفلساار اثآلا ىلع هبحاص عالطا مظع ناك فيكو ؛ هقفلا كلذ ىف طاينتسالا

 شكت ىورملا ةرثكب و « ىورملا ثكدقف « هفافج ىفال هقفلا ةبوصخ ىف ًابس

 طايئتساف ءلوصالا ددع رثكو املع ىنب ىلا رئاظنلاو ء سايقلا هوجو

 «باحصتسالاب قفآلاعساو طابنتساو «عئارذلاب طابنتساو «ةلسرملا حلاصملاب

 نوةقدملا ربعي اك« ىلصآلا وفعلا وأ « لصاللا لحلا لصأ لع رومآلا كرو

 . عنمي لبلد وأ « بلطي ليلد موقي ىتح ءاوقفلا نم

 رثكت ذإ هيف عسوت نأ اهئأش نم اهتاذ ىف طابنتسالا قئا رط ةشك نإو

 ع ىهذم ىبهف نايك اهتم نوكستي ةفلتكرصانعب هدمتف داهتجالا عيب اني

 , ماكحآلا محأو ,هقفلا ررغأب هيقفاا دمتف « ةيبقفلا رداصملا هيف ددعتت

 ٠ لييسلا ءأآوس هيدهتو 6 طاطمغلا هنو

 بهذملا ءامثإ لماوع ىه اهدحو لوصألا ةرثك تسيلو 5

 نإو « عون لكارب دمي ىتا ةيبقفلا ةورثلاو لوصآلا هذه عون لب ٠ لبنحلا

 انيرث اهنم ةرثكلاب وأ « ىلبنحلا هقفلا امب زاتما ىنلا لوصآلا نم عون لك

 . وفلاو « ةوقلا رصانع لك هايانث ىف ىو أيح بهذملا كلذ ناك فيك

 هيف دحأ ملع ةرازغ تناك فيك انيب و « اهنم ضعب ىلإ انبجتا نإ انلعلو

 نذلا ضعب بسح دقن « ةباحصلا ىواتف نكيلو « هقفلا وت بابسأ نم

 ريغنم ءراذنلا اذهىدا#ب نودكحيف ءألجاملارظنلاب الإ رومآلال]نورظنيال

 بابسأ نم ةياحصلا ىواتف ىلع دمحأ داتعا نأ  ةركسفلاو ةرظنلا ديدرت

 تارابع نم كلذ ربظ دقو , هيف بصخلا بابسأ نهال ىلبنحلا هقفلا دوج
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 نيرخأتملاو نيمدقتملا ضعب تارابع نمو « ًافن آ اهاناةن ىنلا نودلخ نا

 ث راثآلا ءايلع نمو ؛« ثدح هنكلو 0 ًابيقف سل لمحأ نوئطي اوناكنيذلا

 لوأ هنأ بسحنل ىح راثالا ةياور نم دمحأ راثكتسا نأ هقيقحلاو

 ةيمالسإلا ملافآلا ىف راثآلاو ثيداحأللل هنم ابرق وأ ًابعوتسم ًاعمج عماج

 . هقفلا كلذ بصخ بابسأ نم ناك - اهلك

 هاطعأ ابلجي وأ ءثيداحألا لكي هنع هللا ىضر دمحأ ةطاحإ نآأل كلذو
 ثدا وحلا ماكحأ دجيف طاينتسالا نسحي هتلعج ماكحألاو ةيضقألا نم ةورث
 دحيالو عقتىتا رومالا تحبصأف , سايقلا باب عسو كلذ قوفو:ةصوصنم

 ةيورملاو ىواتفلاو ةيضفاألابو « ةريثكلا صوصنلاب هملعب عيطتسي ءاصن اه

 نمريثكلا ظفح هفعسي ذإ ؛ لئاسملا نيب ريظنتلا نسحو هيبشلا اط دجي نأ
 كلذكس يل و«ةلزانلا ةعقاولاب لاثمآلاو هايشاألا برقأ اهنم ريختيف « روثأملا

 رادقمب الإ ءدنع نوكي الر يظنتلا نإف ؛ اعماج سدل ثيدحلاب هيلع نوكب ىذلا
 علطم ريغرخآ رمأ ةوق ىف سيل هبشلا نوكي دق رومأ ىلع سيقبف « ظفح ام
 ةطباضلا لاعلاو ربظأ هيف ةبسانملا فاصوألاو ,ىوقأ هيف هبشلاو ؛ هيلع

 . هريغ نم اليبس ىدهأ هيلع سايقلا نوكيو « نيبأو ىوقأ هيف

 نأ هنأش نم رابخألاو ثيداحألاب عماجلا ملعلا ناك اذإو - 1

 هدصاةمو عراشلا ىارم ىلإ برقأو « مكحأ هلعجيو « سايقلا لبس لبسي
 ىواتفب ملعلا نإف «هلاوقأو هلامعأو لوسرلا صوصن ىف ةثوئبملا ةماعلا

 هيطعيو « ةلماك هقفلا رصانعب هيقفلا دب اعماج اهلع مهتيضقأو ةباحصلا
 مالسإلا هجاو دقو « ةنيابتملا ملاقألا ىف ثداوحلا نم تاتشآل اماكحأ
 ٠ ةفاتخم تاراضح

 نملا ىف اوقرفتف «ابيف اوقرفت راصمآلا حتف دعب ةباحصلا نآل كلذو



 - عاطعا

 اورجاودقو «ةيمالسإلا 5 !اةآلا نم اهريغو سرافوقا رعلاو رصمو ماشثلاو

 ىنلا ثادحألا اوأرو ؛ ةحوتفملا دالبلل ةفلتخلا تاراضحلا ملاقألا هذه ىف

 نم تعقو يلا ثادحألا اوأرو «ابلثم برعلا دالب ىف " مو اهونداص
 اوطينتساو « مالسإلا ردص ىف ضعبب اهضعب ةفلتخلا تاراضحلا جازتما
 ةانعقلا مبنم ناكدقف هِي ها لوسر نع ىورملا نم ثداو هلا هذه ماكحأ
 لم دج ام لك ىف ةيعرشلا ماكحالا ن ناب ىف ميل عجر ندلا نوتفملاو

 ةيضقأ كلذكو « مهيواتفو ةباحصلا ةيضقأ نوكت كلذ ىلعو «ثداوحلا
 ىلا تاندملاو تاراضحلا لاكشألا ةلقان ًاروص مهواتفو نيعباتلا رابك

 ,ىتالسإلا هقفلا رداصم ارماكحال تحتفتو « ىالسإلا لقملا ىلع تدراوت

 . نيعب الا رابكو ةباحصلا نم ةيلعلا كئلوأ ابقطنتساو

 ةباحصلا ىواتفب اءماج املع ىتوأ دق هنع هللا ىضر دمحأ ناك اذإف
 نر, اناولأ دجو دقف ميجهانمو مءارآ ىضتري ناك نيذلا نيعباتلا دابكو

 , ىنحلا هقفاا عسو ىذلا ريدقتلاو ضرفلا نع ىوتفلا ىف هينغ ثداوحلا

 درحأ تدمأ ىتا ىواتفلا هذه نأ ورف « نيرمأللا نيب قرف نم ةمث ناك اذإ و

 ناولآلا ةعونتم ةيح ةعقاو ثداوح ابعوضوم هبقف تحتفو , طابنتسالاب

 ىهو « ةايحلا نم ةوق اطل تسل اهنإف ةضورفملا ثداودلا امأ ء لاكشألاو

 ام عوتب ًاديقم نوكي عيرفتلا ىف ةيقفلا لايخ نآل ءدحاو نول اهتاذ ىف
 كج دحأ ناف كلذ قوفو ؛ هعضومب طوب رم وه ذإ .هسنجو هك دجو

 نم ل هللا لوسر نم هملع سلا نم هيلإ ىدتها ىذلا اهجالعو ةثداحاا

 . دحأ طسو# ريغ

 ىواتفل هعم# هنع هللا ىضر دمحأ ل ل للوقت نأ عيطتس اذه .ىلعو

 حا هقفلا دمأ دق عهتيضقأ و نيعباتلا راك ىواتفو متيضقأ و ةباحصلا

 اك « بهذملل عيسوتو « ةيبقف ةورث كلذ ىفو , ارماك>أو ةريثكث داو

 . قنحلا بهذملا ريدقتلاو ضرفلا عسو
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 ىواتف عيمجل ةديدحولا ةرفلا ىه ةعسوتلا كلت نكن و 535 "غم

 هباكأ نه هدعب ءاج نهو دحأ تدمأ ةباحصلا ىواتف نإ لب 6 ةيادصلا

 هتدمأ 6 ٠ ابيلع سيقي ةيبقفلا ماكحألا ىرم ةورثب ةبهذم ىدجتجو
 تركك 2 هتيضتأو هلاعفأو ملسوهيلعهللا لص لوسرلا لاوقأو ؛ ثيداحألا
 صودنملا ديلظنلا ركح دجيف 03 حيحصلا سارقلاب ةقعسل ىلا رئاظنلاو هايشالا

 ىودنلا صناا ربتعي م. هيلع ساقي الصأ اه ريتمي ذإ ىناحصلا ىوتفب هيلع

 سايق ريس و ( بسانملا فصولاو ةلدلا هنم دمكسا و ؛ هيلع ساشب الصأ

 . ىلقعلا ضرفلا درب ىلع ال , قلس ساسأ ىلع ريظنتلاو

 ىتاةقيرطلاب هندمأ دقف « للعلا نم رخآ عونب هتدمأ هبادكأ ىواتف نإو
 ضرعت ىلا ىواعدلاو ٠ مهل ضرعت ىتلا لئاسملا ةياحصلا أ-مب جلاعي ناك
 نآرةلاضرعتي ملو « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع صن مهدنع سيلو ؛ مهيلع
 , طابنتسالا جهانم فرعي مهتجلاعم ةقيرط نمو « اليصفت مكحلا نايبل
 طا.ئتساو ثداولا ةجلاعم ىف مهجمأنم نفث ؛ اهدراومو ةعيرشلا رداصمو

 مدع دنع طاينتسالا ل وصأ نم لصأ و « ةجح سايقلا نأ ف رع ابماكحأ

 لبس مم ميوق ليبس ةلسرملا حلاصملا نأ فرع مهجانم نمو « صنلا
 , ةجح باحصتسالا نأ مع مهقئارط نمو « صن نكي مل نإ . لالدتسالا
 ىنذلا ليلدلا موةي ىتح « وفعلا لصأ ىلع وأ ةحابإلا لصأ ىلع ءايشألا نأو
 حييحصلا مكحلا قيرط عئارذلا نأ فرع مبةئارط نمو « عنمي وأ بلطي
 ىلإ رظناا نأ م« بجاو تال آلا ىلإ رظنلا نأو « ًاعنمو ًآبلط ءىثلا ىلع
 : ًاضيأ بجاو هسفن تاذ ىف لمفلا

 ًاريزغ اددم مهتيضقأو ةباحصلا ىواتفب عماجلا دمحأ ملع ناك اذدكهو
 ليبس لوهسو 2 ابعج ىأا 7 ادصلا ىواتف تناكو (هقف نم هيلإ لصو 1

 دعب نم لئاسملا هب وجلاء ىذلا حلاصلا ءاذغلا ا,يف مهعايتأو هذيمالتل اهتفرعم
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 نيتضاو امها رت نيتللا ةنورأاو ةودلا هلوم داص ىح « هيههذم ومنو 2 ميمامإ

 . 95 دحو ًامدق هيف ةنودملا بتكلا ٌْق

 ثدحلا راثآلاب للاعلا دمحأ ناك فيكن ايبلا اذه نم ىرتو - ”ع8

 ةحيحصلا ةسقالا طينتسي فيكو , ةيرثألا هتورث نم حيحصلا هقفلا دمتسي

 قنلا ىيدلا ملعلاو طابنتسالل جهانملا ريخ اهنم ملع فيكو « اهيلع ءانبلاب

 « باحصتسالاك ؛ لوصألا ةيقب ىفرظنتل كنإو « غيزلا نم ىلاخلا

 بصخلا بابسأو هقفلل ةيمنت ايف دجتف عئارذلاو حالصتسالاو

 .اريف ةيورحلاو

 « صنلا ىلع هرصقيو ؛ عنملا ليبس قيضي ىذلا وه باحصتسالاف

 دقو « حلاصلا فاسلا راثآ وأ ةنسلا وأ باتكلا نم صنب الإ عنمب الف

 عراشلا ليلد ىتأي ىتد- , ابك اهتحصب كف دوةعلا ىلع لصأللا كلذ قبط

 هاندجو دقل ىتح « دقاعتلا ةيرح قالط] ىف ءاهقفلا عسوأ ناكف « نالطبلاب

 ححصيو « اهزو< نم ءابقفلا نم نأ نظن نكن مل ًاطورشو ًادوقع ححصي

 ابيلإ ىبتنا ىتلا طباوضلاو ةسيقألاب نيرئاتم انك اننآل « اهيف مازتلالا

 رابخألاو ثيداحألاب عماجلا دمحأ ملع مه نكي مل نيذلا نويسايقلا ءابقفلا

 . ىواتفلاو ةيفلسلا ةيضقألاو

 هيدصاقو .هذيهالتو هباحصال هنع هللا ىضردمحأ كرت اس «ى٠

 ثيداحاألا نم ةيرثملا ةكرقلا كلت هب نونميقي !وناكن يذلا ةيديرمو « ايتفلل

 « هتايح ىف تعاذو ترشننا ىتلا هلئاسم ابعهو ةيفلسلا راثألاو رابخأللاو

 الك ناك دقو ؛ هبراحو عويذلا اذه مواق هنإ لب « ًاعويذ اهل درب مل نإو

 . امتسارد ىلع سانا لبقأو « ًاعويذ تداز عويذلا براح

 كلذ مولع عمج ىف ةينلا | وصاخأو مذيمالتو باعصألا كئلوأ ءاجو
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 م نإ و « هتلدأب نديقم دابتجالاو جيرختلاو « ابيلع ءانبلاو ٠ مامإلا

 ًانارحأ هنم اوناكو « هئازآ راوجب ءارآ مط ناك لب هئازآب ًاعيمج اوديقتي
 ىعفاشلاو كلام ذيمالت ةلزنم ًانايحأو ةفينح ىلأ نم فسوي ىبأ ةلزنم

 , مايق ريخ ةيملعلا هتكرت ىلع اوماقو « هبقف ]ومب دق نيلاحلا ْق مثوع أمهزم

 ىلإ رظننلو ' امجاهنو اهتوض ىلع طابنتسالاو « اهيف جيرختلا | وئسحأو

 . بيترتلاو عمجلا ىف مث جيرختلاو ىوتفلا ىف الوأ مباع
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 2 رخيتلا و دابتجالا وى ى وتفلا

 هدعب نم دمحأ هقف ىف

 «سيرخلاوداوتجالاو ىوتفلل هباصصأو دمحأ ذيمالت ىدصت - ؟5
 لئاسملاو راثالاو رابخالاو ثيدحلا ىف ممام] مع فالخالا ىلإ اولقنو

 مضو هبترو ههظأو ثوروملا عمج نم مثدعب نه ءاج 09 5 ماكحالاو

 هذيمالتو مامإلا جابنم ىلع راس نم مبنمو « هقرفتم نيب فلأو هتاتشأ

 لئاسااو « مامإلا لاوقأ ىلع مث ةياحسلا لاوقأ ىلع جيرختلاو ىوتفلا ىف
 مهنمو «دعاوقاا طبضو بيترتلاو عملا ىلع رصدتقا نم مهئمو ؛هنع ةروثأملا

 « ماكحالا طبضو بيترتلاو ءاتفإلاو جيرختلاو دابتجالا نيب عمج نم
 « هعمجو هبيذبت وأ « بهذملا ةيمنت ىف لضف هل لكو ؛« لوصألا ليصأتو

 . هلبس ليلذتو

 ماكدت مث , ىوتفلاو داهتجالاو جيب رختلا ىلع ماقملا اذه ف ماكتنلو

 ىذلا تباثلا ررقملا نمو « هوجولا نايبو بيترتلاو عملا ىلع دعب نم
 بهذم ىف ءاتفإلا طورش ىف ددش الك هنأ هقفلا خيراتل نوسرادلا هظحالي
 ىلإ هءعورف هيجو”و ؛ بهذملا ةيمنتل البس كلذ ناك نيرداقلا ريغ نم هعنمو

 بهاذملا نم بهذم ىف ةماعلا حورلا تناك اذإف « ةايحلا ىف ةجتناا ىحاونلا
 قلاع ا داهتجالا ةجرد غلب نملالإ هيف داهتجالاو سس رختلاو ءاتفإلا ْغ وسقال

 الاسرأ هيطعتو « هيذغتو هيهئتف « بهاذملا ىلع ةيدجم ىوتفلا تناك
 ىالسإلا عرشلا حور نم ةدمتسملا ةيحلا ةديدجلا ماكحالا نم

 بلقتو هراوطأ رييغت ىف رمتسالا ةايحلا نوناق نمو « هتباغو هدصاقمو

 برو . ناوك آلا نوكسم اهردق ىتال ةءاهنلا ىلإ ىتني ىتح « هلاوحأ
 .٠ ضراآلاو تاومسلا



 - جاله ا

 ثحبلا تاج رد ىندأ غلي ىرا بهذم ىف دنست ىوتفلا تناك اذإو

 بهذا أ ىطمت ال ىوتفلا نإف ء4صوصت ودعي ال بهذماب د.قيو « ةساردلاو

 قالطإلا ناك ىفملا ءاقتنا ىف ديدشتلا ناك الكف « اعيش هلئاسم دير الو ءام

 ناك ىتفملا رايتخا ىف ةلوبسلا تناك ايكو « ىوتفلا ىف ةدئافلاو ؛ ءاتفإلا ىف

 ٠ ىوتفلا نم بهذملا ىلع ةدناعلا ةدئافلا تلق و «ءاتفإلا ىف دييقتلا

 هغوابو ؛ىفملا ءاقتنا ىف هعابتأو هبحاص ددش ىذلا بهذملا ناكدقلو

 «ىل.ثملابهذملا عم هب راقت وأ « قلطملا داهتجالا ىلإ هب لصت معلا نم ةجرد

 « ىوتفلا ىف ىودجلا تناكف « ىفملا طورش ىف هعابتأو دمحأ ددش دّقف

 . ىنانلا ىحلا هقفلا كلذ ىف رمتسملا ءاعلا ناكو

 دقف « ىفملا طورش ىف صن هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نع ىور دقلو

 : لاق هنأ هنع ىور

 .لاصخ سمخ هيف نوكي ىتح « ايتفلل هسفن بصني نأ لجرال ىغبني الو

 « رون هيلع نكي مل ةن هل نكت منإف «ةينهل نوكس نأ (اموأ )

 .دروأ همالك ىلع الو

 ٠ ةنيكسو راقوو ماحو ملع هل نوكي نأ ( ةيناثلاو )

 . هتفرعم ىلعو « هيف ره ام ىلع ًايوق نوكي نأ ( ةثلاثاو)

 . سانلا هخضم الإو ' ةيافكلا ( ةعبارلاو )

 ْ . ©سانلا ةفرعم ( ةسماخلاو )

 مارحاو'هتعم ظحاليو « ىتفملا ةيسفن ظحالي دمحأ نأ اذه نم ىرنو

 ثحبلاو ةساردلا ةيحان نءةماتلا ةيافكلاو ملعلا ةظحالم قوف هل سانلا

 . سانا لاوحأل ملسلا كاردإلاو

 نوكسيل يتفملا هلصحت نأ بجي ىذلا للعلا رخآ ماقم ىف لصف دقو

 )١( 4ج نيمقوملا مالعأ س١7
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 ىغبني ٠ حااص هنبا ةياور ىف لاقن . هتجرد غلبيلو ءاتفإلا بصنمل الهأ
 ًالاع « نآرقلا هوجوب املاء نوكي نأ ايتفلا ىلع هسفن لس. اذإ لجرلل
 انتفلا زو ال ثراحلا ىنأ ةباور ىفو , نأسلاب ألاء  ةحيحصلا دين اسالاب
 ىفأ نا ىغنني لين نبا ةياور ىف لاقو « ةنسلاو باتتكلاب ماع لجرل الإ
 فسوي ةياور ىف لاقو , ىتفي ال هنإف الإو « مدقت نم لوقب ًالاع نوكي نأ
 . (0), سانلا هيف ملكت ام لك لجرلا ملعتي نأ بحأ ىموم نبا

 ىنلا ملعلا ةضراعتملا ريغ ةفلتخلا تاياو رلا هذه نم عمجت نأ عيطتسنو
 ىلع ن وكي نأ هنم بلطي ورف , هلصح نأ ىتفملا نم دمحأ بلطي ناك
 « ةباحصلا لاوقأو ةيوذنلا نئسلاو ةحيحصلا ديناسآلاو مب ركلا باتكلاب
 هيف ملكت ام لك لصحي نأ هيلع لب اهيف ًاريخع ناك ن إو « نيعباتلا لاوقأو
 ءاودلاب امل بطلاو ,« ثداوحلا ةجلاعمب ةمات ةربخ ىلع نوكسيل « ءابقفلا
 ةفرعمو لولحلا هذه ةسارد دعب عئاقولل نيقب اسلا لواحب نيعتسإو ؛ عجانلا
 دهتجملا ءاتفإ امم ىفيف « اهلئاقل ال , ابايلدل !متقفاوم ىلإ .اهتئالاو « اهليلد
 . عبانلا دلقملا ال قفاوملا

 ىفملا ىف طرتشي هنع هللا ىضر دمحأ نأ اذه نم ىرثو - 585
 نأ بجي ام نيبي نأ اذهب دارأ هنأكو« اةلطم ًاداهتجا ادوتجم نوكي نأ
 نود ءاتفإلا ف ىرخأ تاجرد كانه نكلو « لثمآللا ىتفملا هيلع نوكي
 ٠ ةينرملا هذه

 ميسقتل ًاعت تاجرد عب رأ ىلإ نيتفملا تاجرد مقلا نبا مق دّقلو
 : مقلا نا اهل ضرعت ىتا تاجردلا هذه ركذنلو « داهتجالا تاجرد

 : ىه عبدألا تاجردلا هذه

 ةنسو ىلامتو هناحبس هلا باتكب ملاعلا وهو « قلطملا دهتجما - ١
 ١ا/ 4س روك ذملا باتكلا (؟)
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 دصقيو « لزاونلا ماكحأ ىف دهت< وهو , ةباحصاا لا وقأو لِي هلوسر

 ديلقت هئنم عقي دقو « تناك ثيح ةيعرشأا ةلدآلا قفاوي ام ىلإ ابجارختسا ىف

 دجيت الف ًانايحأ هريغل اديلقت هدابتجا ىفاني ال ) مقلا نبا لوقبو . ًانايحأ

 دقو « ماكحالا ضعب ىف هنم ملعأ وه نم داقم وهو الإ , ةمئآلا نم ادحأ

 . (« ءاطمل ًاديلقت هتلق د: جملا نم عضوم ىف هنع هللا ىضر ىمفاشلا لاق

 ديغ نم قلطملا عابتالا هؤشنم سيل ةلاحلا هذه ىف ديلقتلا نأ ىدنعو

 ركفو دبتجا هنآل وأ « ءاطع لوق هلوق قفاوو « ركف هنأل لب , ريكفت

 «هقفاوي ام ىضتراو قباس لوقب سنأتساف « تارامألا هيدي نيب تضراعتو

تفإلا مه غوسي نيذلا م مهنإ عونلا اذه ىف مقلا نا لاق دقلو
 عوسيو «ءا

 . داهتجالا ضرف مهب ىدأتيو ؛ مواتفتسا سانلل

 حصي ال نيدهتجلا نم قيرفلا اذه نأ ةلب انحلا روومج دنت ررقملا نمو

 نيلوألا عامجإ ليقع نبا ركذ دقو « روصلا نم رصع ىف هنم ةمآلا ولضت نأ

 فنصلا اذه ىف لاق دقو « كلذ ىلع ةلبانحلا نم هرصع ىلإ نيرخأتملاو

 : هصن ام مقلا نا

 ةمآلا هذط ثعبي هللا نإ ء : سو هيلع هللا ىلص ىنلا مهيف لاق نذلا م

 لازال نيذلا هلا سرغ مثو ٠ ابرد اهل ددجي نم ةنس ةئام لكس أر ىلع

ك بلاط ىبأ نب ىلع مييف لاق نيذلا مو , هنيد ىف مهسرغي
 : هبجو هللا مر

 . « هتجح هلل مءاق نم ضرألا ولخت نل و

 هبحاص راتخا دق بهذم ىف ديقم دهتجي ةناثلا ةجردلاو "وب

 نكميو « هلوصأو « هذخآمو هلاوقأو ةيواتف ةفرعم ىف دهتجا « هل ًامامإ

 نعدري ملام سايقو ؛ هلوصأو مامإلا لاوقأ ىلع حيرختلاو « ةفرعملا هذه ىف

 محلا ىف مامإلل اداقم نوكي الو ءهيف ىوتف هنع درو ام ىلع هيف صن مامإلا

 هرافن قهدابتجا ماقتسادتءنأل مامإلل هرايتخا ناكنكنلو . ليلدلا يف الو
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 ىواتفلا رداصمو 03 هذخامو هلوصأ عجارو 3 ىوأتف نم هيلإ لصو م رثكأ

 درجو ديلقتو لهج نع ال ليل دلاب عانتقاو ةنيدب نع كلذ لك ىضت راف
 : مقل الو َْق مقلا نبا لوقو عابتا

 ىلع وبأ ىضاقاو 'ىلعي وأ ىضاقأأ ةلبازخلا نم ةيترملأ هذه ىعدأ دقو ل

 . هل ىذلا داشرإلا رش َْق ىعرم نبا

 نيدهتجج ا ون هريغو « ىلعي نأ ىضاقلا نأ ةلبانحلا ضءب ىعدا دقو»
 : ًاضيأ مقلا نبا لاق دقو ,ىناثلا عونلا نم ال , لوآلا عونلا نم نيلفتسم
 ىلإ لصي ملنإو ٠ قلطملا لقتسملا داهتجالا ةجرد ىلإ لصو نه مهنم نإ
 بهاذملاف مههارشأ ىف ءال وه لاقو , كلذ نود ناك نم مهمو؛ دمحأ ةردق
 : هصن ام ىرخألا

 أون وكي م مهأ مع مهتارايتخاو ظ ممواتفو ءال وه لاودحأ لمأت نمود
 ناك نإو 3 رك نأ نم روظأ مل مهفالخو هولاق ام لك َْق مهتكأل نيدلقم
 ش . , شكتسملاو لقملا مهنم

 اقلط دقت لرقتي الو )2 مامإلا لوصأب هداهتجا ُْق ديقتي مسقلا !لمو

 ةقفاوم ليبق نم مامإلا لاوقأل هرايتخاو 2 عورفلا ٌّق مامإلا لاوقأب
 نم مامإلا كلذ لوصأب هسّقن ديفا و ) درجلا عابتالا باب نمال ليلدلا

 نعال «لالدتالا ىف امالسو , طاينتسالا ىف اهتماقتساب هعانتقأ ليبق
 . ديقم ديلقت

 لاوقألا فرع ىذلا بهذملا ىف دهتجلا ةبترم ةثلاثلا ةيئرملا 9
 لاوقآلاهذه ىدعتبالو اطوصأو ىواتفلا ةفرعم نقتأو ءابليلدب بهذملا ىف
 دحب ملاذإو « هريغ الإ هنع لدمي ال همأمإ] صن دجو اذإو , ىواتفلا كلتو
 ريغ نم اهل ةمباشملا عورفلا ىلع ارجيرخت يف دهتجأ ؛ ةلأسملا يف همامإل صن
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 لا همامإ لوصأ تناك ىلا ىالسإلا عرشلا لوألا رداصملا ىلإ هجم نأ

 وه مامإلا هيف ىتفأ ىذلا عرفلا نأك« عرفلاب عرفلا هباشي لب ءاهب ديقت

 . هقيرط زواجتي الو هيلع ساقيو « هنم ىلا جرختسي ىذلا لصالا

 صن مل ام نوجرخم منال 3 هو-جولا باحصأ نوهسإ ءالؤهو

 ل هيف ال وق وأ ل بهذملا ٌّق آمجو كلذ ىعهسلو 4 مامالا لاوقأ ىلع هيلع

 ) اههلع مراصتقاو 0 مهني رطب ًاددنم ءالؤ_ه ف مهلا نبا لوقيو

 لودي مهنم ريكو 6 ديلقتل ب نووي الو 1 داهتجالا نوعدب ال ءالٌره ١

 مهنم لكو « انمامإ بهذم قحلا ىلإ امبرقأ انيأرف « بهاذملا ىف اندهتجا
 بج ويفدلقي نممهنمو ه ريغ نم عابتالاب ىلوأ هنأ معزيو همأمإ نع كلذ لوشي

 نوك ىلإ 0 ضمن داهتجا نم بجعل هللايف « هريغ عابتا نم عنعو هعامشأ

 وه ةيهلم نأو 3 هأوس نم عابتالاب قحأو هريغ نه معأ مدلقمو مرعوبتم

 ىلاعت هللأ مالك ف داهتجالا نع يع دعقو , كمه رئاد باوصلاو 6 حجارلا

 مهم صنلا هل كيش ام حيجرتو 2 أهنم ماكحالا طاينتساو 3 2 هلوسرو

 هلصفو « لكلا عماوجل هنمضتو « نايبلا ةباغ ىلع هلوسرو هتلا مالك ءاليتسا
 انوا تدعشت تابارطضالاو فاالدخالاو ضقانتلا نم هتءاربو 0 باطخلل

 معأ ميمأم] نوك ىف دامتجالا ىلإ ايو تضونو 2 هيف داهتجالا نع ممم

 باتتكلاو ةنسلا ةقفاومو « ةوقلا ةءاغ ىف هلاوقأو باوصلاب اهالوأو ةمئآلا
 . نامتسملا هللاو

 نيذلا م ءمقلا نبا رظن ىف ةعبارلا ةجردلا وأ عبارلا مسقلاو - ؟نو
 ©« هعورفو هبوأتف اوانفحو هيلإ نوءستتي نيذلا مامإلا بهذم ف اوقفت

 باتكلا أوركذ نإف ,هوجولا عي نم ضح ا ديلقتلاب مهسفنأ ىلع اورقأو

 ) لمعلا و جاجتحالا هج و ىلعال ةليضفلا و َك وبدلا ليس ىلعف 8 م م وا ةزسلا و

 اوكرتو هلوقب اوذخأ هيلإ وبسننانم لوقل اهلاخم احيحص ًائيدح اوأر اذإو
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 هللا ىضرهباحصلانم مريغو ايلعو ناثعو رمعو ركب ابأ اوأر اذإو ؛ثيدحلا
 « ميمامإ ايتفب اوذخأ اهفلاخت ايْنف مبمامإل اودجوو ايتفب اوتفأ دق مهنع
 هادعتن الف هاندلق ننووانم كلذب لعأ مامإلا :نيلئاق ةباحصلا ىواتف اوكرتو

 فاختم فلكتم لك ءالوو نموءأئم هيلإ بهذ 5 معأ وه لب ماطخت الو

 . نيلص#لا ةجرد نع رصقو « نيلغتشملا ةتر نع هسفنب اند دق

 هارتو:مهتاجردو مقلا نبا اهركذتلا نيتفملا ماسقأ ىف هذه - ؟ودإ

 نيدهتجلا ةقبط نم ةيقابلا ثالثلاو ٠ قلطم دبتجي اهالوأ « اعبرأ ميلعج

 . نيلقانلل ةثلاثلاو , نيج ر خملل ةيناثلاو « نيبستنملل ىلوألاو « بهذملا ىف

 نأ ىتفملا بدأ باتك ىف ةلبانحلا ءابقف نم نادمح ىفأ نع لقن دقلو
 . عبرأ ال سمخ نيتفملا تاقبط

 مامإ ىلإ نوبستني ال نيذلا نيقلطملا نيلقتسملا نيدهتجلا ةقبط : اهالوأ

 «راثالاو ةنسلاو باتكلا نم ىبقفلا طابنتسالا ءامم ىف نوقلح لب طق

 . هعورف ىلع الو « مامإ لوصأ ىلع نودمتمي ال ةيبقفلا رداصملا رئاسو
 ابطبذتسا ىتلا عورفلاب ديقتي ال هنكل مامإل بستنملا دبتجلا : اهيناثو

 « اهودعيال مامإلا لوصأب ديقتيي هنكلو « هيلإ ةبوسنملا ةلدآلاب الو مامإلا
 مرتكلو . ميمام] لواح فلاخت لول ىلإ لئاسملا ف نولصي ءالؤبف

 . هل رصأب نوديقم

 «ليلدلاب هرب رقتب لقتسإ بهذملاب ًادرقم ًادبتجم هيقفلا نوكي نأ : اهثلاثو

 2 همامإ عورف ىلع جرخم هنك-لو «لوصاللا الو ةلدآلا ىف هماإ فلاخي الو

 . هيلع صن أم ىلع هجرخ هبهذم ىف هكح هلع صني مل امو « اببلع ىديو

 امدنعىّتفي هنأىأ .ىوتفلاىف ةيافكللا ضرف هبىدأتي اذهلثمنإ اولاقدقو

 .ىوتفا تدمتسا اهنمىتا ةيعرمشاا مولعلا ءايحإ هم ىدأتي الو.هاوس نوكب ال
 مامإلا لاوقأ ىلع نوجرخي نيذلا ىأ هوجولا باحصأ مبنم ءالؤهو

 . ايف مكح هنع رثؤي مل ىرغخأ اهوجو
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 نيبسننملا نيدهتجلا ةبترم ىلإ لصي ال سفنلا هيقف نوكي نأ : ابعبأرو
 فرام مامإلا بهذإ ظفاح سفنلا هيقف هنكللو ؛هوجولا باحصأ الو
 ررحي هنكلو « همامإ عورف ىلع جرخم ال هنأ ديب , اهريرقتل مئاق هتلدآل
 ءابنيب نم راتخو :ةفلتخملا لاوقألا حقنبو هررقيو دبيو . حجريو فيزيو

 لوآلا مسقلا نيبو مهنيب قرفلاو؛مامإلا عورف ىلع جيرختلا ءالؤط ذوو
 نأ وأ قباسلا مسقلا نم قيرف مهنأكو ,هديبمو « بهذا ريرحت ىف وه امإ

 . المعو افعضو ةوق هقيرطب نودوتملا فلتخي قباسلا مسقلا

 , لكاشملا تاحضاو ىف هل نومهافلاو , بهذءلل نوظفاحلا : اهسماخ
 . طق هريغب نوتفي الو « طقف صوصنلاب نوتفي ءالؤهو

 ةيميت نبا املقنو « انلق م نادمح نبا اهركذ ماسقألا هذه - ”واب

 . مقلا نبا اهقاس ىتلا ماسقأألا عم ةلمجا ىف قفنتت ىهو ؛ لوصالا ةدوسم ىف

 تاقيطلا هذه باحصأ ريغ نم نوت ال ىوتفلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 تاقرطاا امأ ؛هديزتالوءبهذملا ىمنتال امواتف ةريخآلا ةقبطلا نأ كش الو

 مماوتف نإفءسفنلاءامقفو هوج ولا باحصأ و نوبستنملا مهو اهقبست ىتلا ثالثلا
 ىذلا بهذملا هب ديزي هيلإ نواصي ام نيبستنملا نأ ذإ « هيمنتو بهذملا ديز'

 ىهم ال ددع ءالؤه نم نأكدقو:تابيجوتو الاوقأو , اعورف هيلإ اوبستنا

 مذيمالت مهنمو « هب اوقتلا نيذلا دمحأ باحصأ ميثم « ىليتحلا بهذملا ىف
 رحب ءاج مث مديغو ىلعي ىأو ليقع ىبأك مدعب ءاج نمو هريغو لالخلاك

 برطأب تتأو ءهركف عيباتي ترجفتو « ةياغلا ىلع ىفوأف ةيميت نبا معلا

 . مقا نبا ىعملالا ىالسإلا دقانلا هذيملت هدعب نم ءاج كلذكو «تارغلا

 بهذا كلذ ىف نوصح ال نم هوجولا باحصأو نيجرخلا نم ناكو

 نم مظع ددعب هنوقئتعي نيذلا مأ وعلا ددع نم هضرع هلأ نأكو ليلجلا

 . جيرختلاو طابنتسالاو ثحبلا ىف ةخسارلا مدقلا ىوذ ءاملعلا
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 اذه ىفءاملعلا نإ « لّقنلاو حيرختلاو ىوتفلا ىلإ دوعن نآلاو - ”ن4

 لمشت ال دبتجم ةءلكو « دهتج نم الإ زو# ال ىوتفلا نأ اوررق بهذملا

 مهفو « ظفحلا ابلمع نآل « ةريخآلا ةقبطلا لممشت الو ىلوألا تاقبطلا الإ

 . اهتالكشم ىف لح ىلإ لوصولا نود « لئاسملا تاحضاو

 ءاتفإلا نم شك آلا دنعو اندنع علميو : ىليثحلا ريرحتلا ىف ءاج دقلو

 لاقو « هعنم رمآلا ىلو مزليو « ةلورجم هلاح تناك وأ « ملعب فرعي مل نم

 . « قارسلا نم نجسلاب قحأ ىتفي نم ضءب » : ةعيبر
 دهتجانمد:لاقهنأ نادمح نبأ نع لوصألا ةدوسم ىف ةيميت نبا ىكحو

 نعال « هسفن نع هب ءايتفف « هليلدو همكح ىف هدا ملف , همامإ بهذم ىف

 هب ىقفأ هريغ بهذم هدنع ىوق نإف هل عباتم ال هيف هل قفاوم وهف « همامإ

 . «همامإ ةيهذم لئاسلا ملعأ و

 « دهتع نم الإ نوكنت ال ىوتفلا نأ نييلينحلا نيلقنلا نيذه نم ىرتو

 لاح ىف نوكي نأك ةرورضلا دنع الإ هريغ نم زوجت الو « بهذا ىفولو

 . نيدرتجلا نم اهيف ىتفم ال

 ؛ هريغ لوقب ىتفي نميف مهمامإل نيعبات ةلب انملا ملكت دقلو <68

 ةنرتقملا لاوحأللا ىلإو « ليلدلا ىلإ رظن ريغ نم هل ًاداقم هءامإ لوقب وأ
 ليلدلا ىلإ رظن ريغ نم اهيف همامإ لوق لقني لب اهتاسبالمو ةعقاولاب
 « ةديدجلا ىوتفلا ةءقاوو « ةمدقلا ىوتفلا ةعقأاو تسبال ىلا تاسبالملاو

 نوكيو « كلذ زوس# مهضعب لاقف « نييأر ىلع كلذ ىف اوفلتخا دقو

 ىلإ هرهأو « هب اسيتفال ًاعبتم هلوق ىح ىذلا مامإلا كلذل ًاداقم ىتفتسملا
 ام الإ لئاسأا ىتفي نأ هل زوجي ال هنأ ىتاثلا لوقلاو « ىلاعتو هنادبس هلل

 همامإ ةقفاوم ىلإ ىبتتا ءاوس « همامإ لوصأ ىلع ىنبملا ليلدلا هيدل مقتسي
 ١ هدابتجا ىلع دمتعي نأ و « وه هداقي نأ ديرب لئاسلا نآل , هتةلاخع ىلإ مأ

 ناك نإ لئاسإا لاح نيب قرفف « ًانسح اليصفت كلذ ىف معلا نأ لصف دقو
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 مح ديري ناك نإ لئاسلا لاحو ءابيف قحلاو هلوسرو هللا مكح بلطي
 الإ ىتفي نأ هل غوسي الف « هلل مح ديرب ناك نإف « مامالا دنع ةلأسملا
 لقنيلف « مامإلا اذه دنع ةلأسلا مكح ديري ناك نإو * ليلدلا عم مقتسي امب
 . « هللا دنع هرمأو مامإلا اذه صن هل

 ماد ًادهتجي اهيقف دجي ال ىذلا قتفتسملا لاح ىه ةريخالا لاخلا كلو
 ىأر ىلع داتتعالا عيطتسي ال هنأل , ةيضقلا ىف مامإلا ىأر فرعتي هنإف
 . هيلع دمتعي ىأر ىتفملل سيل ذإ , ىتفللل

 مهنأ ىرتو« ىلبتحلا بهذملا ىف ءاملعلا نع اهانلقث لوقن هذه - ؟

 « نامز هنم ولخي نأ حصي ال قلطملا دوتلا نأ ىلع لوألا مرصع ىف اوقفتا
 نيجرخلا نيدهتجما نأو « مهنم ريبكددع مهيف ناك نيبستنملا ندوتجملا نأو

 امن ءالؤممو « ًاددع ىمغأو « نيلوألا نم رثكأ !ونأكهوجولا باحصأو
 رياسو « ةميظع ةرثكه يف لئاسملا ترثكو ؛ اريك اومن لينحلا بهذملا
 رصع لك ىف ءانلع ةيف ناكو « أميف رشتنا ىلا ةدودحلا ملاقآلا ىف ةئمزالا

 باتنك لظ تحن هللا مكح نوتفيو  ةلاو>أ نوسرديو ءهلك اشم نوجلاعي

 «لوصأو ةلدأ نم مبمامإ نع روثأملاو « ةمثآلا لاوقأو « هلوسر ةنسو هللا
 بهذا ىلإ فاضي تا<رخت نم نوجرخمو « ىواتف نم نوتفي امو

 ٠ سردبو

 دهتجي نم الإ ىوتفلا ن وكس الأ ف مهنم نب رثكالا ديدشت ناكدقلو

 ايس , سانلا هيقف وأ «لقآلا لع تاحيرختلا وأ « هوجولا باحصأ نم
 . .اهيف بهذا عورف تاعج لزاونلاو تامقاوا تاساردو ةريثك تادايز ىف
 ىلع طقف ةدمتعم نكت لو «ةايحلا عئاقو نم ةدمتسم اهمال بصخو ةايح

 . روصتااو لايخلأ ضورف
 هجو كلذل مادام مامألا ىلإ لارقألا ةبسن نماورثكأ دقلو - «”-9

 «ةلأسم ىفىفأاذإنأ اوررق امفاوررق دقلو ء صنلاب ابلقي ملولو « ةبسنلا نم

 بسنقو ؛هلئاسهنمدعت ةلعلا هذه ابيف دوت ةلأسم لكف ' ىوتفلا ةلع ركذو

 ( لبنح نبا س ؟ةم) ْ



 لس 466 -

 ثيل ,ةلعلا علي مكحلا نال 6 اهيلع ص وصمم ةلأسك كلذ ريتغيو ة4رهذم ىلإ

 جرد م لك ىلع لهتش ًاماع اص صنلا ناآكو 3 مكحلا لوجو ةلعلا دوج

 . ةلعأأ هيف تقف املك وهو 3 هم

 » هعايتأ جير بسب مسقنأ لق لجأ بهذم نأ ىلإ 4 م | بجو اذو م

 صفزم نوكي ام لوقنملاف )2 جرخم مو « لوقنم مسق : نيمسق ىلإ هترثكو

 ىناثلا مسقلاو « ابلثم ىف مامإلا هب ىفأ أ ا عئاقولا ىف ىتفين نأ ىأ « مامإلا
 تيلب نأب مامإلا لاوقأ ىلع تج رخ لق ماكحالا تا أك ام وفو 6 جرخلا

 هسفا دقو « اهركذ ىتا لوصألا نم لصأ وأ , اهررق دق ةماع ةدعاق ىلع
 مامإلا صن رخآ عرفإ همك ىلع صورهم ريغ عرف سايق وأ 0 اهب

 . هكح ىلع

 دال ةيوسنملا لاوقألاو 2 ةريثك بهاذملا ف تاياورلا تناكاذإو

 جاتحي بهذملا نإذ 0 اد 5 ريثمك 4ع و رف و هل وصأ ىلع ةر راو ة ريثك

 كلذ ناآكو 2 لويقملاو دودرملا نايبو ل حيجرللل ماظن عضوو 2 باقارت ىلإ

 . هلاجر لمع



 | نا

 هيف بهذملا لاجر لع د“

 5 ةيبلاط تدافأ ةلدج لايعأب لوذحلا بهذملا لاجر ماق 5 ا

 هب اونعو « دمحأ نع ىورملا اوعمإؤ .هيلإ لوصولا فئارط تدبعو

 اوبترو « هيلع اوجرخ مث , ةفلتخلا تايورلا نيب اوحجرو « ةريبك ةيانع
 اهيا] عجرت ةماه طباوض اوعضو مث « اهنوق ثيح نم ةفلتخلا لاوقالا نيب
 ىنب ىلا لوصألا لع ىف اوضاخ لب كلذ ىف اوفتك-ي مو ؛ عورفلا تاتشأ
 . لينحلا هقفلا اهللع

 , هياحصأ هلقث فيكو « ىللينلا هقفلا لقن ف مالكسا دنع انحرش دقو

 ىبقفلا هيأر ىلع ةلادلا هتارابع اورسف فيكو ؛ هتاياود نيب اوحجرو
 قطنم تاذ ةقسانتم ةبرقف ةعوم مهندب قرفتملا ريثنلا اذه نم اوف وك فيكو

 جمدني ال ءالقتسم ًايركف ًانئاك هلعجت ايازمو صاوفم زيمتم قستم ىبقذ

 . هيف ىفيالو « هريغ ىف

 فيكو « هيهذم ىف نيجرخ لاو نيتفملا لمع قباسلا لصفلا ىف انيب دقو
 هنيب ةمباشملا دقعب هيلع صني مل امذ ىواتفلاب روثأملا بهذملا اومنو هيلع اونب
 ٠ امي رح دمحأ نأآك ىتاا ل وصألا نم مكسحلا جارختساب وأ صوته نيب و

 . ىالسإلا هقفلل ريتءملا ردصملا اهرايتعأ ىلع

 نم دمحأ بهذا نوعبتملا هيلإ ىدتها ام ءابلملا ىعس دقلو - ؟"#
 لاوقألاو ىواتفلا نومةيل مهنإو « صن أهف هنعدللا ىضر هل نكي ل ماكحأ
 : ماسقأ ةنالث ىلإ دمحأ بهذم ف

 . هللا ىضر دمحأل ةيوسنملا لاوقألا ىهو « تاناورلا ( لوألا مسقلا (
 روكذلا م لاو , هيلإ ًايوسنم لوقلا مادام تفلتخا وأ تقفتا ءاوس هنع
 . اهنأشب ةياورلا تفلتخا امهم ةلوقنملا هترابع ىف حرص هنع



 ب

 ةحرص ةر أيع هيلإ بسنت مل ىبلا لاوقألا ىبف « تاهينتلا ( ىناثلا مسقلا )

 نم مفي امب « ةرابعلا هيل] ءىوت ام مامإلا نع لوقلا مهف لب ء اهيلع ةلاد
 ىف ىهو « هبوقي وأ هنس و هقوسو - ىلع لدي ثيدح قايسك مالكا

 ةلالدب وأ , ظفللا يرصب هيلع ًاصوصنم نكي مل نإو « هيلع صوصنملا كح

 .ةراشإلاب وأ صنلا مزالب لب « ةراجعلا

 املقي لف صنلاب مامإلا لاوقأ تسيل ىهو , هجوآلا ( ثلاثلا مسقلا )
 ,ةأ ىه لب ؛ ةراشإلاب 3 و ةرامعلاب

 صودصنخملا ابلثم لع بهذملا ىف ابركح ىلع صوصنم ريغ ةلأسم سايق لدم

 نم بهذملا ىف نيج رخملاو نيدهتملا لاو

 :حيحصلا ىلع هيف هجوألا نم ابجو دعتو «ةلبانحلا بهذم نم دعت اهنإف « هيلع
 : هصن ام عورفلا حيحص# ىف ءاج دقلو

 وهو « هل بهذم همالك ىلع سيقام نأ بهذملا نم حيحصلا نأ لعا د
 ه«ريغو دمحأ نبا هلاقو ٠ نيمدقتملا نم امهريغو قرحلاو م رثثألا بهذم

 لاق ء هل بهذ« سل ليقو ؛ مثديغو ىوأحلاو « ىتفملا بادأو نيتياعرلا ىف

 مهاربإ و |ولعفأو , ني زءلا دبع ركب فأو لالخلا لثم انخماشم ةداع دما نبأ

 ىف همسرام قرخلا ىلع اوركتأو هيلإ | هين نوزوجال مادهاش نم رئاسو

 بادآو ىربكلا ةياعرلا ىف لاقو ... هلوق ىلع ساق هنإ ثيح نم هباتك

 نأالإ ؛الف الإو , ًايهذم ناك اهللإ ام اموأ , هتلع ىلع مامإلا صن نإ : ىفلل

 لاقو ... نييعتلاو ةدصلابةطينتسملا ةلءالهلا و>أ وأ هلاعفأ وأ ,دهلارقأدبشت
 لك ىف هيهذف ةلعلا نيب نإ امهريذو هرصت ىف فوطلاو ؛ ةضورلاىف قفوملا
 « الف ةلعلا نيب مل نإو « هيلع صن ايف هبهذك ةلملا كلت !هف تدجو ةلآسم
 تضرعول هل قرفا روبظ زاو+وسا.ةلاب بهذم تابثإ وه ذإ اهتهشأ نإو
 ١( , هيلع

 )١( وس عورفلا حيحصت ةمدقم '



 علل

 مح ىف لاوثأ ةثالث ىلع اوفلتخا دق ةلبانما ءابقفلا نأ اذه نم ىرثو

 مأ هيلإ بسنتأ : ايف ىتفأو مامإلا ريغ افرع لئاسم ىلع تسق ىتلا لئاسملا

 مهضعب لصفو « هيلإ بدنتال اهنإ ليقو« هيلإ اهتويسني نومدقتملا؟ بسنتال

 نإف : ةلعلا ابتوكهلاوحأو هلاعفأ نم تيئوأ الع ًاصوصنمةلءلا تناك نإ لاقف

 هلاعفأ الو هلاوقأ نم ةلعلا فرعت مل نإو « هيلا بسني سيقملا محلا

 . هيلإ بسنت ال اهنإف هلاوحأ الو

 بهذملا نم اهنوك ىف سيل ءابقفلا كئاوأ نيب فالخلا نأ ظحاليو

 وأ مامإلل ًآبوسنم الوق اهنوك ىف فالخلا انإو ؛ بهذملا نم تسيل وأ

 دحأ فلتخ مل هنإف فالخلا اذه ىف باوصلا ىمأ نكي امهمو « ل وقب تسيل

 عنمي نم دنع « لقنلاب ال « جي رختلابو , بهذملا نم دعي محلا كلذ نأ ىف

 ٠ ةبسنلا زو# نم دنع جبرختلاب ال لقنلاب نوكيو ةبسنلا

 لئاسملا ماكحأ طاينتسا امأ؛ سايقلاب جيرختلا ففالخلا اذه -

 « جي رختلاب بهذملا نم نوكتت اهنإف ؛ هيبشالو اهف كح مامإلل فرعيال ىتلا

 ءىموي ملو« ابلقي ل هنأل « هنع ةلوقنم لاوقأ اهنأ ىلع هيلإ ةيوسنم نوكنالو

 نوكت نكلو «هل لوق امنأ ىلع هيلإ بدنت الف «ةراشإب الو ءاميإب اهلإ

 لوقلا نيب قرفلا ىف اولاق دقلو هلوصأ نم اهنآل « هبهذم ىلع ةجرخم

 جيرختلا امأو « هل لوق هنأ لع مامإلاىلإ ابوسنم نوكي لوقلا نإ جبرختلاو

 ىلك لضصأ نم كحلا ذخأ اذإف « ةيلكلا لوصألا نم جرختسي محلا نإف

 هلاعفأ نم فرع وأ « مسح ىلع مامإلا صن اذإو , ًادحاو الوق جرخم وهف

 ىلع ساقي ىذلا محلا ىف ىرج ةبسنلا ف فالخلاو « ًادحاو الوق هل وهف

 ١ قباسلا وحنلا ىلع عرف

 ٠ انيب 5٠ ابجوأ مدعب نمو ذيمالتلا جرخمو

 : هصن ام لوصآلا ةدوسم ىف ةيميت نبا لاق دقلو



 - عمو

 مالك نم ةذوخأم تناك نإ م,جرختو بامصألا لاوقأف هجوألا امأو 0 ظ

 تناك نإو ءلل همالك قايس وأ هليلعت وأ هليلد وأ هئاعإ وأ 2 دمحأ ماهإلا

 0 هلةجرخع تاياور ى# (١١)|أهنم ةجرخمو ظ دجأ مامإلا صوصت نم ةذوخأم

 همالك ىلع سدق ام اناق نإ لئاسملا نم اببيشي أم ىلإ هصوصن نم ةلوقنم وأ

 . «ابساقو امجرخ نمل هجوأ ىبف ال انلق نإو ؛ هل بهذم

 ابجوأ نوكت نيجرذلا لاوقأ نأ نيش لوقنلا هذه نمو - "كوم

 ءدمحأ مامإلل لاوقأ اهنأ ىلع ةبوسنم نيغ نكسلو ٠ امال بهذملا ىف
 . أمبندب قرفلا أئدب لاو 6 لقنلاب ال« جيرختلاب هيهذم نم نوكتو

 محلا ىلإ سايقلا ىدأ ولو « مامإلا لئاسم ىلع سايقلا ءاملعلا ناجأ دقو
 , ضوصاملا فلاخم ام ىلإ ًايبتنم سايقلا ناكو , اهيلع صوصنم ةلأسم ىف 0

 ولو « أبيلع صوصنم ماك->أ جارختساو سايقلا نوزيجي اذ« مهنأكو
 عرفلا ىلع سايقلا نإ اولاق نيذلاو « اهفالخ ىلإ رخخآ عرف ىلع سايقلا ىدأ
 هل] بسن دق د_>أ نوكي لالا هذه ىف هنإ لاق مامإلا ىلإ سيقملا بسني
 بسني ال هنإ !ولاق نيذلاو , حيرختلاب ىناثلاو ؛ لقنلاب امدحأ نالوق
 . هيحاصل ًايوسنم بهذملا ىف ابجو نوكي هنإ لوقي مامإلا ىلإ لوقلا

 روصقم ريغ قفآلا عستم ناك بهذملا ىف جحيرختلا نأ ىلع لدي اذهو
 ًاضيأ نوكي لب ٠ اهيف لوقنم ىأر ماعإلل نوكي ال ىتلا لئاسملا ماكحأ ىلع
 ةفلاخلا هذهنكلو « هتفلاخع ىلإ ىدأ ولو , هنع روثأم ىأر كانه نوكي ايف
 _ك*٠م وأ 6م هدعأوق نم وأ 6 بهذملا لوصأ نم ةدمتسم نوكت نأ بجي

 «هيلإ دنتسا ىذلا دنتسملا هيقفانيبو لالدتسالل مامإلا ابعضو ىلا جهانملا

 ٠ اهنم جيرختلاو اهيلع جيرختتلا نيب قرفف « اهيلع اسيرفتو 1 اقيبطت نوكت ىأ )١(

 ٠ لبتح نب دحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا مجار (؟)



 - 4مؤ-

 . انيب ىذلا فالخلا ىلع هنع ةروثأملا عورفلا نم عرف ىلع

 طباوضا تعضوف ٠ طاغتسالا نان ١ عيس وت ىلإ ءادلعلا عفد كلذ نإو

 هذه تناكو « اهيلع ءانبلا زاجو عورفلا تاتشأ نم تذخأ ىتاا دعاوقلاو

 : نيتر 9 ةرهتم تناكو ل هفادخلا عورفلل ءآرقت أ م ةأهتسم دعأوقلا
 لتي

 امهتيناثو 0 هنأ انغأ عمجو كب رق و ةهدع بهذا 1 رسل تناك ان منأ امهادحإ

 لوقلا نم لضف اهو « هيلع ءانبلاو « هنم خرختلاو , هيف عيرفتلا تاس اهنأ

 . هل ضرعتس

 تعستاو ' ةميظع ةرثك لينحلا بهذملا ىف لاوقأللا ترثك - +
 .لئاسيف ةريثك لاوقأو مامإلا نع ةياورلا ةفلتخم ءارآف « هيف ثحبلا قافآ

 .اهمبف تاءاعإ وأ تاراشإ نم ةدمتسم ةريثك لاوقأو « هلإ ةبوسنم ةفلتخ

 هباعصآل .ةفلتخم هجوأو « هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ نم مهدعب ءاج نمو هباصأ

 ىلإ ةبوسنم الاوقأ تناكأ ءاوس ةرثكللا كلمت تناكف ممدعب اوءاج نمو

 .اسجوأ تناكمأ « هيلإ ةبسنلا ةجرد تغلبو هلاوقأ ىلع ةجرخع وأ ' مامإلا

 « ةبسنلا ةوق ثيح نم اهنيب اوئذاوي نأ ىلع نيدبتجلا مثأ زع ةرفاح هباحصأل

 «نيرصانملا ةرثكثيحنمو * ليادلا ةوق ثيحنمو « ةياورلا ةتصثيح نمو

 تاحيجرت ىلإ تورغخأتملا ىهتناو « تاحيحصتو تاحيجرت تدجوف

 نأ معا ٠ ىمدقلا نيدلا ءالع كلذ ىف لاق دقلو « اهوررق تاحيحصتو

 ةمئألا كلذ ررح دقو , هباحصأ ىلإ بهذملا ىف حيجرتلاو حيحصلا عج ع

 .« هولاق ام ىلع بهذملا ف حيحصلا ةفرعم ىف داتعالاف « نورخأتملا

 دامءالاو « مبيتكو نيحجرااو نيححصملا ءامسأ كلذ دعب قاس دقلو

 «نيدجرملا ءال وه ةقيط دعب هنأ هنم دافتسي هريغو «٠ همالك قايس نإ و ' ابيلع

 ْ ليغ رات نأ الو مهحي>ح هت ريغ محم نزأ دحاأل سل نيححمملا وأ
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 نم نكي ملو ؛ نيرخأتملا نم قييضت بير الب كلذ نإو 2 مهحيجر'
 دمتسي ال ديمقت لك ىف هنأشك ةيميت نبا راث كلذإو « هغوسي | نيمدقتملا
 ناك نمو ٠ : لاق اذلو ؛ حلاصلا فاسلا راثآو ةنسلاو باتكلا نم هدنمم
 . « لئاسملا ةماع ىف هيهذم نم مجارلا فرع هصوصنو دمحأ لوصأب ًاريمخ

 اذه نايب ىف ضافأو , كلذ ىف ةيميت نبا ىفوطلا نيدلا من عبت دقلو
 حيجرتلا باب عنمي نأ حصيال هنأ نيبو ةضورلا رصتخم حرش هباتك ىف ىنعملا
 : كلذ ىف لاقو « ةصاخ دجحأ بهذم ىفو؛ ةماع بهاذملا ىف حيحصتلاو

 ذإ مهبهذم نم حيحصلا ىلع اوصن هوحتو ىمفاشلا« ةمئآلا ضعي نإ »
 فئصو ؛ رص هلاقىذلا وهو ؛ ديدجلا لوقا ىلع ىعفاشلا بهذم نم لمعلا

 ىلع صني مل ءىث هبهذم نم قبب مل هنإ لاقيو ؛ هوو مآلاك بتكلا هيف
 نأ لبق مرتخاو « ةلدآلا اهيف تضراعت ةلأسم ةرششع عبس الإ هنم حيحصلا
 ,ىأرلا نيودت ىربال ناك هنإف ء هوو دمحأ مامإلا فالخم اهيف رظنلا ققحي
 نم هباحصأ هنع صوصنملا لقن امنإو مامإلا فالخ هعمجو ثيدحلا همه لب
 هب فرعو ؛ هنود ًايش مهنه ىور نم لكشف هيواتفو هتالاؤس ىف هتبوجأ
 ىنباو «لينح نب دمحأ لئاسمو « ىنامركلا برحو ؛ دوواد ىأ لئاسك
 ىورو ؛ ريثك مثو مثريغو ىذورملاو . روصنمزب قاحسإو ؛ هللادبعو حلاص.
 مث « ريبكلا هعماج ىف لالخلا ركب وبأ كلذ عم بدتنا مث « مهنم رثكأ مهنع
 ماهإلا لع نم ًارج ًالع ناباتكلا ىوخ « رفاسملا داز ىف ركب وبأ هذيملت
 حيحصب رابخألا هتايح رخآ ىف هنم لعب هنأ نيغ نم هنع هللا ىضر دمحأ
 لوق اذه هلئاسم ضعب ىف لوقي لالخلا نأ ريغ ٠ عورفلا كلت ىف هبهذم
 , ابنم هلاح ملعي ملام ىلإ ةبسنلاب ريسي كلذ نكمل « هنع عجر دمحال ميدق
 نم ةنودام رخآ هنأ معن ىت> “ مامإ بهذي مزش نأ انل حيال نحنو

 ىف كلذ ىلإ انل ليس الو هتوم ةعاس هيلع صف هنأ وأ «هنع تامو هفيناصت
 , هدعب هباحصأ دابتجا نم وه اممإ ؛ هيف ىذلا حيحصتلاو , دحأ بهزذم
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 ىءدقملا لع وبأ خيشلا نيرخأتملا نمو “ كب أحصأو 6 ىضاقأاو , دمأح نباك

 نم قوثولا لصحب ال اوغلب ام نيغلاب ءالؤه نكل « نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر

 نم 2 ًامطق هيهذأ وه هةحييحصت نه لصح 3 0 دمحأ بهذ م >يح ص

 بنزأ هل زاج مهبراق وأ مهجرد معلا لم غلبو ٠ ءالؤو دعب ءاج هأتضرف

 أبنم ححصو ميفرصتك بهذملا بحاص نع ةلوهلا لاوقالا ف فرصتو

 انرصع ىفو « ىتقأو كلذب لمعو مهفلاخ وأ مهقناو « هيلإ هداهتجا ىدأ ام

 ةيميتنب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا قت ةمالعلا ملاعلا مامإلا انخيش ليبقلا اذه نم

 باحصأالا ةديحصأم ىلع امتفلا ف ففرتيال 4 ف 0 ىلاعت هللأ ةهسردح نارحلا

 ةصايخ هذه نوكتف «( هذزع ليلدلا هع ماق اب ىفيو لمعي لب بهذا أ نم

 ."© دحأ بهذمي

 ,دمأ مامإلا لاوقأل نيمدقألا حيحصت نأ اذه نم ىرتو - ؟")

 مهصفنأ نيرخأتملا لك ديقي مل بسقنتال ىتاو « هيلإ بسنت ىتاا هجوألاو

 ؛ جيرختلاو حيحصتلاو حيجرتلا باب مهسفنأل اوحتف لب « تاحيحصتلا هذه

 كالذ هذيمالتو ةيميق نبأ حتف دلو ؛ لينحخلا بهذملا ءاع رمتسا كلذبو

 ناك نإو ٠ قلطملا داهتجالا باب اوحتف مهنإ لب ' هب اوفتكب ملو , حتفلا

 « نوتفيو نوجرخ هذيمالتو ةيميت نبا ىرتف « دمحأ بهذمل ًابستنم
 مامإلا ديق ىلا لوصالاو ةلدالا, الإ نيديقم ريغ « نيقلطم نودوتحيو
 مامإلا ىتتسا ىذلا ىلصألا نيعملا ىلإ اويهذف « مهطاينتسا ىف هسفن دمحأ
 هقفلا ىف ةديدج دعت جتاتن ىلإ اواصوو «٠ ةنم اوقتساو « هيواتف هنم دمحأ

 ىف دق وبف * ريثكلا كلذ ىف ةيميت نبالو « ةعبرألا ةمئآلا هيلإ ىبتنا ىذلا
 اذإ قلعملا قالطلا نأو ؛ ةدحاو الإ عمي ال ظفلب ثالثلا قالطلا نأب

 نابضغلا قالط نأ مقلا نبا ررقو « ءىش هب عقي ال فلحلا هب دصق
 نع هذيمالتو ةيميت نبأ هبدرفنا ىذلا ريثكلا دجت اذكهو « عقب ال

 . ةعبرألا بمهاذملا
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 رصع ىف قلطملا دا-متجالا ملع هذ.مالتو ةيميت نبا لمح دسقلو
 دقو « ةعيلطاا ف اوراسو ؛ هيلإ اوعدو قلطملا ديلقتلا رصعىف وأ « تاملظلا
 بهذملا كلذ نم ةيبقفلا ةساردلا ىف ةيرلا ةاعد ناك مل ثحابلا لءاستي

 ؟ى رثألا

 دمحأ مامإلا نأب كلذ , هسفن بهذملا نم قتشم كلذ نع باوجلا نإ
 ىلع دمتمتو ةلكاشملا وأ عابتالاب ةباحصلا ىواتف ىلع دمتعت هبواتف تناك
 جيرختلاب ةكاشملاو قلطملا عابتالاب هيلع همالسوهللا تاواصلوس رلاةيضقأ
 ًاديلقت ًاداقم ناك ولو « ليلجلا بهذملا كلذ ىف رحبتسملا ىلع ناكف ؛ اهيلع
 ىنلا ءاضتو « مهتيضقأو ةباحصاا ىواتف ىهو هرداصم ىلع علطي نأ ًاقلطم
 ةيلع لوتسيف ؛ ىوبنلا هقفلا وج ىف قلحت اذهىف وهو هلاعفأو هلاوقأو « هيي
 , امثوضب اهتقيقح ىلع نيدبتجلا لاوقأ ىريف ةيدمح ةسبق دنم سبقيو « هرون
 ذإ اب ممحاورأ تبرشأ دقو « ةنسلا ىف هدهاش امل ةقفاوم وأ ةفلاذم اهاريف
 الو ممامإ ةقيرط نيفناجم ريغ اهئوض ىلع اود ,متجاف ابنم اويد

 كاسم ىف هوعبتا دقف , طينتسا ام ضعب ىف هوفلاخ نإف « هيلع نيجراخ
 . لالدتسالا ىف

 مامإلا كلاسم ىلإ اورجتا اذإ مهنإف « الثم ةيفنحلاكدمحأ عابتأ ريغ امأ
 ىف كغ ًالقع المعو تاناسحتسالاو ةسيقألا نم ةفئاط اودجو هللا همحر
 :ىركسفلا مامإلا ناطلس ريثأت تحت اوناكف « اميلع عيرفتلاو ةسدقاألا طيض
 منال «ابيعاود رفاوتتال هيف مهتفلاذعو , طبنتساو عرف امم مهصلخت ناكسف
 قلطملا دابتجالا ىلإ ةوعدلا دن كلذلو هريكفتو هبقف ريغ ىف ارقلح مل
 ًاديقم ولو ؛داهتجالا ةرورضب ن ويكسل أما ىدانت 5 , نويلثحلا ام ىدانت

 ىلع نادمتعي نيذللا نيرهذملا نيذه نم ةاعدلا ةرثكو « روصعلا لك ىف

 نم نويكملاملا ثكأ نإو « طابنتسالا ىف ةباحصلا جهانمو ةباحصلا ىواتف
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 قنحلا نيبهذملا ىف ًاديقم ولو دابتجالا ىلإ ةوعدلا تردن وأ تاقو « ىأرلا
 نم املصأ ىف تناك اه كاسمتسالاو ديلقتلا ىلإ ةوعدلا نإ لب « ىعفاششلاو
 . نيمامإلا نيذه عابتأ نيب

 هيف حيرختلاو بهذملا كلذ ةمدخ ىف ةلبانحلا دوبج تناك - ”"4

 عيرفتلا شك نأ دعب مهنم نودجملا ماق دقلو ؛ ًادج ةميظع هتيمنتل هيلعو
 . ةماع طبارض عضو هلئاسم تددع#و ةيف

 ةعزوم عورفلا نم اتاتشأ اودجو دق ءابقفلا نم نيرخأتملا نأ كلذو
 باوبأ ىف اهيلع صني ةياشتم اماكحأ نأ اودجوو ةفلتخلا باوبآلا ىف

 ف مكحلاو ركسفلا ةدحتم ةفئاط لك « رئاظنلاو هابشالاك لت اوعمجل ةفلت

 ىف ةدحوملا لئاسملا عمجت دعاوق ةيبقفلا فئاوطلا هذه نم نوكستف « ةدعاق
 ىلبنحلا بهذملا عورف فرعي ءىراقلا ل عجبي !هيلع عالطالانإو « دحاو نرق
 . قيرط برقأو 5 ةفاك رسيأب

 نع ةحضاو ةروص ءىراقلا ىطعت هيلع عالطالل امليبست قوف ىهو

 اهنم , دعاوةلا ف بتك ةدع تفلأ دقو « ةفلتخلا هتاهاجتاو هتاراسموهقطنم

 دعاوةااو ٠ ىفواما نيدلا مجنل ىرغصلا دعاوقلاو ىربكلا دعاوقلا اباتك

 ماحللا نباب فورعملا ىلعبلا سابع نب ىلع نيدلا ء“العل دعاوقلاو 2« بجر نبال

 . م. ةنس قوتملا

 دقو « بجر نبال دعاوقلا باتك ءدعاوقلا هذهنم عبط دقو - 55

 : نوئظلا فشك بحاص هيف لاق

 معذو ' هيلع رثك:ما هنأ ىتح « رهدلا بئاجع نم عفان باتك وهد

 « اهعمج , ةيميت نبأ مالسإلا خيشل ةددبم دعإوق دجو بجر نبا نأ مهضعب
 . ,©9 كلذ قوف هللا همحر ناك لب ؛ كلذكر مألا سيلو

 ىاح ةلعلو « ىنملا هقفلا دعاوق هيف طيض رئاظنلاو هايشألا باتك ىننطلا يب نبال )١(

 , الؤ» ةنس قوت بجر نبا نأل كلذ « ًانامز هنم قبسأ اهنأل قوطلا بحر نبا دعاوق

 ,475ةنس قوتف ممن نبا امأو الا ةنس قوطلاو
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 نأو ؛ الوصأ ىلإ لئاسملا عجرب نأ ىف ادهتبج دعاوقلا هذه بتكدقلو
 : باتكلا ةمدقم ىف لاق دقلو « دحاو كلس ىف اءيمج ابعه

 لوصأ هيقفلل طيضت « ةمج دئاوفو « ةمبم دعإوق هذرف دعب امأ د

 روثنم هل مظنتو « بيغت دق ناكام ىلع هقفلا ذخآم نم هعلطتو ؛ بهذملا

 . , دعاتم لك هيلع برقتو «دراودشلا ديقتو دحاو كلس ىف لئاسملا

 طباضلا ىبقفلا لصألا ىل] عورفلا در ىلإ ىري ناكهنأ اذه نم ىرنو
 نيبي مث « ةدعاقلا ركذيل هنإو , ال طباض عماج ىف عورفلا م و , اهل

 عورفلاف فالخلا ركحذب نضياالو اهيلع عرفي كلذ دعبو . اهيعش

 ححصملاو , رورثملا ريغو ءبهذملا نم رورشملا ركذيو « اهيلع 1: ف

 ريغ تناك نإ « اهسفن ةدعاقلا ىف فالخلا ركذيل لب , ححصملا ريغو

 . اهيلع قفتم

 ةساردو اه ًاعيرفتو ةيبقف تابرظن ميقلاباّكلا اذه ىف ىرن اذكهو

 عورفلا نم تاتشأ طسو ابيف ءىراقلا هيتيال ةياك ةسارد بهذللل

 ةرثلا ىلإ لص ولاف ناك نإو « ابتحت لئاط ال تاليصفتو « تايئزجلاو

 . سفنالا قشب

 صاوخ ناب ىف بئطن ال ىلامجإلا فصولا اذه دعب اننإو ب <«

 بئاججع نم هنإ ٠ : نونظلا فشك ب حاص هيف لاق ىذلا مهلا باتكلا كلذ
 ضرع ةقيرط فرعنل اهركذنو , هدعاوق ضعب رات نكلو نر هدلا

 , 57 ةحيحص ةفرحم تايئزجلا أبنم فرعت ةيلك ةسارد اهتساردو لئاسملل

 نكلو « ليوط هنإف  همالك ضن لقننال نيعوضوم كلذ نم كل رتخنلو

 هعب رت ىلإ ريشنو . أهريف هرظن كل صخلت

 نوءبرألاو ةعساتلا ةدعاقلا وهو دوقعلا ف ضيقلا : امهوأ - م١
 : نيمسق ىلع دوقعلا ف ضبقلا نأ هذه يف ركذ دقو ءابيلو امو



 نهرلاو ) مذاللا عيبلاك هاضتةمو دّعلا بوجوه نوكي نأ ) اههرحأ (

 نم بيف ضيقا امئإو 2 ضف ريغ نم ملت دوقعلا هذبف 6 قادصلاو مزاللا

 1 . اهدوقع تايجوم

 « ملسلا ىف لاملا سأر ضبةك دقعلا مامت ضبقلا نوكي نأ ( امهيناثو )

 هل ليثقلاو ماعلا مسقنلا اذه لعفو ؛ ةيوبرلا لاومألا ف نيضوعلا ضو

 2 قافتا عضوم و أ فالتخأ عضوم تناك أ ءاوس مس 0 لك عورف ر 1

 رك ذي ضم هلأ 4كم ف مزأي ىذلا ىلاثلا مسقأأ ىلع لام برها برأ دعبو

 دقعلا كح وو الل ءاشنإلل طرش مسقلا اذه ف 2 هلأ نأ ف ءأ ملعلا فال د

 مزلب ال نكلو «هدوجو ريغ نم دقعلا أشني موزلل طرش وه وأ ) هريغ نه.

 : : لوقف 0 4: الإ

 ًاربتعم دوةعلا هلو ف صضرّهأأ لعجب باوصاللا نم ًاريثك نأ ماعا 0

 بحاص كلذب حرص نمو ؛ | ماشنإو أهداقعنال ال أاهرارهت 7 و ابموزال

 نمباحصألا نمو مريغو ضيقلا بحاصو ؛هراصتنا ىف باطخلا وبأو ىنخملا

 فرصلا ىف درا بح اص كلذب حرص نيو ٠ ةحصال اطر 2 أميف ضم هلأ ل عج

 نودب تبثيال بوهوملا ىف كلملا نأ انيهذم » حر شا ىف لاقو ةبحلا و ملسلاو

 , ةحلا ناكرأ نم نكر ضنيقلا نأب ليقع نبا حرص كلذكو . . ضيقلا

 نأ ىضاقلا ركذ كلذكو « ًاضيأ هلعلدي قرخلا مالكو « اهريغ ىف باحيإلاك

 , 20باوعألا نم ريثك هب حرصو )2 مسلاو يفرصلا هروح نه طرش ضل

 ٠ وأ )2 لوألا مسقلا ىل 1ع اهقايطنا نيدو عورفلا ض ردكس كلذ لعب مْ

 نكر ضيقلا نإ : لوقشي نم لوق ىلع تاءيرفتلا نيبي مث « ىناثلا مسقلا ىلع

 . موزألا ىف طرش ضرقلا نإ لوي نمو « ءاشنالا ىف
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 دس جالا

 ضر ىلع اف كلملا فقوتي لهوةيرهقلا د وع ف ماكت و“ عئابلا نم اضف 0

 .نيب رض ىلع كلذ نأ ركذيف «ةمذلا ىف ًانومضم هنودب كاملا عقي و وأ « نُلا
 « هعنمو ريغلا ماعط ىلإ ر طضا نك ىرارطضالا كلوا (امهدحأ )

 ءال مأ هعفدب نمي هعم ناك أ ءاوس ًائومضم هذخأب هنإف ' هذخأ ىلع ردقو

 . كاذب الإ عفدني ال هررض نآل

 ذخالاك ءام ررض ةلازإل ةعورشملا تاكيلفلا نم هادع ام ( اهناثو )
 ءسرغ وأ ىنب اذإ رجأتسملاو ريعتسم لا نم سارغلاو ءانبلا ذخأو ةعفشلاب
 نم مسقا ١ اذه ىف لينحلا رظنلا فاتخا دق هنأ ركذيو بصاخلا نم عرزلاو
 هزم طينتسأ ىذلإ ع رفلا ركذ دقو « كالتمالا لبق عف ةدلا بوجو ثروح

 متي ال مأ نقلا ملست لبق متيأ : ةعفشلاب كالتمالا وهو « فالتخالا كلذ
 : نيبجو كللذ ىف انبادحأأل نإ لاقف « نقلا م دعب الإ

 , ليقع نبأ نع ىحم وهو نغلا عفد نودب كلمب ال (امهدحأ )
 .ةعفشلا تلطب ةدملا تلاطو«لاملا مضحي مل اذإ هن أ دمحأ صف كللذب هلدهشيو

 . ةمذلا ىف انومضم نْلا عفد نودب كالتمالا ( امهناثو )
 هنأ وه ركذيو , لوألا راتخا دق ةيمت نب نيدلا قت نأ ركذيو

 « ليئاسملا رئاس ىف هلثم ج رختي دقو : لوقيف « لئاسملا راس ىف هلثم جرختي
 لصح- ضوعلا عفد هب نرتقي مل نإ روق لاومألا عازتنا ىلع طيلسنلا نآل
 ررضلاو نرمضأا عفدل عرش ان] ىررقلا عازتنالا لصأو , داسفو ررض

 . ررضلاب لأز. ال

 نم هل , قتيكي ام ل | ناب ىرخأ ةدعاق ف كلذ دعب رك ذيو  ا؟ا/؟

 نمدب ال مأ , ةلختلاو نيكفلا درج قتنكيأ « ةفلتخلا دوقملا ف ضيقأا
 ضيقلاب نوكيأ ٠ هكلام ناهض ىف ءىثلا ربتعي ىتم مث ةزايحلاب ماتلا ضبقلا
 . ضبقلا ىلإ ةجاح ال مأ

 هيف كلملا نإف « ثاريملاب كلملاك , دمع ريغب ناك نإ كلملا نأ ركذيف



 ل ا غعأاااس

 « ثراولا ناض ىف هلوغد نكلو ء دقع ريغ نم لب «' ضبق ريغ نم مب

 :كلذيف نابجو هيف لبنحلا بهذملا نأ رك نيف :ضرقلا ىلإ ةجا>- ريغنمنركمأ

 لامملا ناك اذإ « ةافولا درجمب ةثرولا ىلع نوكب نامضلا نأ ( امهدحأ )
 عوجرالو «هيس توبثب رقتسا مبكلم نآل ءابضبق نم نكمتي ةرضا> ًانيع

 ةثرولا ىلع نوكي ال نامضلا نأ ىناثلا هجولاو , دحأ ىلع لدبلاب مهل

 هريغ امأ . هضبق نكمب ىذلا رضاملا لاملا ىف هاك اذهو ء ضيقلاب الإ
 .هيلع ةيئرتملا راثآلاو . كلذ لوقلاقوسي مثض قلاب الإ نامضلا ف لخديالف

 نأ ىلع بهذملا ىف اوقفتا دقف « دقع نم ةئشان ةكلملا تناك اذإو
 عون فالتخاب ضبقلا عون فلتخ نكلو . ضبقلاب الإ نوكي ال نامضلا

 ناك اذإ ةيلختلاب ضبقلا نم ىنتكي هنإف ؛:ةضواعم دقع دّعلا ناك اذِإف ءدقملا
 « ةيلختلا درجمب ىنتكي ال هنإف نيعملا ريغو مببملا امأ مهبم ريغ ًانيعم عيبملا

 هدنتسم نايبب كلذ ناب ىف لسرتسي مث لماكللا ملستلاو لقنلا نم دبال لب
 . بهذمأا بتك تابمأ نم

 نوكي ةيصولاف « ةيصولاو ةيللاو ةقدصلاك عربت دقع دقعلا ناك اذإو

 ابيف كلملا نآل ؛ ( هنيبنس فالخ ىلع ) ضبقلا ىلإ ةجاح ريغ نم اهيف كلملا

 كل ذكتف ,ء ضيق ريغ نم م ثاريملا ىف ةيكلملاو « ثاريملاك ىهف « ةفالخلاب

 دقو « حجارلا ىلع هنم دبال امممف ضبقلاف , ةتدصااو ةيهللا ىف امأ ء ةيصولا

 هيفدبال مأ «نيكلاو ةيلختلاب هيف تكي ضيقلا نوك ىف تاياورلا تفلتخا

 روهمج نأ بجر نبا ركذ دقو ءدبب ادب ميلستلاو لقتلاب لماكسلا ملستلا نم
 ,صيلختلا بحاص نأ ركذي نكلو , نيكملاو ةيلختلاب ىتكي بامصألا

 نيبو ةقدصلاو ةرطلا نيب قرفو «ياسنلا نم دبال لب ؛ نيكفلاب تكي ال لاق

 درجما دقعلا سيلو كاملا ف ببسلا وه ةقدصلاو ةيلا ىف ضيقا نأب 5 عييمأا

 متي ىح « الماك ضبقلا نوكي نأ بجو كلذلو « هيف بسلا وه هدحو

 ىلع قةحم ريغ قاقحتسالا ببس لعجي صقانلا ضيقلاو .قاقحتسالا ببس

 « درجلا دقملا وه ةيكلملاببس نآثلذ عيبلا امأو « هب ىنتكب الف , نيقيلا هجو
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 . ىرتشملا ىلإ نامضلا لقتنيل « نيك-لا درج ضبقلا ىف تكيف

 ىلإ لقتني ال اهيف نامضلا نإف ةيصولا امأ « ةقدصلاو ةببلل ةيسنلاب اذه

 توملا لق اهيف دقعلا متي نأ نكمم ال هنأ ذإ « ثاريملاك توملاب الإ ىصوملا
 نوكنت « ةيرايتخا ةفالش ىه «ثاريملاك ةفالخ تناك اذإ اهنإو « لوّقلاو

 فالخم ؛ ىصوملا ةافو دعب هل ىصوملا نم لوبقو ؛ ىصوملا نم رايتخاب

 لقتني له نكلو « ثروملا ةاذو درجع نوك- ةيرابجإ ةفالخ هنإف ثاريملا

 نامضاانأ بج رنءاررق دقل ء ضيق ىلإ ةجا>ح ريغ نم لوبقلا درجع نامضلا

 «هضيق نم ًانكمتم هب ىصوملاب ًاملاع هل ىصوملا ناكاذإ لوبقلا تقو نم نوكي
 ةيلختلا بجأو نوكي الف ءاوس لع ةثرولاو هنال 0 نوحأ نم هيلخت ريغ نم

 . ًاتباث

 مأ لوبقلا لبق ام ىلإ نامضلا دنتسي لبف ةيصولا لبق اذإو - «1/ع

 : نيبجوكلذفنأ بجر نبأ رك ذ دق ءطقف لوبقأأ تقو نم نامضلا نوكي

 رهاظ وهو « لو.بقلا لق ام ىلإ ًادنتسم تبثي نامضلا نأ ( امهدحأ )
 بدحاصو « ىلعي فأ نبأ ىضاقلا هب حرصو « ىقرخلا ىأرو ؛دمحأ مالك

 اذإ لوبقلا نأ هجولا كلذ ةرجوو « ًافالخ هيف اوكح ملو ٠ بيغزتلاو ىنغملا

 , كلذ. ناك اذإو « لو.قلا تقو نم ال «توملا تقو نم كلما تبث ققحت

 . توملا تقو نم هايض ىف رهف

 كلملا نأل ؛ لوبقلا تقو نم الإ هنامنض ىف لخدب ال هنأ ىناثلا هجولاو

 كلذ نإف ؛ توملا تقو نه تبثي هنإ انلق نإو « لوبقلأ تقو نم تبثي

 كلت ىف نيملا تصقن نإف « نامضلا بجوب ال ؛ ًادنتسم تبثي ىذلا كلملا
 ب.ت2ال كلذبو «ةصاخ ةيصولا ةصح نم ال ةك رتلا عومي نم صقنتت ةرتفلا
 . ةيصولل ردقملا ثاثلا ىف



 - (عؤ

 هأرت ةيكلملا نم ءىنثانلا نامضلا ةدعاقو ,« ضيقلا ةدعاق هذه - 8
 رهتقيمو ؛ عورفلل ةعماجلا طباوضاا رك ذو « ةيك ةعماج ةسارد امهشرد دق
 ًآيركف ًاطبر ةطبار ةدعاق كلذ ناك لب ءاهنيب ةطبار ال ةروثنم ماكحأ ىلع
 . ةفلتخملا عورفلا ايلع عرفيو « ًامكحم ًاقيقد

 ءاهتوقبتارمو قوقحلا ةدعاق ىهو ةيناث ةدعاق كل ركذنلو - «/5

 بتاره قوقحلا لعج دقو ؛ نيالا دعب ةسماخلا ةدعاقلا اهتلعج ىلا ىهو

 . اهب ةبلاطملا ثيح نمو « اهتوق ثيح نم ًاسمخ

 لالغتسالان معن امكانهناك أءاوسو اهاوقأ ىهو « كلما قح ( اهوأ)
 ؛ نيدلا ىف ةقرغتسملا ةكرتلا بجز نبا ركذ اكاهنمو « نكي مل مأ فرصتلاو
 فرصتلا نم عنام كانه نكلو ؛ بهذما ىف ةياور ىلع !متراكامب ةثرولا ناف
 . نيد نم ابيلع ام ددسي ىتح « اعفانم ىلع ءاليتسالاو «أبيف

 نإو «قرقحلا عا ونأ ىوقأ اهيف قملاو « بتارملا ىوقأ ةبئرملا هذهو
 ٠ : نيتجرد اهئاذ ىف ىه تناك

 . , عنام ىأ ريغ نم قلطملا كلملا ( امهادحإ )

 . عناملا عم نوكي ىذلا كلملا ( امهيناثو )

 نأىف قحلا صخشلا نوكي نأ وهو : كالتمالا قح ( بقتارملا فاثو)
 دجوي مل نكلو « ةيكلملا ببس رفاوت اذا ؛ هعنمي عنام ىأ ريغ نم كلمي
 مو ةكرشلا تارمث تربظ اذا حبرلا ىف براضملا قح كلذ نمو ؛ أبطرش
 نوكي ال ةياور ىلعو « ةمسقلا لبق اكلام نوكي ةياور ىلعف , ةمسقلا مت

 هيلع قفت 3 ةيكساملا بيس دوجولاب كالتمالا قدح هل نوكي نكلو )2 اكلام 0

 ةءربجلا ةمسقلاب نوكي اهمامت نأ ذإ ؛ ؛ ةمسقلا وهو « أرطرش دجوي مل ن نكلو

 أبنم 6 ةريثتك اعو رف مسقلا انمل ركذ دقو ٠ اضرلاب ةيرايتخالاو « ءاضقلاب

 . قح هل نوكي هناف « لوخدلا لبق قلط اذا قادصلا فصن ىف جوزلا قح
 ( لبنح نبا سس ؟5 م)



 - ةعةهي(

 قح ال كاملا ليبق نم هنأ ناث هجو دجوو « لمفلاب كلما ال هيف كالتمالا

 .. كالتمالا

 قح هنإ ليق نابجو هيفو . ىصوملا توم دعب هل ىدوملا ق> اهنمو

 1 . كالتما ق> هنإ ليقو كلم

 .قح نأدب؛ يكل اما قدك ث روي كالتمالا قح نأ ررقملا نمو

 . عفانملا كلم ال كالتمالا قو « عفانملا كلو : كلما

 قد الوةعفنمالو نيع كلام سيل وهو ؛ عافتتالا قح قوقملا ثلاثو

 نوكي نأ ريغ نم درجلا عافتنالا ىف رصتقي هنكلو , امهنم دحاول كالتما
 « هريغ كلم ىف عافتنا بحاصل تبثي وهو ةعفنم ةيكلم تقو ىأ ىف هل

 هرضي ل اذإ هراج رادج ىلع بشخ عضو هنمو راوجلا قوقح كلذ نمو

 ملو ؛ رظنو فالخ عمضوم ىهو « قمحلا اذهل ًاعورف ركذ دقو ؛ كلذ

 . ًاحضاو ًازييمت ًازيمتم هركاذي

 نم نك كلذو « بجر نبا ريعي اك صاصتخالا قح ( ابعبادو )
 نوكن: ىرخأ لاحىل] تلوحت اذا !منكلو ٠ كلملا تحت عقت ال آنيع زاتحي

 ردو ءابب عافتتالا نكمي نكلا و ,كلملا تحت عقت ال تناكوأ ءاكلم

 اذإ اهنكلو « رخغا كلم ال ملسملا نإف ء الخ ريصت مث ًارمخ زاتح نم كلذ

 نوكي نكلو « اكلام نوكي ال امهنيب ةرتفلا ىف « اكلم ريصت الغ تراص

 أضرأ زاتحي نم قحو ؛ كالمآلا قفارم كلذ نمو , امم صاصتخالا قل

 ./ مئايحإ ليبس ىف وهو , اتاوم

 رك ١ قح صخشل نوكي نأ وهو ؛ قلعتلا قح ( اهسماخو ) ٠
 ءافولا قدحو ؛ نهرلا يف نهترملا قح كلذ نمو « ةنيعم نيع نم هؤافيقسأ

 ع ورذلا نم كلذ ريغ اذكهو ... باصنلا ىف ةاكرلا قح و ءةكرتلا ف

 هن ةربخلا لهأ لاق ىثلا باتتكلا اذهل .ءىراقلا نإو - مالا
 هقفلا نأ ففيكو « ةعماجلا انترظنلا عضو فيكى ري رهدلا بئاجع نم



 هه عة[

 ,ئركف طباضابطبضي الو « ةدعاق اهطب رت ال ةيئزج الواح سيل ىالسإلا
 ةقفلا ناكل ةيئزج الولح دعي ناك أبقف نأ ولو ؛ ةطباض ةعماج سسأ لب
 نع ثيداحأ تناكأ ءاوس « ةيفلساا راثآلا ىلع موقي هقف هنأل « ىلبنحلا
 ىقفي ناكو حلاصلا فاسلل ىواتفو ةيضقأ تناك مأ ماس وهيلع هللا [صلوسرلا
 ةلعلا لمجيف سايق ىف لئاسملا عمي الو , ًاضورف ضرفي الو « عقاولا ىف
 هدمعاوق تعج دق « ىلينحلا هقفلاب ةصاخلا رهاظملا هذه عمو « ةد راعم

 , ابماكحأ مقتستو ءابعورف ذشت ال ةعماج « طبارض ىف هلئاسم تطبضو
 لب « ةحناسلا رطاوخلا ىلع دمتعت الواح ىواتفلا نكت ل هنأ ىلع كللذ لدف
 ٠ © . طبرلا ةقيثو رصانعب , ةتباث كلاسمو جهانم بع دمتعت تناك

 , قنحلا .هقفلا ف ناك هنأ دبالف « ىلبنحلا هقفلا ف كلذ ناك اذإو
 بهاذم ىف طباوضلاو دعاوقلا هذه تدجو كلذلو , ىمفاشلاو ىدلاملاو
 قورفلاو ىزج نبال دعاوةلا ىلاملا بهذملا ىف ناكسف , ىالسإلا هقفلا
 بهذملا ىفو « مالسا دبع نب رعلل دعاوقلا ىعفاشلا بهذملا ىفو . فارقلل
 ةوق ىف بتكلا هذه بنا ره ترافتتو من نبال رئاظنلاو هايشالا قنحلا
 لذلختلا ىلع اهبتاك ةردق رادقمب ماكحأللل ارطبضو ؛ عورفلل دعارقلا. طبر
 هابشألا عمجو « هلئاسم نيب 3 رتشملا رصانملا مهفو ءبهذما رارسأ ىف
 ةمدخ 3 لضفألا نم بيصن لكلو « اهرئاظن مم رئاظنلاو ؛ اههايشأ عم
 000 . ةماع ىالسالا هقفلاو « ةصاخ هبهذم

 جيرخت نم  ىلبنحلا بهذملا ىف ءاهقفلا هب ماق امل ةروص هذه - ما
 تايثإو ,هتلدآل هناييو ؛ هلوصآل ةسارد نمو « هيف داهتجالا قفأ عسوو هام
 اولبسف.« هلئاسم |وطيبضو ؛ هتاتشأ | وهمج كلذ دعب مث , هيف داوتجالا ةحصل

 .. هيلع صني ملام طابنتساو « هيلع جيرختلا ةقيرطو هتف رعم ليبس
 دابتجالا باب مق ىلإ بهاذملا ءانبقف قبسأ مروصع لك َْق ١ ارناكو



 -4مأل

 هطينتسا م دودو لداوع فوقولا مدعو 0 ةنسلاو باتكلاا ماعم ف قيلحتااو

 نم مهريغ مالقأ ىلع ءاج ام داهتجالا باب !وقلغي مو هنوزواجتي ال ةمئآلا

 ةقباطتم نكس: مل اذإصوصنلا نولوثي نذلاو « مهبهاذع نيكسمتسملا ءارقفلا

 . لوقعلا ىلع اورجحي لو اعساو اوقيضي لو « مهنمئأ لاوقأ عم

 تلخ نإو ءابلج ىفف ءروصعلا لك :ىف نكي مل نإ « نودبتم مهيف ناكو ©

 دوملباو « فوقولا ىلإ ةوعدل ال  ممحلا رصاقتلف مهيف نيدهتي نم روصع

 .٠ ةئيعم ءأ رآ ىلع

 مقلا نباو « ةيميت نبا بهذملا اذه لاجر نم نأ عت نأ كيسحو

 نم ةماعلا همبفي ام ديدجتلاب دض#ن الو « ةعبرشلا هذه اوددج نيام ريغو

 « هماكحأ ىلع اوجرخ نأو نيدلا ىلع اوزودي نأ وهو « ةملكلا ىنعم

 « ةايحلا رصانعب هيذغتو « هانعم ةقيقح ىلع مدقلاب ىنأت نأ ديدجتلا امإ

 عامتجالاو داصتقالاو ركسفلا نوئشنم اهذ دج اممو « اهعئاقو نم هيسكتو

 ًاعامتا الو « ادرج نيثدحالا ًادياقت ديدجت:لا سيلف . نك: مل ةديدج ةو 07

 دقو « ةايحلا عئاقو نم ًايذغتم ميدقلا ءايحإ ديدجتلا امن « ًامفدنم نيعدتلل

 تسيل ىلا ةثوروملا تاداءلاو ,ةدسافلا ديلاةنلا اهتجسن ىنلا دوما ةقبر علخ

 ددجملا نوكي نأ ىغبني كلذكو « هذيملتو ةيميت نبا ناك كلذكو «نيدلا نم

 ' . مالسإلا ق

 لينحلا بهذما راشتنا

 رصعألا ىف ةيمالسإلا دالبلا لك ىف دمحأ ب هذمل نوقنتعملا لق هس «ا/و
 ةرثك عمو 6 ىضاملا ىف طق ةمأ داوس ىف اورثكي ل مهنأ ىتح « ةقباسلا

 مهةالطإو « لالدتسالاو طافت ةسالا قف مهنوق عمو بهذا اآذه ىف ءايلعلا

 « روفعملا ضءب ىف معلا ترداق: نإو طايئتسالا ىف «؛ ةيرحلا موسفنأل



 ا دل

 نم بعشش داوس اونوكي مل مهنأ ىت> « اليلق ةماعلا نم بهذملا عابتأ ناك

 « ىضاملا نرقلا ىف ءدجت ىف مثرمأ نم ناكام الإ تاقوألا نم ًاتقو ؛ بوعشلا
 هيف ناك نأ ركسفلا ريثب امم ناكو « ريخآلا نرقلا ىف اراك زاجحلا دالب ىف من

 ميضعب لاق دقل ىت> , عابتأ ةماعلا نم مط نكي ملو « للعلا نم لحاطفلا

 0 : كلذ ىف

 ليئض مانألا ىف ليلق لكو دمحأ بهذم لق دق ىل نولوقي

 ليلق ماركلا نأ اوملعت ملأ معزي متطلغ الم مط تاقف

 ليلذ نيرثكاألا راجو زيزع  انراجو ليلق انأ انرض امو

 نوثحابلا راثأ دقلو؟ ةلئاةلا هذه تناك ىل لاوس راثي انهو ا

 : لاقف , هنع نودإلخ نا باجأ دقو « ةنع ةباجالل أودصتو لاوس كلذ

 , داهتجالا نع هيهذم دعبل , ليلق هداف لينح نب دمحأ امأو

 ماشلاب مرثك أو « ضعبب اهضعب رابخألللو « ةياورلا ةدضاعم ىف هتلاصأو
 , ةنسال ًاظفح سانلا رثكأ مو « اهيحاونو دادغب رع قارعاو

 .«ثيدحلا ةباورو

 سيلف , حمص ريغ لصألا نآل « ةلعلا هذبل اليلعت حلصي ال كلذ نإو

 طابنتسالا باب حتف ىذلا بهذملا هنأ انملع دقفءدابتجالا ليلق بهذملا كلذ
 اوررق نيذلا مث مراك وأ «نيمدقتملا ةرثك نأو « صذلا نيغ ىف هيعارصم ىلع

 اوسرد نيذلا ءاماعلا هيف ربظ هنأو , طق قلغي ال قالطملا داهتجالا باب نأ

 , عرشأا رداصم نيبو اهنيب اومءاوو « ةفلتخلا روصملا ىف سانلا فارعأ
 ةحلاص ًاماكحأ امهئاوضأ نمو ةئسااو باتكلا لظ تحت اوطنتساو
 ةيصخشلا لاو>ألا ىف هب لومعملا ليدعت تدارأ ام دنع رصم نإو ؛ةيسانتم

 بضني ال انعم بهذملا اذه ىف ت”دججو اياصولاو ثيراوااو فقولاو



 - غو

 دعي ام اهنم سرتقا دسقل لب « ريثكللا اهنم تسبتقاف , ةحلاصلا ماكحألا نم

 امم بلاط, ىلا ةيعاتجالا بلاطما ضءب قفاوي ًاديد#ت هب لومعملل ًاديدجت
 ىلا ةيصخشلا لاو>ألا ةئجل تدحرتقا دقاف , عامتجالا ىف نيثحابلا ضعب
 ابطرتشت ىنلا جاوزلا طورمث موزلب قلعتي امف هب لمعلا 15 ةنس تفلأ

 , حارتنالا كلذب فخؤي مل نكلو « كلذ وو الع جوزتي الأك ةأرملا

 . هل ناهذالا تأيهت دق نك: مل ديدجت هنآ

 : ًايادج املس" نودا+ نبا اهبعدب ىلا ىوعدلا هذه ةص انملس نإو
 نيب ىنا بابسالا لك نأ عم , ليلق لنا بهذملا ىف داهتجالا نأ انررقف
 دابتجالا ةلذل بهاذملا نوءيتي ةماعلا نأ مسن نلف , كلذ ضقانت انيديأ
 ىوذو « اهيلإ ةطدلا دوجول بهاذملا نوعبتي ةماعلا امنإ « هترثك وأ

 دجو: دقو « مل نيعبات ةماعلا نوكي ذئدنعو . الل نيقنتعملا ناطلسلا

 اهنكلو «ةماعلا دنع هتلمخأ وأ بهذملا تعاذأ ناطاسلا ريغ ىرخأ لاوحأ
 نيتفملاو مامإلا لاصتاو « ةعامجا ن وثشو عاتجالا ةسايسإ لصتت نوئش

 وأ ةلقلا ىف لغد ًاريثك وأ اليلق داهتجالا نوكسيل سيلو « مهب هبهذم ىف
 هين دامتجالا ةوق نوفرعيو « ليلدلا نوسردي ال ةماماا نآل , ةرثكلا

 هراهتشا مدعو «لوقي امل مبءرفو « لئاقلابمّةثل نوعبتي مهكلو .هفعضو
 ٠ . نيدلا ىف فارخفالا وأ ةديقعلا ىف غيزلاب مهنيب

 اذه عابتا ةلقل ايس نودلخ نبا هركذ ام حلصي مل اذإو - ؟حإ
 ةتباث ةلقلا نإف « كلذ ريغ ىف بابسألا نع ثحبنلف « ةماعلا نم بهذملا

 . امايسأ فرعت ثحابلا ىلعو , كلذ ىف بيدال

 عوبذلا نه بصخلا بهذا كلذععنف ترفاضت ر رمأ ةلمج نأ عقاولاو
 ةميرآلا بهاذاا رخآ ءاج هنأ بابسالا هذه نمو ؛ ةماعلا نيب راشتنالاو
 نو.< الو ناطاساا نوب رقي ال هدعب نم هعابتأ و دم>أ ناكو , ًادوجو

 « .كاسا ًاءابتاو ' مبمامإل اديلقت اهنودي ري الو « اهيل] نوعسي الو « ةبالولا



 - جموس

 لهأ نيب قنحلا بهذملا رثن ىف هرثأ هل ناك دق ةاضقلا ناطلس ناك اذإو

 ةلبانحلا ىلو# مدع نإف:' برغملاو سلدنالاب كلام بهذمو ) قارعلا

 هل ناك نإو « ةماعلا نيب ىلبنحلا بهذملا عويذ ةلق ىف اس ناكدق ءاضفلا
 . هداهتجا ىف ةنلا اوصلخأو . هيف اودهتجا ءاملع

 - ءاضق هناي ىف ىلوت رفزف “ع ءاضقأا اولوت مدعب نمو(« هتاح ىف هذيمالت

 ىضاقلا فاسو وبأ ناكو «ديشرأل ءاضقلا اوت دمنو فسوب وبأو ؛ةرصبلا

 نم هذيمالت كلذكو « ةبال و ل ول مف لجأ !مأ ل هل سفأ:م ال " ودلل ل وألا

 ) دوحأ أمنم هلوتي مل تاقيط ىلاوت دعب ءاضقلا ىلوت نم مم ليلقو ٠ هدعب

 : لاقف ' ىلينحلا ليقع نبا ىنعملا اذه ظحال دقلو

 « ىعفاشلاو .ةفينح ىلأ باحصأ نآل ٠ هباححأ هملظ امن] بهذملا اذه د
 تناكنف ٠ تايالولا نم هريغو ءاضقلا ىلوت معلا ىف مهنم دحأ عرب اذإ
 مهنم لق هناف ٠ دمحأ باحصأ امأف «ىعلاب هلاختشاو هسيردتل ايس ةيالولا
 ريخلا ةبلغل « دهرلاو دبعتلا ىلإ كلذ هجرخم الإ ملعلا نم فراعب قلعت نم
 | . « "2”ملعلاب لغاشتلا نع نوعطقنيف « موقلا ىلع

 نيب بهذملا عويذ مدع ىف رثأ ابل ناك ىتلا بابسألا نمو - ؟9م؟
 , هتافو دعب اورثكو « هنايح ىف دمحأ اوهتا نيذلا ةلبانهلا نأ ةماعلا

 دشأ نيبصعتم اوناك هب تلزن ىتا ىربكلا ةنحلا ببسب ةلزأملا نم لاث امل

 . .لدلدلاب هب نمؤي امع دوذي هلعجم ملاعلا نم بصعتلا نإو « بصعتلا نوكي ام
  اهدصاقم نوءبفي ال ظافلأب نوكسمتسي ميلمجي مهيصعت ناف ةماعلا امأ
 ش معقد 2 رأ وألا كم بصمحالا 1 دوحو لق و اهممأ ره َّن وكردي هل و
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 كلذو ءابلجال نيملسااءامدا وحاب أو ءاهبنود لاتقلاو ءظافلأي كاسمتسالا ىلإ

 دق بصعتلا كلذ نإو ودبلا نم ةماعلا ىلإ ةصاخلا نم تلقتنا ةركسفلا نآل

 دالب نم اهريغو دادغب ىف ريثك و دع نم هدعب نمو دمحأ ةأايح رخآ ىف ثدح

 ةل أملا هذهىف اوضاخف ؛ نآرقلا :قاخ ةلأسم مهتشقانم عوضوم ناكو«قارعلا
 ذاجتسي ىتح قولخم ريغ لجرلا لوقي نأ ىنكي ناكدقل ىتحو « لع ريغ ىلع
 .درو ذل ري هلآو ىورتلل ولو ددرت نإو « هلوق

 نبا فلأ دقل ىتح ,لاحلا كلت ةمآلا نم نوركفملا ركدتسا دقلو
 تافالتخالا تناكف.كا,يففنصوةلاسررصعلا كلذ ىف شيعي ناكىذلا ةبنق

 ريذ نم نوءاكتيو ةلأساا هذه ىف نودلعيال نيذلا نيب فنعو ةدحت ىرجت

 نوكحي وأ « نورفكي ةلبانحلا مهسأر ىلعو نوثدحملا ناك فيكو ؛ ةنيب

 . نآرقلاب لصتي ءىث ىأ ىلإ ةفاضم ميدق ةملكب قطنيال نم لك ىلع ةعدبلاب

 : ةليانحلا مث « نيثدحلا فصو ىف لاقو

 مل نيذلا ثيدحلا باعحأب صخأ رمأ فالتخالا نم عقوام رخآ ناك
 نوجادبالو ؛ دإب لكي نوجادب , نيرهاقعا لابو « نيرهاظ ةئسسلاب اولازب

 ءنوشخ:سيالو ؛ سانلا م,بة<نوددصيو . نورتتسيالو ءلحنلاب مهئمرتتسيو

 .ريستالو , اوعضو نهالإ هيف عضتيالو ء اوعفر نمالإ ملعلاب عفتريال
 هللا اهلعجي مل ةلأسع ناطيشلا هداكتنأ الإ ءاوركذ نم رك ذب الإ نايكرلا

 اهرمث اه « ةليضف اهم ىلعلا فو ٠ ةعس ابلبج ىف اعرفالو لاف الصأ ىلاعت
 تتثشأو مثرع أ تنهوو ؛ مهتلك تتقشو مهتعاج تقرف تح :أش مظعو

 .6 مويدسأح

 ,ةوادعلاو ةدرصألا ىف ةجاجللاو ةدشااوذه م تن اك ىلا ةلأسملا هذهو

 ءارمآلا ند هتايح ف دم>ال ةزمع أ اكامنإف 7 نآرَقلا قلخ ةلأسم يف



 دحأ نه الوق نوا.قيال ةماعلاف . هدعب نم ركفلا ةنحم تناك مث , ءافلخلاو

 . ىلاعت هللا باكي لص 1 مدقلا فصوب همدق اذإ الإ

 درو امبر ٠١ : لوقيف « نباعو دهاش نمي وهو ةبدتق نبا كلذ فصيو

 هل ليولاف « ةنحماب باتمكلا لبق هنوءدبيف ... ثيدحلل دعقذ : رصملا خيشلا
 « نوديريام مبيطعي نأ لبق حنحنت وأ « لعس وأ , ثكمت وأ مث علم نإ

 ماكتيف ءاضرلا مهيطعي نأ ىلع 7 مهطاقسإو « هيف مبحدق نم فرقا هلمحيف

 78 نأ لمأ ىذلا س الا ف هللأ نم دعاك ل مهف ريعب لوقيو ؛ لع ريغ
 "م

 .هنعا وبتكلل َن وبحبأم رابظإ هسفن ماس مهتفل ا ىلع دعو نك ناك نإ و6 هيف

 باطأأانأ مه لاق نإف 0 هولأس ًاءاهتم البكوأ 3 ًادشرتسم ًاثدح اوأر نإو

 نع مهادص اعإو ءدعب ءىث ىل حصي و (هنع لأسأو؛ رمآلا اذه ةدقح

 كاب : اولاقو هوذأو )2 هوبذك هقدص ملعي هللأو هرذعإ رذتعاو , هسفن

 ,(30.ودعاقتالو هورجهأف

 اوضاخو« مهيلإ ترس ةماعلا ىلع ةبيامشنملا ةلأسملا هذه نأ اذه نم ىرنو

 ىح « تافملانك« اهبراقي م اهريغ ىف «مالكللا ىلإ مبضعب باسنا مث ءاهيف
 *, ءأرب مينم دم>أو , دم>أ ىلإ نو.ستني مثو“ ةمسجلاو ةريشالا مرنم ناك

 . ةمسجلاو ةبيشملاو ةءوشحلاب ءالؤه ىمس دقو

 تالاقاا كام نولوقي ًاعيج اوناك ةلبانملا نم ةماعلا نإ لوقت انسلو
 ةماعلان آل الإ كاذ امو « هددع لؤوض نإو ؛ لاق نم مونم نانك لب « ةدسأفلا

 . نيريثك دعب بابسأ .نرم كلذ ناكف . هيف ضوخلا نسحال ايف اوضاخ

 ىف ذدشتلا لك نوددشتي اوناك ةلبانحلا نأ بابسألا نمو مع

 ةريك تاقوأ ىف ةنّفا اوراثأ دقو , ةيبقفلا عورفلا ىف ءاج ام كاسمتسالا

 ,517س ظنفالا ف فالتخالا (0)



 عهد

 لكسشب ةمئاشلا لعجو 2 مىتمواقم ُْق نوددشأي مديغو ءارمألا لءج م

 صن !ذهو « ممم ةنس ىف اهوراثأ ةنتف ربخ كل لقننلو « مهنولزاني صاخ
 : نيثاألا نبال لماكلا خيرات ىف اهنع ءاج ام

 اوراصو :مهتكوش تبوقو ؛ ةلبازحلا رمأ مظع ( ملم ةنس ىأ ) اهيفو »

 اودجو نإو « هوقارأ آذيبن اودجو نإو « ةماعلاو داوقلا رود نوسبكي
 ىشهو . ءارشأاو عيبلا ىف اوضرتعاو « ءانغلا ل[ اورسكو اهوب رض ةينغم
 ' ؟وه نم هعم ىذلا نع هولأس كلذ اوأر اذإف « نايصلاو ءاسنلا عم لاجرلا
 هيلع اودهشو «, ةطرشلا بحاص ىلإ هوامحو « هوبرض الإو« مثريخأق

 ةطرشلا بحاص وهو « ىنش رخلا ودب بكرف 2( دادغي أوجه رأف ةشحاقلاب

 ىرام.ريلادمم ىأ بادصأ ىف دادغب ىناج ىف ىداثو «ة رخآلا ىدامج رشاع

 مامإمبعم لصيالو مهبهذم ىف نورظانيالو «نانثا مهنم عمتجبال . ةلبانحلا
 «مريفدغيإ ملف نيءاشعلاوجءبصلا ةالص ىف ميحرأا نمحرلا هللا مسبب روج اذإ الإ
 دجاسملا ىلإ نووأي اوناكنذلا نايمعلاب اورهظتساو « مهتتتفو مرش داذو
 , مييصعب ةنوبرضيف « نآيمعلا هب اورغأ بهذملا ىعفاش مهب رم اذإ اوناكو
 مييلع ركشي ةلبانحلا ىلع أرقي ا ىضاراا عبقوت جرخف تومي داكي ىتح
 ةروص نودعزت ةراث ١ : هنف , هريغو هيبشتلا داقتعاب مهخئوبو « ميلعف
 (هتنيه ىلع ةلذرلا ميه و « نيملاعلا بر لاثم ىلع ةجمسلا ةحيبقلا ه وجو

 ؛ءامسلا ىلإ دوعصلاو .... نيلجرلاو « عباصألاو« فكلا نوركذتو
 , ًاريبك ًاولع نودحاجلاو نوم اظلا لوقي انع هللا ىلاعت : ايندلا ىلإ لوزتلاو
 لالضااو رفكلاا ىلإ هلي دمح لآ ةعيش مكتبسنو ؛ ةمآلا راخ ىلع كذعط مث

 ىتا ةرجافلا بهاذملاو « ةرهاظلا عدبلاب نيدلا ىلإ نيلسملا مواعدتسا مث
 اهراوز ىلع مكعياشتو , ةمنألا روبق ةرابز مداكن]و . نآرقلا ام دهشي ال

 سيل « ماوعلا نم لجر ربق ةرابز ىلع نوعمتجت كلذ عم متأو عادتبالاب

 هنرايزب .نورمأتو ٠ هل هّللأ لوسر ببس الو . بسن الو فرش ىذب
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 نيذ ًاناطيش هللا نءلف « ءايلوألا تاما ركو « ءاينثألا تازجعم هل نوعدتو
 . ,ءاوغأ امو , تاركنملا هذه مكل

 اوهتلت مل نثا ء هب ءافولا همزاي ًادبج امسق هللاب مسقي نينمؤملا ريمأو

 التقو ًاديرشتو ًابرض مكنه ويل مكتفي رط جوءمو مكيهذم موهذم نع

 . 60مكل ع ومكل زانم راثلاو مب اقر ىف فيسلا نلمعتسلو ٠ ًاديدب و

 اوراثأ ىتح « ةلباتلا نم ةداعلا ددشت فيك« ربخلا كلذ نم ىرنو

 نيب ةلزنم نابآلا كلذ ىف هلو ,ةيعفاشلا مدض راث ىتحو ؛ ةلودلا قزح ٠

 ,.هيبشتلاب دحأ ىلإ نوبوسنملا ةماعلا كثلوأ ىىر فيكر ظنا مث ء سانلا
 باراطضاو ؛ جاعزإلاو ف.ءلا نم ةماعلا ةرفن قوف كلذ لكو « ديسجتلاو

 | . رومألا لبح

 اولقيو ءاولذيو ءاوعضخي نآل اورطضاو؛ موصخ مه ناك كلذبو

 ةموهخو « ةماعلا نم ةموصخ « ةقرفتملا تاموصحلا كلت ناطلس تحت

 ءادع نمةموصخو « ةيعفاشأا مثو « ةرظانملا ف لدجلا ىف مدق ىوذ ءاهقف نم

 نيب ةيوشلا راكفأ ترثكامدنع ؛ م,سفنأ نيينسلا نم ةموصخو ؛ مالكا
 . نأش نكي ملو , ناكم لكىف مدرطضت ةلوالا نم ةموصخ ًاريخأو « ةلبانحلا

 ىلعو « ريهامبا دض تناك دجحأ ةزع نإف , دمحأ ةنع نآشكدابطضالا كلذ

 نيذلا ةماعال ةءاجتسا ناكف ؛ةرالا هذه ىف دارطضالا امأو « مهتبغد ريغ

 . مهيرختو « مبجاعزإو ممأرطضا نم اورفن

 راكنتساو « ءامهدلا نه هيقنتعم فنعب « بهذملا راشتنا فعض اذهو

 . م,ةرضتل سانلا

 دالسبلا نأ ىلبتلا بهذلا رشأ مدع ىف بابسألا نمو - ؟جع
 :ةفلتعبهاذم تقنتعا دق ومنيو عيذي بهذملا كلذ ذخأ امدنع ةيمالسإلا

 « رصمو ماشااو ذاجحلا ىف ناك ىعفاشأاو « قا رعلا ىف ناك قنحلا بهذملاف

 )١( 48ص نماثلا ءزجلا ريثألا نبال لماكلا .



 دل غ5

 , ةمثآلا ءالؤه دعب دمحأ ءاج دقو , كلذ ريغو برغملا ىف ناك ىكلاملاو

 , هقيرط نم ابليزي نأ بحي ناك دوسي ىكلو ؛ مهبهاذم دعب هبهذم ءاجف
 ,نوةلودلانم نكي ملو « ةوقلا كلم هيقنتعمىف نكي ملو « اهئأش فعضي وأ
 ةماعلا نم فعض هل عمتجاف « ةلودلاو سانلا رفن: هيقنتعم لاوحأ تناك لب

 . هؤامب غارف دوجو مدعو ' ناطاسااو سانلا نم ةبراحمو ؛ هوةنتعا نيذلا

 بهذملا كلذ عابّتا تلعؤ بابسألا ترفاضت اذكهو - «مو
 اوعمجو هل اوذدلتت نيذلادمحأ باحصأ الول ةقيقحلا ىف هنإو « اليلق سانلا نم

 اواقنو ةيرقف ماكحأ نم هنايبل ىدصت ام لكاون ود مث « هلئاسمو هراكفأ
 بهذمو ٠ ماشلاب يعازوألا بهذم تام مك , هيهذم تامل هذيمالت ىلإ

 ' لايجالا لك ىف بهذملا اذه ىفاوغب نيذلا ءايلعلا لولو ؛ رصمع ثيللا

 ,ساأنلا هسرادتو ىذلا ريزغلا ماعأأ كالذ سانلا دجو ام ليج دعب اليج

 ةنسو هللا باتدك ل ظ تحت ةقيلطاا ةيرلاو ىركسفلا بصخلا هيف نوريو
 ىلدنحلا هقفلا نم ثارتلا كلذ اندجو امو « مسو هيلع هلا لص هللا لوسر

 . ثيراوملاو اياصولا مظنتو , فاقوألا حالصإل اجالع ناك ىذلا

 ام دالب ضعبو قارعلا ىف هرمأ لوأ ىف بهذملا رشننا دقو - ؟5

 ثبات مل نكماو «دادغب ىف ةبلغ تاقوألا ضعب ىف هل تناكو ؛ رهنلا ءاروام
 « ةماعلا نم عابتاألا ضعب ددشت اهريثي ناك ىنلا نتف ببسب تفعض نأ
 . هل نوداقملا لق مث , كلذ رابظإل البس فنعلا ذاختاو

 ىطورسا لاق دقلو « عباسلا نرقلا ىف الإ اهيف روظي مل هنإف رصم ىف امأ
 : هصن ام ةلبانهلا ىف ةرضاحملا نسح ىف

 نرقلا ىف الإ اهيف مربخم عمسأ مو « ًادج ليلق ةيرصملا رايدلاب مود

 نرقا ىف ناك هنع هللا ىضر دأ مامإلا نأ كلاذو , هدعب امو عباسلا
 نرقلا اذه فو« عبارلا نرقلا ىف الإ قارعلا جراخ هبهذم زربي ملو ؛ ثلاثل
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 « التق ةنالثلا بهاذا ةمثأ نمابم ناك نم اوتفأو , رصم نويديبعلا كلم

 الإ اهنم اولوزي ملو « ةعيشلاو ضفرلا بهذم اوماقأو « ادب رشتو ًايفنو

 لوأو «بهاذملا رئاس نم ةمثآلا اميلإ تءجارتف «سداسلانرقلا رخاوأ ىف

 .ةدمعألا ب> اصسدقملا ىنغلا درع ظفاحلا رص هلوا> ةلبانحلا نم تملع نم

 نرقلا لبق قارعلا عوبر زواج ام ىلبنحلا بهذملا نأ اذه نم ىرئو

 املو ةيمطافلا ةلودلا تناكنابإلا كلذ ىف رصم ىلإ ءاج امو ؛ مبارلا

 بهذلل بصعتلا ىديدش اكوام ناكو « ةيوبألا اهتفلخ ةلودلا كلت تلاز

 « بهاذملا نم هريغل اوحمسي مف « بهاذملا نم هريغ اروبراخ , ىمفاشلا

 بهذملل نكي ملو « ىلاملا بهذملا 5« ةماعلا نم دييأت هل ناكامالإ

 ةي.عفاشلاو ةلبانحلا نيب 5 رعملا تناكدقو , لبق نم ذوفنلا كلذ لينحلا

 ًاصوصخو «رايدلا كلت ىف هعويذل ليبس ةمث نكي ملف «عبارلا نرقلاقدادغب ىف

 اوذختاو« هنودقتعي ىذلا رمآلا ىف ددشنلاب ةلبانحلا نم ةماعلا رهتشا دق هنأ

 | . ددشتلا كلذ رابظإل ةعيرذ فنعلا

 رشتني بهذملا كلذ ذخأ فءضي ةيبريآلا ةلودلا ذوفن ذغأ املو

 قنحلا بهذمللو هل نكي لهنأ » ةيزيرقلا ططخلا ىف ءاج دقلو « رصم ىف

 .« اهرخ آ ىفالإ رهتشي لو « ةيبويألا ةلودلا ىف رصمب ركذ ريك

 اريك ًاددع كانه نأ هائعم نكي ل ملاقآلا ق بهذملا كلذ راشتناو

 داوس مه نكي ملو « اليلق ًاددع اوناك ًامئاد هعابتأ نإ لب « هعبتي ءامهدلا نم

 مهنم ناك دقو « عبارلا نرقلاو ثلاثلا نرقلا رخ آ دادغب ىف الإ ريثك

 « ةلماعملا ةظلغو « بصعتلا ةدش ةلبانحلا نع عاذأ امم تملع دق ام نتفلا نم

 . فذعلاو

 نه اهريغو ٠ قشمد ىلإ نو وأي مهثاملع نم نوريثك ناك دقلو

 ؛ هوهدخو بهذملا كلذ ىلع اوماق نيذلا مم كئلوأو « ةيمالسإلا راصمألا

 . * . هيلع لئاسملا جرخت نم اورثك أو هورسفو « هزاقن و
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 ىضأملا ف عابتالا دقن دق ليلجلا بهذملا كلذ ناك اذإو - ”8أ/
 ريست زاجحلا دالب نأب كلذو ؛ رضاحلا ىف هضوع دق ىلاعتو هناحيس هللا نإف

 ًاعرك اضيوعت كلذ ناكو ؛هماكحأ ىضتقم ىلع امتدابعو اهتيضقأ ىف اهتموكح
 « اهتيضقأ لكىف ةيمالسإلا ةعيرشلا قبطت زاجحلا دالب نآل ًائسح ًافالخإو
 صاصقلاو دودملا ماكحأ قبطت اهنإ لب ٠ تيبلا ماظن ىلع اهرصقي الو
 ماكحأو «ةنلعم اهيف ةعيرشلا ملاعمو ةمئاق اهيف دودحلاف « الماك ًاسييمص ًاقيبطت
 مارحابرلاف ٠ ليلجلا بهذملا كلذ نم ةدمتسم اهلك ةيلاملا تالماعملا
 لياحت ريغ نمو هليلحتل ةلواع ريغ نم « ريثكلاو ليلقلاب هبورض ىش ىف
 تاقدصلا تذخأو , نطب امو اهنم روظ ام هباوبأ لك تقلغ لب «هغيوست ىلع
 ضورعءو نيدقنلاو عررلاو ةمئاسلا ىف لاملا ةاكز تعمجو ,ةيمالسالا

 نلعت , ناكرآلا ةتباث « ناينبلا ةمكحم ةعيرشلا ةلود تماق كلذبو « ةراجتلا
 كللذو ؛ سانلل تجرخخأ ةميرش ريخ اهنأ عاقصالاو عاقبلا لك ىف سانلا
 نمي الف رئاسلا اهيف ريس نارمعلاف ًاراحبتساو.ًاناطلس ماما ندم مظعأ نأب
 بيغيالو هيحاص ىلإ دوعيف ءىثلا عيضي ؛برعلا ءأ رص ىو هسفنو هلام ىلع
 برعلا دالب نإ لوقن نأ انل غوسيل هنأ ىتح « موب ضب وأ موي الإ هنع
 اءاقأو ءاعر هالبلا لأ منال , ةلضافلا ةيندملا ىلإ دالبلا برقأ نآلا
 اهدعبأو ءارب اهرفوأو الييس اهادهأو « ًاقلخ امهوقأو , ةيعاتجا ءىواسم
 ٠ . ىتاووشلا بلغلاو  ىداملا رحانتلا نع

 , عابتألا ةرثك ثيح نم ىضاملا ف طغ دق ىلذحلا بهذملا ناكاذإف
 بهذمل نكي لو « ماكحألا لك ىف قلطملا هناأل ء رضاحلا ىف ةوظحلا وذ وهف
 . هتوظح لثم ةعبرألا بهاذملا نم

 رئاس ىلإَو نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ بهذملا كلذ لمح دقلو - ؟من8
 « نيسحلا فيرمثلا ناطلساا نم اهوعزتنا امدنع نويدجنلا زاجخلا عوبد



 وم

 ناك دقو « اليوط ائمز اهوابج نأ دعب مهنيد ماكحأ زاجحلا ناكس اوملعو

 مهمناطلسلقتنا مث «دجن دالب اوكح نيذلادوعس لآ بهذموه بهذملا كلذ

 ةةادس فرش مط ناكو « برعلا دالب رئاس ىلإ دوعس لآ زب علا دبع دي ىلع

 . داليا كات ىلإ موعم ىلبنحلا بهذملا أولقنف ؛ مارحلا توبلا

 ) هقفلاو دئاقعلاو أوقنتعادق كوي اهومبنال ) ةلباح ءالؤم ناك امنإو

 هيف قنتعي وهو «ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا ىفرمظ ىذلا باهولا دبع بهذم

 روب به زم رهدئاقعلا قةيعت نإ اآبهذمو :هقفلاو دن اقعلا قةيمرث نبا بهذم

 اوناكولو ) قوم لاب برقا عشوو 2 ةليسولاو لسوتلا علم وهو 0 نيماسملا

 لجأ مامإلا بهذم وه هقفلا ىف هيهذمو 0 مهنايح ف ىوقتلاو حالما نم

 ءدحأل ادلقم اهيف نكي مو « ءاتفإلاب ابيف درفتاو ءابب ىّتفَأ لئاسم ضعب عم

 ٠ 2 هلوسر ةئسو هلأ باتكل أعتم ناك لب

 نرلا ىف تربظ ىلا ةلبانحلا نم ةماعلا ةدش نييدجنلا ىف ناك دقلو

 تيبلا ةئادس مهيلو: لوأ ىف ًانايحأ فنعلا ضب ميثم ردب اذلو «عبارلا

 . نيمآلا تبا كالذ ىلع ًاسارح ممايقو 2 مارحلا

 « هسفنل هتضايرو « هتسايك نسحو , ميركلا كلملا كلذ ةيكح نكلو

 نسوح ىوقتلا لضف عمم مط هللأ عم 2 ماوقت تربظو ء مدح تفخأ دق

 . نينمؤملا ىلو ىلاعتو هناحيس هللاو . ةفلآلا فلو « ةلماعملا

 | هللا دمحب م ]





 باتكإا هءاع لمتش ام نأيب

 ظ ةيحاتتفإلا - م
 ضع ىأر . هصخشأ لم ماع فصوو ( هرصع ُْق دوحأ ةلزام ديب -و

 . هقفلا نود ثيدحلاب هتروش بوس م كللذل انتفل اذه «هيقف ال ثدحم هنأ ءايلعلا
 ههيلإ هقفلا اذه ةيسأ ةحص قيق# ٠١١ هبقف ةءاور ىف ءايلعلا ضعب لاوقأ

 .٠ هلوصأو هدعاوق ١)١- لينحلا هقفلا صاوخ ىلإ ةراشإ

 لوول مسقلا

 لبتح نب دمحأ ةايح
 هرّكفو همثي - ١ هتثروأ امو اهماقمو هترسمأ ١6 هيسلو هدلوم- ١6

 هسفن نيوكك ىف هرقفو عيفرلا هيسأ ربأ « كلذ ىف ىمعفاشلل هتبي أشم 14
 . هيقلت - مم ثيدحلاىلإ ههاجنا - س١ هتءاقتساو هيحن لال. هشيرت داو
 هتالحر بو هبلط ىف ةيمالسإلا ملاقألا ىلإ هتلحر مث ' الوأ دادغبب ثيدحلا
 زاجحلا ىف ةرم لوأ ىمفاشلاب هؤاقتلاو ٠ ةفوكسلاو زاجحلاو ناو ةرصبلا ىلإ
 هتيانع - عم هرابخأ نم كلذل دهاوشو ثيدحلا بلطف ةقشالا هتباطتسا - ماب

 ىلإ هداتاو ةءاورلا ىلع هراصتقا مدع مو  ثيدعح نم هاقلتي ام 17 نبودتب

 ىلع هعالطا مس كلذ ىف ىمفاشلا جاهنعب هباجعإو « اهنم ماكحالا جارختسإ
 . ةيسرافلاب دمحأ مع - م ةفلتخلا قرفلا لاوقأ

 ساجلا اذه سلج امدنع هم سو : ىوتفلاو ثيدحتلل هسولج - "و

 ةصاخخال هسواج "م هتروشو هما عوبذ ب هسلج ىلع سانلا لابقإ - ؟و

 ةباتك نع هيهت هسرد تاعوضوم - 4١ هسرد ىلع ظرحالي ناك ام . ةماعأل مث
 هتفااخو 2« ىوتفو ثيدح نم فاسلا ىلع ريغ دمحأ لاغتشا مدع 2م هءواثف

 1 . كلذ ىف ءرصع داس امل

 امجباتن و « اهراودأو « اءايسأو ةنحلا
 قول نآرفلانأ نالع] ىلع ءامقفلاو نيث دولا نومأ» مذا لم :ةنملا برذض ه 1

 ( لينح نبا - ؟0م)
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 سااجما هدقعو 2« مهل نومأملا ليم « ةلزتمملا ةلاقم عي كلذ لاق نم لوأ

 ةرظانمانم لافتنالا ؛مم ةلزتءالانم باتكلاو ءارزولا هرايتتا «كالذ ىف ةرظانلا

 « نومألا ابيف ىفوت ىتلا ةنسلا ىأ بوب ةنس ىف ناك « ناطلسلا ةوقب ل+ ا ىلإ

 ةيوقعلا لوأ - 44 ٠ ابلسرأ بتكب وزغلل رفاسم وهو تناك ةنملا بيلاسأ لوأ

 مل نم قوسو «مادعإلاب راذنإلا اهيناثو « لقي مل نمل ةلودلا بصانم نم نامرحلا

 لوآلا باتكسلا :دادغيب هيئان ىلإ نومأملا بتك . ديدخحلاب اليكم هيلإ لقي

 نم داعبإو «نيثداو ءابقفلا ىف نعطلاو . ةأل ىف ةلزتءملا رظف حيضوم هيفو

 ىناثلا باتتكلا - هم هتدابش لوبق مدعو ىوتفلاو ءاضةلا نع لوقلا كلذ لقي "

 «ةلزيءملا رظال ةتبثلا ججملا نايبو نمحأ مف ءاملعلا نم ةعبس لاؤس بلط هبفو

 ءالؤه باوجو «باتكلاا اذه بقع ناحتمالا مد . ام دخلا مدع جئاتنو

 ءالؤه قالخأ ىف نماطلا عم «ديدشلا ديدبتلا ٠ تااثلا باتكسلا هو ءادملا

 . مهتإدو ءايلعلا

 ىه بتكما ةغل . تاسبالم نم ام طاحأ امز بتكللا ةيلغ لدت ام _ هس

 ابيلع علطي مل نومأملا نأ انسيجرت - +6 .نومأللا ريزو دؤاد ىبأ نب دمحأ ةغل

 محلا + رومالا راصم ىف ةدارإ هل لمحب ال ضيم ىف وهو اب لع علطا و |

 دعب ةنلا- 7١ هكلاسم كلس نمو « ةلدتمملا عفاود نايبو « نييأرلا ةميق ىلع

 بطلا مقافت بو مهةعملا دهع ىف طايسلاب هبريضو دمحأ سي « نومأملا

 قثاولا دمع ىف ىتفي الو سرادي ال هلزنم ىف دمحأ رارقتسا «ءالبلا رارمتساو

 ٠ هب ىدتقي هنال « ةيقتلاب ذالا نع هءانتماو «دمحأ ةعزع - بع

 دمحأ ةشيمم

 هث رسع ةدش - / ةلْغأ هذه رادقمو ةليلقلا هرادتلغنم هشيعو هرقف بو

 ضءب ىف هسفن رجؤي ناكو «.انايحأ هطاقتلا نب, رفسلا ىف ًاصوصخو ًانايحأ

 ءافلخلا ءاطعو ةيالولا هضفر - مو ءافولا نمض نإ هضارتقا نب تاقوالا

 كلذ ىف ىمعفاشلاو كلامو ة ةفينح ىبأ نيبو هنيب ةنزاوملا 1 هتجاح ةدش عم

 . ءاطملا لوبقل لكوتملا نيبو هنيب ىرج ام - م
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 دمحأ مع

 ىدهم نب نمحرلا دبعو ىئزملاو ىمفامشلا مالك ؛هملع ىف هيرصاعم مالك - خ8
 هميقو هظفح ةرق هتاقص و. هلع تانوكم ميو هللع ىف مثديغد

 ةهازن + هعضاوتوهتلاب هزازتعأ 4.4 هريص عون وم هدلجو هريص وا
 دمحأ صاالخإ - ٠641 لادجلل هتهارك -4 هلقعو هناعإو هسفن

 تايصخشلا - ١.4 هضويش ١.6) هترشع نسح ١١6 هليه #٠
 م.شه نع ةلك - ١.0 هقفلا ىف ىعفاشلاو «ثيدحلا ىف مدثه اهزريأ هل ةبجاوملا
 . خويشلا نم نب ريدك نم دمحأ ذأ ه4 اذه

 سرد مف الاثم هوقةبس نم ضعب هذاخما : : ةصاخلا دمسأ ةسارد -ل.و
 نايفس نع ةيلك ١١) . كرابملا نب هلا دبءو ىرولا نايفس قيرط هكولس
 ضعبو كرابملا نب هللا ديع نع ةمط ١م . هلاوحأو همالك نم ضعبو
 . هلاوحأو همالك

 دمحأ رممع

 امداعاو « ةيسابعلا ةلودلل رومألا رارقتسا رصع دمحأ رصع نك - ١
 هلمق نم ةمالا نيبو هنيب ةفزاوملاو ةفالخلاب هتلص - . برعلا ريغ ىلع
 يضف 1١7١ ةلزتمملا رطيس  ةيبلعلا ةيحانلا نم دمحأ رصع - ١١١ كلذ ىف
 صحف و ءابممج . ةئسلا ةسارد جضت - 199 هقفلا اهنيي نمو « اهنيودتو مولعلا
 لدجف ةييتق نبا ةملك ١0 ءابقفلا نيب ةيبقفلا تارظانملا - ٠ اهتاور
 هجازم مالي ام رصملا اذه نم دمحأ ذخأ ١9) (شماه) رصملا اذه
 هعوزن و هني وكت د

 ةيديزلا - مهقرفو ةعيبشلا : ةيمالسإلا قرفلا نع ةزجوم ةلك لم
 3 جراوخلا , ةيليعامسالا ةيمامإلا . ةيرشع انئالا ةيمامإلا . ةيناسيكسلا - 1+

 ' ةيديؤللا . ةدراجملا . ةيرفصلا ؛ تادجتلا . ةقرازآلا . ةيضايالا . مهقرف - ١
 مطوصأ .ةلزتعملا .ةي ردقلا ..ةيريجلا ةّمج رمل « ةيداقتعالاقرفلا - "4 ةينوعمملا
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 - غةرياس

 ىءاثلا مقلا

 اهحاونىشفءؤارأ هلوح رود ىذلا رولا - 1 ب هبقفو هوارأ |م4

 دئاقعلا ضعي لو» هوارآ - )ف

 ةفينح ىنأو كاام ىأرو هيأر نيب ةنزاوملاو دمحأ ذنم ناعالا ةقيقح - مب |

 ىأروةئجرااىأروهيأر نيب ةنزاوملاو دمحأ دنع ةريبكسلا بكم 5-14

 «ناسفإلا لاعفأو ردقلا +(١ ةالصلا كرات ىف هيأر - 4١م كلذ ىف ةلزتمملا

 ةلأسمو تافصلا - ١44 كلذ ىف لدجلا هتهاركو « كلذ ىف دحأ ىأر نايب

 « نآرقلا قلخ ةلأسمم مالكلا ةفص ىف هيأر طابترا- ٠١ه. نآرقلا نلخ

 «دمحأ ىأر ةقيقح ىف ءاململا فالتخا - وه#» ةلأسملا هذه ىف ءابلملا فالتخا

 ريرحت- ١664  كاذ ةييتق نبا در وع  فقوتي ناك هنأ ءادلعلا ضعب ىأر

 نم هردصم نايبو . هياط لك وتملا ىلإ اببجو ةلاسر ىف هيأر هيلإ] ىهتنا امل .درخأ

 لقعلا نمهتماعد تايثإ و هغيوسل ىف ةيميق نباو ةيبتق نبا داهتسا -؛هب لقنلا

 لوي ناك دمحأ نأ ةيميث نبا ىأر 5 © تافصال ةيميق نبأ ميسقت -1 64

 نوكيرظنلاكاذ ىلع - )4م ميدق هن] لوقيال هنكلاو « قولخم ريغ نآرقلا نإ

 وهو« ايظفل افالخنوكيو « قولخي ريغوأ قولخم نآرقلا لاقي نأ فالخلا عض زوم

 ةمايقلا موي هللا ةيؤر - )98 هللا همحر هدبع د مامالا ىأر

 . امتويث وه دمحأ ىأرو امه: ىلع ءاململا لءج نئثاولا ةلواع لكلا

 ةسا.سلا ف هؤارأ

 جورخلانه امهر  ةيسايسلا امهئارآ ىف كلامو دمحأ نيب هباشتلا - روج

 هفارتعا ١م  مهتاجرد بيترتو ةباحصلا ىف هيأر ١07 2 ءافلخلا لع

 كلذ لداحجبالو « هموصخ ىف نعطيإل نكللو:؛ قملا ىلع ناك هنأو ' ىلع ةفالخم

 بلغتملا ةفالخ هرارقإ - 00١م ٠ دمحأ دنع ةفيلخلا نايتخا ةقيرط ب وبو

  ئاجرمأ ةيصعم ىف ةعاطلا نأ ىربال دمدأ ١1/4 سانلا هيلع عمتجا+ اذإ

 . مالا ءايلوأ حالصال ةقيرط



 - ؛1-

 هيقفو دمحأ ثيدح

 هبقف نك كالذ قيرط نهو ثيدحلل هجوت اباك دمحأ ةأمس - !الاب

 . انايحأ لقنلا هتزاجإ - لم هيوأتف ةب أتك نع هيمن - رايق

 دئسملا

 هللادبع هبا ١م6 ثيدحلا بلط ىف هئاذتبأ تقو نم هعمج أدتبا - ١ننو»

 نع دنسملا ىوار ىف ةزجوم ةملك « هلكاشي ام هيلإ فاضأو « هيتر ىذلا وه

 نوورينذلاةباحصلا بس ىلع دنسألا هييقرت - ١م هئبا هللا دبع وهو  دمحأ

 بيترتلارييغت ءالعلا ضعب ةلواحعو « كلذ ببسب هب عافتنالا ةبوعصو ثيداحالا
 ىهذلا - ١48 كلذ ىف هقرطو « ًانتمو ادانسإ دنسملا ىف دمحأ طايتحا - م

 اةسيجرت و. كلذىف ءابلعلا فالتخاو « فيعضلا ضعب دنسملا فنأ ررقي
 هذهتامثإ ىف ىزوجلا نا مالك , كلذ دّئسو « هيف فيمضلا ضعءب دوجو زاوج

 . ماوعلا نم هنأب ماب ًايفن ديسملا نم فيمضلا قش نههيهرو ؛ ةيضقلا

 ىلتحلا هقفلا لقن

 « ةالصلاو كسانملا ىف لئاسر ضعب الإ هقفلا ف بتكي مل دمحأ - 0-1
 ضعب لقنو « هبقف ةباتك نو هيهن 2 سص..  هبيصو هيقف لقن لوح رابغ ةراثإ

 ابيف ىتفأ لئاسم نو هعوجرو « ايتفلا ىف هظفحتو « هاري نأ لبق هنع هباسصأ
 . هبايسأ لك ىلع درلاب ةبسنلا ف بيرلا ةلازإ - ".»# هنع لاوقالا براضتو

 هنبأ - 64 حلاص هنأ : دمحأ باسصأ نم نيلقانلا ضعب ل و« .م

 قامركلا برح - ؟.م يىذورملا - ؟.7ب لنوميملا - 05 مرثآلا « هللا ديع

 . ىنرحلا قحسا نب مهاربأد مق

 دمدحأ لئاسم عيمج ىف هلمعو « لالخلا رك وبأ : هياحصأ ذيمالت ل ٠"

 . لوقلاب هتايورم ءاللملا ىقلت سرس عابسلاب هذخأ هبتك ام لك - بإب
 « قزخلا رصتخم 06”   هلقنو قرخلا - م4 بتكلا نم هفنصام ددع



 هسه 5و مكالا

 : لالخلا مالغ - م0 ىينحلا هقفلا ىف الصأ ناك فيكو

 ابتجيتنو ءاهتايسأو « ىليتلابهذملا ىف تاياورلاو لاوقالا ةرثك - معرو

 تاناورلا ددعت : تاياورلاو لاوقالا نيب حيجرتلاو لقالا قرط 9

 تاياورلا لك لبقي ءاململا ضعب  بسب» قيفوتلا نكي مل نإ ابنيب ةئزاوملاو
 الك رظا ةبجو مع 2 قيفوتلا نكمي ملْنإ ةنزاوم ريغ نم الاوقأ اهدعيو

 . هتياغو «نييأرلا

 اموبحأ وأ هركأ ةملك : هلاوحأو هلامفأو مامإلا تارابع مبف - وه

 هتباج إو هلامفأ-م#مب هدام ابنئارقب موفت هنع ةريثك صوصن قايسو هيلع لدك

 لالدتسالاو «نب دهتجما ةمالا نم هيقف لوق وأ“ قاحص ىوتف وأ ثيدحم ىتفتسملا

 .٠ هيأر ىلع كلذ نم

 ىلبنحلا هقفلل ماع فصو

 قالإ ىفيال - ”عو أمم هذخأ وأ راثال هتلمج ىف هبقف ةبع أمم د ٠*3

 هقفلاو ىعقاولا هقفلا نيب ةنزاوملا « عش ' ام ردقي وأ ضرفي الو“ عئاقولا

 تالماعم ىف لصالا' نأ هرايتعا ببسب ىليتلا هقفلا بصخ  ؟مم ىريدقتلا

 . حل اصملاب هذخأ ببسبو ةحابإلا وه سأثلا

 ىلينحلا هقفلا ىف طايذتسالا لوصأ

 . لوصالا لكل اطومش ؛ ةسمخ مقلا نب اهركذ ىتلا لوصآلا مب

 باتكلا

 ءالعلا راظنأ «هنم ةئساا ةلزثم ع ةيمالسإلا لوصالا قءهماقم - ع9

 حيضوآو ٠ طقف راثالاو ةنسلاب نآرقلا ريسفت يف دمحأ ديدشت - مم كلذ ىف



 سس ؟4ا/1 --

 "4 نآر ةلل ةيسنلاب ةئسلا مقلا نيا مس - ”(م ةيمين نال مالك كلذ

 رهاظ_ ١غ ه ىمفاشلادنعنأر قلا نأيب مسقت و 3 ماقملا اذه ىف ناقفتيدحأو ىمفاشلأ

 ةنزاواامم .صوصخلا ىلع لد ظفأب تناك نإ ةئسأأ هرسلل ماعلا هنمو نآرقلا

 . دحأ ةقيرطل معلا نبا حيجرت - ؟ه؟ ماقملا اذه ىف ةعبرآلا ةمئإلا نيب

 ةنسلا

 امو « ىلنحلا هقفلا ىف ةئسلا ماقم  بوج باتكللا نم ةنسلا ةبئرع - موه

 اموقو « ةرتاوتملا ثيداحالا موو ثيداحألا ماسقأ مور, هنم هيلع دمتعي

 ثيداحأ « لالدت_سالا ىف امتوقو ةروبشملا ثيداحالا بوو لالدتسالا ىف

 - روع دئاقملا ىف داحألا ثيداسأب لدتسي ناك دمحأ بدم اهتيئرمو داحألا

 مهلاوقأنيبةنزاوملاو ء اب جاجتحالا نشب ءالملا فالتخاو ةلسرملا ثيداحالا
 مدق اذلو فيمضلا نم لسرملا لمحبي - ؟بب لسرملا ف ىمفاشلا ىأر - م5

 ثيداحأ ماسقأ - برب. ةاورلا ىف دمحأ هطرتشي ام- مو ىناحصلا ىوتف هيلع

 ليق احالطصا نكي مل نسحلا ثيدحلا  ؟ب»م فءضلاو ةحصاا ثرح نم داحألا

 سيقي الو « فيعضلاب ًانايحآ ىفي ناك دمحأ ببب دمحأ رصع ىف ىذمرتلا

 ءايلعلا فالتخا مم كلذ ىف هكلسم كللسي نمو وه هطورشو « هدوجو هنع

 دمحأ ذخأ بيس  ؟م. دمحأ رظن ىلع دئسملا نم دهاوش - موو ماقملا اذه ىف

 . فيمضلاب

 ىاحصلا ىوتف

 ةصاخ دمصأو ةماع ءابقفلا جب رخض و ةقفلا وأ ىف ةباحصلا ىواتف رثأ - مو

 ةلقو « موضعب ىواتف ةرثكو )2 مولع ةروثأملا ىواتفلا ريداقم فالتخا - مخ

 هيف فلات مف دمرحأ كالسم ممل ةباحصلا ىواتف تاجرد - ؟م5 موضعي

 ةباحصلا ىواتفةيترم - م( لاخلا هذه ىف هبأر عه أشب ءابلعلا فالتخاو ة ةباحصلا

 .« فرعضلا ىلع يواتفلا مدقتو « ابيلع صوصنلا ميدقتو دمجأ دنع صوصنلا نم



 بح اا -

 دمحأ دنع ةئ_سلا نم ةباحصلا ىواتف ضعب م.م ىاحصلا ريغ لسرمو
 رابتعا مدع ىف ىناكودثلا ذوذش - ١:6 ماقملا اذه ىف مقلا نبا هركذ ام - موب
 ىوتف ىلإ ءابقفلا رظن موو ىعباتلا ىوتف - ؟وم هنالاغمو ةباحصلا ىواتق
 دمحأ ذخأ  م.. ماقملا اذه ىف دمحأ ىأر نأ ءاملعلا فالتخا « ىعباتلا

 ٠ . نيمباتلا رابك ىأرب

 عاجإلا
 ةليائهلا هررقي ىذلا عامجإلا  م.س  دمحأ ءاقن ىذلا عامجإلا 5

 فس ويف أ مالك  اهيعدي نمم عامجإلا ىوعد راكف] نم ةمآلا راثك ] - م.

 امو ضئارفلا لوصأ ىف الإ ىمفاشلا دنع عامجإ ال م.6 كلذفف ىمفاشلاو
 عامجإلا ىواعد نم دمحأ فقوم - م.م ةرورضلاب نيدلا نم مع امم اببيشو

 هئوقو هلم دا سأ 4 ذخأي امد م.م عامجإلا عوقو نش ال دمسأ - م.

 . ةباحصلا عامجإ ٠ لالدتسالا ىف

 سايفلا

 - هتوبث هل ةيميق نبا فيرعت « ىالسإلا هقفلا ىف سايقلا فيرعت - م1
 ةرورضلا دنعال] هب هذخأ مدعو سايقلا نم دمحأ فقوم - م6١ هتافن م
 حييحص ىلإ سايقلا ةيميق نبا ميسفت - م1 سايقلا ىف ةلب انما كلسم - س1
 صوصأتلا نأت ايثإ مم ١ صوصنلا فلاخم ىذلا وه دسافلا نأ نايبو ؛ دسافو
 رظنو هرظن نيب قرفلاو « حيحصلا سايقلل ةقفاوم ىه سايقلل !هتفلاخع ىعدا ىتلا

 اهتقفاومو نوبدلاو قوقحلا ةلاو « اهقوسي هلثمأ سوم كلذ ىف ةيفنحلا
 ةلاوح ىف ىناساكا هلاقامو ةيميق نبا هلاق ام نيب ةنزاوملا -مم+ سايقلل
 هب دصقي ىذلا لمعلا عاونأ « سايقلل اهتقففاومو ةبراضحلا - 0 قرقحلا
 سايقلل هقفاوهو ملسلا مم. سايقلل اهتقفاومو ةعفشلا - ؟؟م بيكلا

 هتقفاومو ةارصملا ثيدج  ممس 2 سايقلل هتقفاومو نهرلاب عافتنالا د1
 , سايقلا ىف ىلينحلا رظذلا ةصاوامخ د مال سايقلل



 اا

 باحصتسالا

 تبث ىلا ماكحاللا ب معو  هأامرمو باحصتسالا فيرعت - معو

 .تابثالا نود عفدلا مكح تبثي هنأ نوررقي ةيفنحلا  باحصتسالاب
 46. لبنحلاهقفلانم كلذ ىلع ةلثمأو . هب ذخالا نم اورثك أ ةليانحلا معو

 لولا ةصالخ - عر عوأو ةروص لك ىلع ةلئمأو باحصتسالا ةروص

 . كلذ ىف

 محلاصملا

 بسذي نم ضعب ةالاغمو « اهب ذخأي ناك دمحأ نأ ىلع ءاململا قافتا - م ع

 كلذل ةلثمأو ةباحصلا دنع حلاصملاب ذخالا معد اهب ذخالا ىف دمحأ ىلإ
 امم هلثمأ - بعم ةيعرشلا ةسايسلا ىف امم هذخأو كلذ ىق هل دمحأ عابتا 377

 -؟ه.ريعستلاو « هل ىوأمال نم ناكسإ ىلع كلاملا رابجإ اهنم  دمحأ هب ذخأ
 رايتعا ىقءاذعلا تاجرد : حلاصملاو صوصتلا - مه ةريتعملا حااسملا طور

 قوطااةالاغم  موع ةيكلاملا دنع صوصتلا ضعبا حلاصملا ةضراعم  حلاصملا
 ىتلا ةلدالا  مو+ هبهذم ريرقت « صوصللا ىلع اهعدقتو . حلاصملا رابتعا ىف

 مقلا نباو ةيميق نبا نيبو هنيب ةقرافملا - مو. هتلدأ ضقن - موب ابقاس

 - م8 ةيمامإلا ةعيشلا رظن براقي صوصنلا ىلإ ةرظا م١1 هارصاع نيذللا

 . هثع هللا قطر رمعب هضيرعتو ؛ ةعيشلا نم هنأ تايئإو « قوطلا ةجرت

 عئارذلا ش

 رظالا م5١ ثعءاوملا ىلإ رظنلا مل لصالا كلذ حيضوأ دما

 ةلثمأ - م18 ءاضقلا ناطلس ثيح نم عئارذلا لصأ - ملا تال ااا لإ

 ابجئاتن ثدح نم لامفالا مسقت -515 عئارذلاب اهيف ذخأ ليثحلا بهذملا نم

 ةوق رادقم ىلع لدق ىلبنحلا هقفلا نم ىرخأ ةلثمأ  مبإ مسق لكلا ةلثمأو



 ىك-!املا بهذملا عم ىلبنحلا بهذملا هباشت مجم اهضراعت دنع عئارنلا

 ىمعفاشلا مالك-عئارذلاب ذخالافدمحأو ىمفاشلا نيب ةنزاوم - "م6 عئارذلاف

 تافرصتلاو دوقملا لكىف ةميرشلا ةرهاظب هذخأ - مسه عئارذلاب ذخالا قب ىف

 ةييوبرلا عوببلا ف فالخلا « كلذ رهاظم نم -؟90 كلذ ىف دمحأ فالخ

 اهعاوبو لاعفالا دصاقم ىلإ رظنلا ىف ىعفاشلل ةلبانحلا ةفلاخم - ممج اهتاثمأو

 . دمحأ لوصأ ىف ةماخ م

 دمحأ ه4قن ضل ت تاسأرد ب مم

 دقاعتلا ةيرح دس ١

 ةنزاوملا ممم ثيدحلا هقفلا ىف دقملا راثأل اهنيوكستو ةدارإلا مم

 لبنحلا بهذملا برق - ممو ةثالثلا بهاذملا ءابقف ثيدحلا هقفلا رظن نيب

 - هنالطي صنااب تبث ام الإ طرش لكلا ةلبانحلا رارقإ « ةئيدحلا نيناو هلا نم

 طارتشا طرش لكب دمحأ مارإ] - "مج كلذ ىلع ةلادلا .ةيلبنحاا صوصنلا

 ةيلاملا تالماعملاو عويبلا نم ةلثمأ - ساب رايخ ط رش ناك ولو ؛ جاد زلا ىف

 ذيفنتل تناك وأو 0 دوقملاب ةفرتقملا طورشلا لويق ف دمحأ عمو ىلع لدت

 طورشلا باب قالطإ ىلع ةلاد ةيلبتحلا اهقاس ىف لا ةلداألا ممم ةقلطملا ةيكللملا

 عيبلا هتزاجإ - مع١ ةقللعم غيصإ اهريغو ةيكس املادوقع ءاشن] هت زاجإ - نور

 لوقلا ةصالخ  معم رعسلا عطقب عيبلا ىمس ام وهو . نكلا ركذ ريغ نم

 .. كلذ ىف

 ةتيليتحلا

 خيرات نم ةذبن  هنيد ىف ددشتلا افصو ةيلبنحلا لمج ىف بهسلا- مهم
 كلذ نم ةلثمأ «ةرابطلاف دمحأ ددشت - "عع ,ىرجهلا عبارلا ن رقلا ىف ةلبانحلا

 ىف كشلا «م407 لدممتسملا ءاملا ىف همالك مع باكا روس ىف همالك
 :مونا نم مايقلا دنع نديلا لسغ بوجو مب ةلبانحلا دنع هربأو ةرابطلا

 محلا لكأ مو. ءوض ولا ىف قاشنتسالا و ةضمْصضملا بوجو -عو 'ليللا ىف

 1 ش : نمحأ دنع ءوضولا ضب



 - جالو

 ىلينحلا بهذملا ومي - ع.

 ةنزاوملا - غ.م هيلع درلاو دمحأ بهذم ىف نودلخ نبا مالك - ؛.ا/

 ءاتقإلا ىلع هراصتقا 4١ُ- كاسملا كثدرحح نم هريغو لينا هقفلا نيو الاجإ

 صنلا عيضاوم ريغ ىف فرملاب ةلبانحلا ذفخأ عراب كلذ ىف ىلاملا

 دابتجالا باب قالغإ - عزو .جيرختلا لييس عسوت هيف لاوفالا ةرثك  عو+

 . لينملا بهذملا ومب لماوع - غ١ ةلبانحلا ريغ نم ناك

 ىلع دمحأ عالطا - هوم لمارع نم ىلينحلا هقفلل لوصالا ةرثك -

 بهذملا بصخ لمارع نم ممواتفو ملسو هيلع هلأ ىلص ىلا اباضقو ثيداحالا

 بابسأ نم باحصتسالاو « .عئارذلاو حلاصملا »40  هيف جيرختلا نسحو

 . جيرختلا باوبأ عاستا

 ىليتحلا بهذملا ىف جيرختلاو دابتجالاو ىوتفلا

 طورشلا-؛«00 جب رختلا ىف قفآلا عسّدم هلعحي ىتفملا طورشفف ددشتلا - 4

 - ىلبيدحلا بهذملا ىف نيجرخلاو نيتفملا تاجرد  ىتفملا ىف دمحأ اهطرتشي ىنلا

 باحصأ_عمو ديقملادبتجنا-ع؟ج ةلبانحلادنعهدوسوةرورضو لقتسملا دبتجلا

 ًاسمخ بتارملا ةلب انا ضعي دع - عم. مل داهتجاال نيذلا نودلقملا « هوجولا

 ديدنشت م17  مهترثكو بهذملا مب ومني نيذلا نوجرختاو نوتفملا - م٠.
 ةطبنتسملا ىواتفلا نم راثكالا غمس ' احل لهأ وه نمو ىوتفلا ىف ةلبانحلا

 . كللذ بيس هوعأو « بمهذملا ىلإ اهتيساو

 هيف بهذملا لاجر لبع

 محلا مع أو ءاحلميعمج دعب تاياورلا نيب حيجرتلا ىف بهذالا لاجر لامعأ - عمو

 ىلع ساقت ىلا حلا وقأ نم ديال بسأل امد عد هوجولاو تابييقتلا ىف

 عاستا-؛مم ماهالا لارقأ ىلع سابق ريغ نم طبنتسيام - ؛ما/ هلارقأ



 ل جاي

 مهضعب ةفلاخمو ٠ نيرخأتملا دنع جيرختلا ف ديقالا عمو حجييرختلا قفأ
 رارحأ ةرثك 44١١ هرارمتساو لاوقالا نيب نم حيديصلا رايتخ] ؛ كلذل

 دعاوق « ليتحلابهذملا ىف دعاوقلا - #64 « كلذ ببسو لينحلابهذملا ىف ركفلا

 عيرفتلاو ضيقلا ةدعاق - ؛ عه اونم ةلثمأ غم اهل ماع فصو« بجر نبا
 هقفلا ىف دعاوقلا  ععو . ابياع عيرفتلاو قوقحلا ةدل مات - :غم . ابيع

 7 ليخحلا بهذملا ىف دابتجالل لامجإ - ؛ه١ ٠ ابماتم ىالسإلا

 لينحلا بهذملا راشتنإ

 ءاضقلا ىلوت نع ةلبانحلا عانتم] - مع . كلذ بيسو هيقاتعم ةلق - عه

 . ممروصع ضفب ىف ديدشلا بصمتلا - نوو . هرشأ مددع بابسأ نم
 . ةلودلاو ؛ نييفسلاو « ةعيشلاو « ة.فاشلا نيبو ميني ةموصخلا - عمد

 . دالللا ىف ةثالثلا بهاذملا نارقتسا دعب دمححأ بهذم ءىجب - 8

 . ناجحلا دالب ىف لياحلا بهذا -ع<# ٠ ابدف رشقنا ىلا دالبلا - ؛-١
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9. 

9. 

 خيبشلا مامإلا ةليضف تافل وم

 0 رهز وبأ لو

 «ءءازجأ مر هلي نييينلا متاع

 ميركلا نآرقلا  ىريكسلا ةزجعملا

 ناءزج  ةيمالسإلا بهاذلا خيرات

 ىالسإلا هقفلا ىف ةبوقملا

 ىالسإلا هقفلا ىف ةمي رجلا

 ةيصخشلا لاوحالا

 هبتفو ءؤارأ  هرصعو هئايح  ةفينح وبأ

 هو : 5 كلام

 ها ه ا, ىمفانقلا
 ها 7 ها د ليخ نبا
 8 5 8 » ديز مامالا

 ه ها 0 ه | ةيميق نبا
 ” 00٠0» ٠ مرحتب
 هاف ه 2 نداصلا مامإلا

 ثيراوملاو تاكرتال ماكحأ

 هقفلا لوصأ مع

 فقولا ىف تارضاحم

 هراثآو جاوزلا دقع ىف تارضاع

 مالسإلا ىلإ ةرعدلا

 نايدآلا تان رام

 ' ةينارصنلا ف تارضاحم

 عمتجملا مالسإلا مظنت
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 انإ

2 

 - عا

 ىالسإلا عمتجا ف

 لسنلا مظنقو ة رسآلا مظنت

 ةيمالسالا ةدحولا
 1 ةيصولا نوناق حرش

 ) اهروصع ىهزأ 5 ابخض راق 5 اهوصأ) ةباطخلا

 لدجلا خيرات

 ةيمالسالا ةنعب رمشلا ف دقعلا ةبرظنو ةيكساملا

 نم اهعيمج باطتو

 امعيزوتو اهرشنو اهعبط مزتلم
 اهجراخو ةيبرعلا رصم ةيروبج لمخاد

 2 رسعلا ركسفلا راد

 ةرهاقلاب ىسح داوج عراش (أ) 5 : تاونلا
 ١١١ ب ٠١ سس .ةال د 59و مكتلكاا : تت

 ةفاتث 5١/8١8 نيردصملا لجس


