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رشانلاةمدقم

نملءاطعلاولضفلابمييذلاهللدمحلا

مالسلاوةالصلاوءاشيوهقلخنمهصتخي

دئاقونيمألاقداصلاونيبلالوسرلاىلع
ةالصلالضفأهيلعدمحمنيلجبملارغلا

نيعباتلاوهبحصوهلآىلعوميلستلاىكزأو

.نيدلامويىلاناسحابمحل

.دعبو

ةياغيندعسي:ميركلاءىراقلايخأ

يفريغصلاءبيتكلااذهمدقأنأرورسلا

نملكىلإهنومضميفميظعلاءهقاروأ

نآرقلاوًانيدمالسالاوايبنًادمحوابرهللا

نايبهتايطيلمحييذلاوالىلدوًايداه

هللاباتكبمهمازتلإوةماقتسإلالهأجهن

٥



نإفالإو«ديعببهلاعأنعوبيرغبءىراقلا
ةمالعلاودهاجملاخيشلاوهفهفرعتنكت
وبارببكلاةيعادلاوكنحملاىسايسلاوققحللا
مالسالاءانبأهفرع«شيفطأميهارباقاحسا

هفرع|ک؛هضایحنعهدوذوهنیدلهبحب

اعدمكوهشآجةوفوهتبالصبمالسإلا

ملوعدصلاباروةيمالسإلاةدحوللانخيش

؟بيجمنملهنكلوءلمشلا
ىمالسإلاركفلاداوردحأاذهانخيشو

ناعيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمةرادإ

ميهاربإخيشلالاعأعيمجرشنبموقت
ىلعماركلاانئارقببيهناذحلو٤شیفطا

همر_خيشلااهطخةملكلكعمحجنواعتلا

۹



مکلذجهنىلإقیفوتلابیلاعتهللانیعاد-هللا

ىلإيداجلاوهوانيلوىلاعتهنإديدسلاجهنملا
ليبسلاءاوس

رشانلا



شيفطأميهاربإقاحسإوبأ
(1965 - 1886)

ةنيدتمةلئاعناضحأيفبازيمىرقنمنفزيينبةدلببدلو
وهورئازجلاءاملعنماذفاملاعيمالسإلاملاعللتجّرخ«ةميرك

.(1914)شيفطأفسوينبدمحمجاحلاةمئألابطقهمع

بکمثهرمعنمةرشعةيداحلايفنآرقلاظفحميهاربامتأ

هدهيفهيملعمزربآنمناکوةيعرشلاوةيبرعلامولعلافلتخمىلع

حلصملاملاعلاو‹بازيميفشيفطأخيشلابطقلاهمعةلحرملا

.ةصاعلايفيواجملارداقلادبعخيشلا

سنوتمميفملعلانمةدازتسالاىلاهسفنتقات1917ةنسيفو

راشمناكفةنوتيزلاعماجبالطنمضطرخنافةيملعةثعبنمض

هتوهتسانأثبلامو.ملعةعسواقالخأوءاكذهتذتاسأباجعا

.رحلابزحلايفًازرابًاوضعناكفةيسامحلااهئاوجأبةسايسلا
اهنوسأرتياوناكيتلاةثعبلابنيرخألاخياشملاهئالمزعميروتسلا
هتطبرو4يحينبحلاصخيشلاوينيمثلاوناظقيلاوبا.مهيبنمو



ةقادصلاوةوخالاةطبارخيراتلااذهذنميبلاعثلاخيشلاب

.ةميمحلا

ههركبسنوتبةيفاقثلاوةيسايسلاطاسوألايفقاحساوبأفرعو
نمسنوتىلاكلذلجأنمهافنيذلاىسنرفلارامعتساللديدشلا

هفقاوموةبهتلملاهتسامحوبئادلاهطاشنبفرعامكو«رئازجلا
ىفنلارارقهءاجنأهلككلذلجأنمثبلامف«ةنلعملاةينطولا

‹ءاشيدلبيأهفنلراتخينأىلعةيسنرفلاتاطلسلانمداعبألاو
ةرتفلاسفنيهو1923ةنسنميرفيف23يفاهلصوورصمراتخاف

لمعلاتالصقاحسايبأبهطبرتيذلادلاخريمألااهيفيفنيتلا

.ينطولا

مهنيبنمفرعواناوخأنييرصملايفوامارصميفدجوو
الماعمهئاوجأيفحبسنأثبلاملحاطفءاملعوءالجأخياشم

ىمالسالاةيعادلاهئاقدصأزعأنمناكف«اديفتسمواديفم«املعتم

هتعبطمهلتدمو(حتفلا)ةلجمبحاص«بيطخلانيدلابحم
يفكلذو(جاهنملا)ةلجمدوجولاىلازربأفةدعاسملاديةيفلسلا
دشأنمجاهنملاتناكف.م1925قفاوملا.ه1344مرحملوأ

هتآوسفشكتىسنرفلارامعتسالاىلعةجهلةيبرعلاتالجملا

.ةماعبيمالسإلابرغملاو‹ةصاخبرئازجلايفةقبطملاهيزاخمو
هدعاستملقاحساوبأاهفرعيتلاةيساقلاةيداملافورظلانأريغ

ةلجملاهذهتثبلامذاًاليوطيفحصلاناديملايفرارمتسالاىلع

بيطخلانيدلابحمهقيدصلاهتصخرنعلزانتوتفقوتنأ
زارباىلعابکنمءانثألاهذهيفقاحساوبأناكو.1930يلاوح

۹
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هیعسبجرخأف(بطقلا)هعهکرتيذلاميقلايمقفلاثارتلا

(ڵلينلاحرش)اهزربأنملعلو‹تافلؤملاكلتنمريثكلاهتيحضتو

بتكلارادب1930ةنسيفقحتلاو.ةميقلاةيهقفلاةعوسوملا

ةيوفللالكاشملانمريثكلعجرملاناكفاححصمةيرصملا

ةيمالسإلاسئافنلاضعبقيقحتوحيحصتيفكراشو‹ةيعرشلاو

.ةريخألاهئازجأيف(برألاةياهن)و(يبطرقلاريسفت)لثم
الثممنوكيلتاينيتسلاةيادبوتاينيسمخلارخاوأيفريتخو

ةيضقتناكثيحةدحتملاممألاةأيهيفيلعنببلاغمامالل
ةكنحوًاريبكًاطاشنىدبأفيلودلالفحملاىلعةضورعمنامع

.ةحجانةيسايس

مالسإلاوةبورعلاليبسيفاصلخمادهاجمهبأدكلذلازامو
ىلا.فحصلاوتايقتلملاوتاودنلاىفنيملسملاةدحوىلاايعاد
كلذوءةنسنيعبرأنمرثكأهتنضتحاىتلاةرهاقلابهللاهافوتنأ
.م1965ربسيد26لقفاوملاھ1385نابعش20موي

لالخنمءىراقلاعلاطتةيوقةيصخشبقاحساوبأزاتمي
اياضقلاوعاضوااللهليلحتيفلديوابطخوتالاقمةيرثنلاهتاباتك
ةّيحةبكاوموثادحألاىلعمجعالطاوةفرعملايفةعسىلع

.يعامتجالاويسايسلانيلاجملايفاميسالواهتاروطتل
هقداصو«هاخآيذلايندملاقيفوتدمحأخيشلاهفّرعدقو

:لوقيثيح.ةرهاقلايفمأسنوتيفءاوس.اليوط
قشيالاملاعهللاهمحرناكدقفشيفطأميهارباخيشلاامأو»

نمثرو«رابتعالاومارتحالابةريدجةيلاعةيصخشورابغهل
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زكرملاةماخفو.لمعلاةباحروملعلاتيصميركلا"دج

اعنيفرابداواعساواملعلصاوتملاهحافكوهدجببستكاويعامتجالا
دقتنتهنيديفًامراصهللاهمحرناكو«اهيلعطبغيةيلاعةفاقثو

اريثكمرحيهنأىتح«مارحلاولالحلارومأيفهتوسقوهتدشهيلع
‹ةهيدبلارضاحاجاجحمناكو«ةهبشوأنظدرجملتاثدحملانم

.ةضراعلايوق

ءاهيركفمواهئاملعنيباناعملقلأتيرصميفدعبنمهتيأر

لجأنمموقلاهبحيونسحأيهيتلابالنشخأيهيتلابعفدي

.((2ڭمهسوفنيفهتناکمدادزتوكلن

:ةيبدألاهراثآنم#*

.جاهنملاهتلجميفاهبلغأرشنتالاقمةعومجم-

.1923ةرهاقلا‹نينمؤملاليبسىلاةياعدلا-

فيأللاذهانمويىلارونلارتمليتلاةطوطخملاهراثآنمو#
.ديدشلا

‹هباشتملاليوأت-1

.رفسلاةالص-2

.ةماقتسالالهأهيلعاميعةمالسلاجاهنم-3
.ةحتافلاريسفت-4

.ةيضابالاخيرات-5

.ةنسلاوباتكلايفةيبرحلانونفلا-6

.156ءصء1ج۽حافکةايحةايح(1)
.هدجسیلوهمعهنأعقاولا)2(

١۱



.لسرلاوءايبنألاةصع-7

.نحالملاحرش-8

.سرادمللهقفلاولوصألارصتخم-9

.ضقنلاباتك-0

ةيهقفلاتافلؤملاضعبقيقحتيفةلاعفلاهتأ»وعجمادعاذه

بهذلا-عرفلاولصألالماش«لينلاحرشءاهنمركذن.ةماهلا

-نحالملاباتك-باتكةمدقمحرش-صلاخلا
لهةريسيفنايعألاةفحت-ماظنلارهوجباتك-عضولاباتك

..يصورخلارصاننبفيسلمالسإلاناكرأعماج-نامع

عجارملاورداصملا
.1966ةنيطنقءشيفطأميهاريِإقاحساوبأهللادبعىيوب-
.(طوطخم)(149-145)تاحفصلاريلاقحلم«ءميهارباناظقيلاويا-

يمالسإلاهداهجيفشيقطأميهاربإخيشلارصاندمحم-
.(1929-1925).جاهتملاةعومجم-

۱۲



ناسسیب

بتعلاباتكدقنيفصلحخمةذبنهذه

نمةماقتسالالهأىلإهبسنامدروليمجلا

ةزاحمالوايففسعتالةقيرطبفلسلالاجر

بوثينأبتعلافلّؤمىسعلمعلاسنج
.قحللفانملمعبهتايح«هدشرىلإ

ءانثأاهانحقنمثةدحاوةليليفاهانررح

ةذخاوملامدعوجرأءافتناهيلإانفضأوعبطلا

نإلبقتسملايفطسبلاباندعومو.راصتخالاب

ةمدخقيفوتلاهللالأسن.ريداقملاتحمس

.قلخلاداشرإوقحلا

شيفطأمهاربإ

۱۳



رميحرلانمحرلاهللامسب

قيليادمح.هلاكإوهماعنإىلعهللدمحلا

.هلاکوهلالجب
.ىدهوقفويذلا.هلاونوهلضفبًافارتعا

يلصنو.ىلثملاةقيرطلاىلعبذلاىلإدشرأو
نأنينمّؤملاىلعًاقحنإ»لاقنمىلعملسنو
«سأرلادسحلاملأيكضعبلمهضعبمجوتي
دعسنملضفأدمحمانديس.لاق5وأ

اورحتنيذلاهباحصأوهلاىلعو.لانأودعسأو
.لاحلايفاوزاففًادشر

نيملسملانمًاريثكىرألزأملينإفدعبو
ًابهذممهفلاخينميفنعطلاوولغلاةقيرطىلع

٤\



لماحتوهديدشةحجهلبدقنلافنوغلابيو

ةعيطقلاونتفلانمنوثدحياب!ولابيملوروز
تاتفكمويلاىهىلاةيمالسإلاةمألانيب

بالكلاالعضقنتءاديبيفةهئاتابظلا
.اہبابرالاهرشحتفةبلكملا

الھجمكحلانمهبنوذخاۇيامبنولابيالو
دحاولايدينيبنوعمجيالمن5کاناودعو

جرخوهقنعيفهرئاطملکملیمويراهقلا

تعطقتناامنورصتنيو

دتعيالسانلاوقأىلإاودمعمېجح

مهقلاخنوبقريالومهتاتلفنمؤتالومهمالكب

\o



رنأماسامليوأتلاجهانمومالكلا

»ًاقدصالوالیبسءال

نوموريمهنكلوملعللةمدخوةدافإاودصقالو

ةدبعومالسالاءادعأةمدخو‹ةيفخةوهش

ءاوسنعلضأواناكمرشكعلوأ.توغاطلا

ةمأريخيهيتلاةمألاهذهلزتم

بذلاواهتياميمعازنماهلتاقميفباصتو

.اهامحنع

تالیولايفطبختتيهونورقاہيلعىضم
يتلاءاملظلايفعكستتونوناحلااطاهرجيلا

كلتراثاببكتتوةرساخاةعفلاكلتبقاوع

٦۱



.الك؟نوملسملاهبتنالهف.ةملظملامايألا

دارفأنمنالادجويالهنألقاعلانظي

دضءيشةباتكلوحهركفلوجينمةمألا
ةييراتلاتابكنلاكلتةراثإوأةيمالسإةقرف
فسأيونيعلاعمدتوبلقلايمدتيتلا
رصعلايفلحامكردأرويغلكاهعوقول
.هتمابرضاحلا

مهتباتکتعضامقيمعلافسألاعمنكل
جہتمهتقيرطو,قعنتمهعابتاورهظت

ء

نأنود
:اوظعتيوأاورصبتي

نعاطئابفلوملاعامتجا
دمحمذاتسالاةعيشلاةالغضعبلتعلاط

هنیبواننیبو ةروفغنسبيولعلاليقعنب

47ةياجحلا]
۷V۱



داباةرهاقلافهبانعمتجاانكهقادص

ةيحتلاانيداهتوه١١٤۳ةنساهيلإانروضح

 ولغلانعدعبلاولادتعالاهيفدقتعنانكو

ةغلابهتجملتناكليدعتلاوحرحلايفًاباعك

بتکتفاصنتألانعةديعبفسعتلاةياه

ريصبهيهنوعرويذملاعملقبالولبةريصبب

:ىلاعتهلوقب

وشمهننفلو

نعطلاةءارجوةوقنمهيتوأاممعفدنادقلو
رباكأالوةباحصلارايخهنمملسيملف

اذهةمالامهنعتقلتتاقثلاجرالو؛نيعباتلا

.نيبتسملا

]۳ءارسالاةروس]

۱۸

 



ةمكحلاوملعلاهللامهاتانيذلاكعلوأ

:ءاشياممهملعو

ةامهدهاىدمبَلوصس
هبهذمنعبذلاوهداقتعايفهمولنالان[

:هبلثوهعطنتوهولغهيلعرکتنانکلو

ٍيحْلاريَعمڪينيوفأولالبلالهايف

ااودقاةئروقودار
ليلومنعولعواڪ

نمةماقتسالاوقحالهايفنعطنئلو

سمشلانإف(ةقحلاةيضابالا)ةيدمحملاةمالا

[۹°ةياماعنألا]

YY]ةياةدئاملا]
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تابكنلاوربصدقلو.نيلواطتملايديأاهلانتال

ملامقحلاليبسيفهلئاوغنماولمحتو«رهدلا
.نولطبملاهلهاجتوأهلهجنإوءخيراتلاهفخي

ةمبأايفرثنو«تومرضحبلدعلااورشناملاط

مالسالاحوراهيفاوثبو‹ةمكحلالولقحلا
مويلااهنمزربنإةبارغالو«ةرهطملاةرهاطلا

مانينألواحيوءخراتلاقئاقحركنينم
ةبارغلانمنإ‹ميجرلاءارغإببلاثموبابسب
ءاملعلافاصميفهسفندعينمقرفيالنأ
ةيضابالا ةماقتسالالهأنيبنيفلّؤملا

تادجنلاوةقرازألاوةيرفصلانيبو ةقحلا
ليبسلاءاوسنعتلضيلاقرفلاةدراجعلاو
فئاوطلانماهریغکمالسالاةحامستسندو

تضمدقويوسلاطارصلانعتلدعيلا

ارثأتحبصأفاهلمعءازجتيقلواهيرابىلإ

۲



مويغلاكلتنيبنمةلازغلاتدبفءنيعدعب
:ةمكارتملاجولثلاوةرهفكملابحسلاوةدبلتملا

رالفكتفسالايمامواجبهذيديلاابا
يفقحلالهأنأشيفنوعطنتملاماهدق

‹دانعلاملوحاملكاولواحو«داولک
جولولاوهقرطنمقحلاةنابتسانعاوضرعأو

مهعدرياماوكردألاولعفولوءهباوبأنمهيلإ
باکترانعاوءانتو«ةلاهحلانوتمبوكرنع
.ةلاذرلاوططشلا

نتفلاةبضم
نتفلاراشتنادنعةيمالسالاةمألاتناك

نحاطتيفءةلضلملاعدبلاوءاوهألاروهظو
عضوفءمادتحاونعالتوءمادطصاو

ءارمألاىلإاوفلزتومهدادضادضثيداحأ

[١٠ةيادعرلا]
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ابلطعايشألانماهباورتكتساواهبءاسؤرلاو
اونكمىتحمهماصخأىلعًاراصتناوةسايرلل
ضرالايفثاعفءمهباقرنمكرتشملاودعلا

ادالببرخوبلسوبہنوامرحكتهواداسف

ديدعونييلوغملاعئاقوظفحبليفكخيراتلاف

فلخف«یصحيالامنمهريغونييبيلصلابورح

اوفتقاومهكلسماوكلسفلخمهدعبنم
اججحتاعوضوللاكلتذاغختابمهر

اقزترمو«ەبنوحفاكيًاحالسوءاہبنولدىتسي
ءءاربكلايديأيفامنوردتسيوهبنودجتسي
نأنيققحملاءاملعلانمدحألقيملهنأريغ

اثيدحعضومهتالغنمولوجراوخلانمًادحأ

ءافعضضعبهلاقاموهللالوسرنع
تعقادتسلوءیوجاهوشنمملعلا

نممهلیبسكلسنموةقرازألاوةيرفصلا

1



مهوهئادعأيفولوقحلالوقيفصنملانكلو
نعدقنلالاجرهبحرصاسانلادعب
ةريبكلانأنودقتعيمهوالفيكوبذكلا

ريغنممهماصخاومهوبراحملبهرفك
ىلعءارغاللثيداحأاوعضوامرةيضابالا

مالكلادنعلماكلايفدربملالاقكءمهبكتفلا

۰مشاتقوةرفصيأنببلهملالع

نعةبطاقةمألادعبأمهفةيضابالاامأ

نودريالمهنامهعرونمغلبلبعضو

مالکدروقحلاهيفستيئاوعقيالىتحليواتلا
رہشنممٹیدحلانولبقیمھفءقلخادیس

اوذختاامومہبهذمريغنمولوقدصلاب
الإمهللاثيدحلاضفرلةيطمامامويفالخلا

Y۳



نعركذيكهبهذمةدئافلبذكلاحييوأهب

نوضرعيانودہتحممعنكلذوحنوةعبشلا

اقفاومهودجوامفهللاباتكىلعثيداحألا

وهقحارمعلاذهو‹هودرفلاخاموهولبق

4هاورالكلذو.هدعباميذلافاصنالا

نع(حيحصلادنسملا)باتكيفهللامهمحر

نيانعديزنبرباجنبملسمةديبعيآ

توفلتختسمكنإ»لاقيعيبنلانعسابع

باتکىلعهوضرعافينعءاجامفيدعبنم

«ينعسيلفهفلاخاموينعفهقفاوامفهللا

.هتوبنمالعأنماذهو

یعللابةفيعضقرطبانريغدنعىوردقو

ثيدحلااذهطوقسبضعبلاقتحءظفللابال

‹اهاوسمهغلبيملذإةفيعضلاقرطلاكلتب

هتحصبضاقيلاعلادنسلااذهبهتوبثنكلو

٤۲



نيضولاثيدحنمهريبكيفيناربطلاجرحخأ

اعوفرمهبانعرمعنبهللادبعنبملاسنع
هيفاودازوهيفاورثکافیسومنعدوہیلاتلئس»

نعىراصتنلاتلئسو«اورفكىتحاوصقنو
«اورفکیتحاوصقنواودازوهيفاورثکأفیسیع
نمكاتآامفثيداحأينعوشفتسهنإو

قفاوامفاوربتعاوهللاباتكاؤرقافيثيدح
ملفهللاباتكقفاويملاموهتلقانفهللاباتك
. هلقا

اذهنعانخيشلئسدقويواخسلالاق

نمولختالقرطنماجهنإلاقفثيدحلا
باتكيفيقميبلاهقرطعمجدقوءٍلاقءلاقم
.لخدلملا

يبهذلادانسالاكلذقيرطنمهتیاورو

هلوبقوهتحصيففاكمالعاألاةمألادانسإ

Yo



هتحصليلدحيحصلابفيعضلادنسلادييأتو

ثيدحلالوبقملنوناقوهوهلحميف

تيدحلاىعضاوبةمالاءالتبا٠دردرمو
رهدلانمًانيحةيمالسالاةمألاتيلتبا

اورمضأنيذلاوةدحالملاوةقدانزلانمةلثي

اورهظأورفكلاللمنماهريغوةيسوجما
ةعيشلانمبهاذملانمةريثكةالغومالسإلا

ءثيداحأالايعضاونممهريغوةئجرللاو
كلذيفلبانلابلباحلاطلتخاورمألاكبتراف

نمحيحصلاريرحتىلإلاجردرجتف‹رصعلا
صالختساورشقلانمبللاءاقتناودسافلا

ريشكىلعدرفضعبغلابوءضيخلانمةدبزل
ايقسوااحيحصهبءاجاملكهيفلاخنم

ءنيمسلاوثغلانظللًانيسحتلبقضعبو
هتعاطتسادهجىلثملاةقيرطلاىرحتضعبو

٢۲



ناکامدروناتنمواوتدمناکاملبقف

ومههااياع

ننالوالسبسمدادهنِ

مظعألامامالايفيلاغلاكلذملكتدقو

هقيثوتىلعةمالاتعمجأيذلالماكلاةقثلا

يتفمونيعباتلاهيقفديزنبرباجمامألانإ
نأنمرهشأةماقتسالالهأمامإوةرصبلا

[۱۲۸ةيالحنلاةروس]

[1۹ةياتوبكنعلاةروس]
Y۷



مظعألاهخيشةداهشًافرشهلیفکو«هلمجرتي
لهألًابجع:لاقذإهنعهللايضرةمألاربح

نبرباجمهدنعوانيلإنوجاتحيفيكقارعلا

يفامعًاملعمهعسولهوحناودصقولديز
يفهيلعمالكلاانيفوتسادقووهللاباتک

يأیرکذ)انباتک

لمعلاوهقيثوتىلعءاعمجةمألاتضم

رخاوأيفاحداقءاجنمهرضيفأهتياورب
نعليىتحةعاسلاموقتال»ىوردقواهمايأ

نعللاوةعلاقوأ«اوأةمألاهذهرخآ
نعدعبلاكلعفلابنوكيدقوظفللابنوكيدق

.ديمحلافصولانمؤربتلاومخفلاماقملا
ةمألاتدروومامالانمريثكقلخذأ

ديسثيداحأةبذعلاهلهانمنممېتطساوب

كرتىتحنييلعىلإهحوردعصتملودوجولا
هلعلو«باتكلااذهريصمفرعيال(۱)
۸(ن.م).دقف



هناویديفةنسلاوباتكلايملعنمهعمجام

ةمالايفنودرفسلوأوهيذلاميظعلا

نمهفلؤلغلبامعمجباتكلوأوةيمالسإلا
هيقلنمهدنعنيرخالاونيلوالاديسثيدح

لاقذإمهریغوردبلهاةباحصلارايخنم
تیوحفردبلهنمالجرنيعبستكردأا»

نباهبينعيو«رخازلارحبلاالإمهدنعام

.امہنعهللايضرسابع

لضفلابحاصوهانلقاذإةبارغالو

رصعلاكلذيفةمألاباتكىلعمظعألا

الإهنعبتكيملوانيلإلصيملولوهناويدب
ايفبهذوءانباحصأونونظلافشكبحاص
يلاةيدادغبلاةليلحلاةبتكملاكلتهيفتبهذ
هلفسکنيامنالانامقرغلاوقرحلانمالان

.دومحلانيعلاهلممدتولابلا

۲۹



كلتيرسفمنمريثكهنعلقندقلو
نايحياويربطلاريرجنباكىلوألاروصعلا
نولاغلاهلوقيامىلإتافتلاالومهريغو
.نوبصعتلمل

ريفكتنمنونيبتيالنيذلاهبسنيامامأ

اوكرديملمهنإفرئابكلالهألانباحصأ
رفكلانانولوقتموهانإومهحالطصا
لحخأاملكوهوكرشلاوهرفك:ناسقاندنع

قيليالامىلاعتهللافصوكءتايداقتعالاب

ىلاعتهبتكيفهيلعصوصنملادركو؛هلامكب
.ااثمأوةرورضلابنيدلانمملعامراكنإو

اموهوةمعنلابقافنلاوقسفلاوهرفكو
رفكلانودرفكلاثيدحلالهأهيلعقلطي
كرتنمداقتعالاىوسابةلخمةريبكلكوهو

:ىلاعتهلوقلكلذوهيهاونفارتقاوأهللارماوأ
۳



.اروفکامإواركاشاما

[۳ةيآناسنالا]

هنعةحيحصلاثيداحألانمىورالو

رفكلالمححصيالورفكلاظفلايفهلاوع
نمكلذهنمردصنمقحيفكرشلاىلع
نعمكتبغرمكبرفك»هلوقككلذوءنينمؤملا

برضيارافکيدعباوعجرتال)هلوقو(مکئابا

يفاولداحجنال»هلوقو«(ضعبباقرمكضعب

لاقنم:هلوقو(رفکهيفًالادجنإفنارقلا

ءابدقفءرفاكلاتنأهللاقفءرفاكايهيحخأل

جراوضلاةلز

حصيالاملاثمأيف

الولالحتسالابهرفكنأللحتسللا

هنألهيخألهيلعهتصيقنتعجرىنعمىلع
۲۹



نيدذلاجراوخلالعهلمحالوحيحصرعليوأت

يئمهاطخلنيکرشمباوسيلممنالةقرازألاو
يوونلاتبثأكعدبلالهأرئاسك

ىلإهبلويكلذنأىنعمىلعالوهزيغو

نعةئشانهوجولاهذهلکو*هریفکتهيلع

هنعربعملاوهوةمعنلارفكىلعرفكلالمح

ةعبرأالابهاذملادنعوقافنلارفكباندنعاضيأ

فةمألانيبفالخلانأىراوءقسفلاب

ةقرازألاىوسءالإسيلتاحالطصالا

كلذل.كرشاهلكرئابكلامهدنعفةيرفصلاو

ءانبألىبسلاولاومألاوءامدلااولحتسا

مهعئاقوبنادلبلااوبرخونيملسللا

٢۳



.ةلوهملاةيخيراتلا

دقلو.ءالبمہتنحموًاللجمہبطخناکو

مظعلاوخملااونفأىتحىوقتلاوةدابعلايفاوغلاب
ةريبكلكوهيذلاكرشلايفعوقولافوخ
ةريغصمآةريبكءاوسبنذلكمهضعبدنعو

نيدحوملاىلعمهمكحبهنماورفايفاوعقوف
نيبهللالحأاماومرحفليوأتلايفًاطخكرشلاب
نمامهلاثمأوثراوتلاوحكانتلانمنيملسللا

.ماكحألا

ىلاعتهلوقلیوأتبقحلاجهنمنعاومع
:مالسلاهيلعحوننعةياكح

اراَفكنالاودلال

[۲۷هياحونةروس]

هٹکمبهموقلرابتخالالوطنعهنمىشانلا

۳۳



دلوملكفاریخمہنمجریملتحمہیفلیوطلا
طاسوألاكلتيفجدنيىتحزييقلاغلبيالمحل

هللامعننارفكىلإلوؤيوةرجافلاةريرشلا

دعبالإهزاعدنكيملوءعهيبننايصعو
دارأامدنعنمممهنمدلويالهنابهللاهربخأنأ

ءهلدرماليذلاهئاضقويلألاهمكحذافنإهللا

:هناحبسهلوقلیوأاتيفاواطخأاک

هەناو درشل1کمه

[١١۱ةياماعنألاةروس]

امهيلعاوساقفكرشمةتيملالكأنأاونظف
.رئابكلانمكلذىوس

دقوةتيلالحتسانمكرشبربحتةيالاو

كلاحيفاوشمدقلو.هناشزعهللااهمرح

رعشقتاممناكامناكفلطابلاليوأتلاكلذ

٤۳



بلغأوءسوؤرلاهلوبيشتولبدولحجلاهنم
نأىلإاوزواحجتلبدحلادنعاوفقيلمهماصحخأ

بېللانممهفقوميمهريصامىلإاوغلب
كلذنعهللاهمصعاليبسلاوتبلسلاو

هيلعهلوسرلفارتعالابوةينادحولابهلرارقالاب
لبقنمرمألاهللوءةلاسرلابمالسلاوةالصلا

.دعبنمو

لاوقألانمهومعرونوبتاكلاهبتكاملكو

لکنوكتمويهمِإنولمحتيلطابفءاذحلةفلاخم

لهلحتسيملوءةنيهرتبسکابهيفسفن
نمباتكيفالونمموييفةماقتسالا

نمءامدلالبهدحوملمدلانمةرطقمہتك

لقنماهقحبالإمهدنعبعصلا
دعبدادتراوناصحإدعبىنزواملظسفن
.ناميإ

Yo



نعمهدعبأوًاعروسانلادشأمه
هنا؛نوبصعتملاكلذنعىماعتولوءاشحفلا

ةدئافامو«ةدابعبسيلمتشلانُأانداقتعانم

دبعيالهللاف.؟ةدابعأىرتايسالا

.اماكترانودمعتيالعرولالهأفةيصعممأ‹متشلاب

زيزعلادبعنبرمعىلاباحصألادفو

يبانعلنمبكتريناكامىلإىريالوأ
دبعنبرمعهلطبأاموربانملاىلعنسحلا
دفوهيلإدفودقوكلذانباحصأهلدمزيزعلا

ةمألارمأيفهوضوافوةفالخلايلواملمنم

ةنتفلارمأيالإهنماولبقومنملبقفءذئيح
ءامدكلت»ايفلاقةباحصلانيبةعقاولا

(انتنسلأاهنمرهطنالفأانفويساہنمترهط

ةميركيأنبملسمةديبععوبأمامالالبقدقو
هلاتقنعةارشلافقوتوءهلوقهللاهمحريميقلا

٢۳



نبااي.كغلبيأ.هتماقتساوهلدعلجراوخاو

مثاليامالإكعنقيملمآاذهمراضحلا
.كضرغ

نامكحةءاربلاوةيالولانأملعتكنإ

كباتكيفهتبثأكملسملكىلعنابجاو

نمدرفلكىلعناقبطني(ةيفاكلاحئاصنلا)

امهوءلسرلاوءايبنألامهوموصعملاريغرشبلا

ناكرأنمامهلبهةنسلاوباتكلانم

ءنظأايفةيمامالادنعوددنعواندنعنيدلا

مدعوةباحصلاةلئسمنعفكلاكافكاله

مهمنسحاءهللاىلإاوضمدقايفضوخلا

ينبنسحلايأدادضأنعلتلعجلبءءيسلاو

ولغلاىهتنمكنماذهو.دوهيلانعللبقةيمأ

ملسمهبفصوياليذلا

فيلكتلاةدهعنمًاجورخءرمللىفك
۳۷



ىلوتيوةءاربلابجوتسمنمًاربتينأ

نمكلذدعبهيلعسيلوةيالولابجوتسم
.بلطم

نبامالكبةيضابإلايفنعطلاىلعتللدتسا
هبصعتهيلعهلملئاهًاطخهنأعمةطوطب

هالمأ|کهاوههيلعهالمأوكلجاک

ًافدهتبصأككنأتننظوءكيلع

.(۱)ارخفتفداصو

نامعلالقتساورامعتسالادصاتم

ردابيالنأًاملسمناكنمىلعبجاولا
هنإفاهنمدارفألمعبةمألاىلعمكحلاب
)اهرسأبةليبقوجهينمسانلابذكأ»:لاق

.لاقكوأ
مكحلاناهبنينبيلوتفداصةطوطبنبانإ

اودسفأفًابلغتًالهأهلاوسيلمهو

فيكفتايهنملااوفرتقاوتائيسلااوحرتجأو

.يلاسلانيدلارونلنامعخيراتيفنايعألاةفحتعجار(١)

۳۸



ةممَأنامعرمأىلوتدقومهتريرجبةمألات

ءمئالةمولهللايفنوفاخيالنوحلاصلودع
ىلإمدعةعشأتدتماالاطودودحلانوميقي

ةيرحلاوةداعسلامعطمهوقاذأوكدادجأضرأ

.ةيهافرلاونانئمطأالامينو

.ةمراضحلاةمعأدحأهلاقامضعبكيلإ

هللاهمريمرضحلاسيقنبمهاربإقاحسإوبأ
:داقنلافيسلاهناويديف

قئاقدنعاوبطوخنأىلالانيأو

اوعراسومہیلئاساوبنملعلانم

مہنمومابشيئمهاشتلقت
عفايممېهتوحموقةعفيمب

مہموسانآمہنمنفیھیو
عداصلاویضرلاثيححبصيذب

۳۹



ةعامج(تومرضح)يداوبمهنمو

عفادمتمهليسنامعضرأو

سرافومہنمبرغلاومدقيو

عوارأماركمزراوخومعن
السدقحاصايهللاتیبوتلاقف

عماسنذألاوكنملوقليداؤف

بهذميأىلعيفرعنكلو

عنامرولانمنصحمهذإمه

رباجوبهونبانيدىلعتلقف

عراسممہنملكلاواودجودقل

یدحلاىلايدمينمحرلاةعاطىلا

عئاطللميضلاویدرلا

:لاقو

ىسردقوبايالاموياهبينك
مراضحلاةاضقلانماہتعبيل

۰٤



اہیدرمآتدلقدقاہبينك

هنمباترتىضرمامإ

ةروكذملالايقألاىلإدوعياهبيفريمضلاو
ةلتحلامهراطقأضعبيفتحوستنئلوءلبق
تمعدقفتاركنملانمائيشايفتيأرو
لالتحالابمالسالاراطقأرئاسمهاولب

تاركنملاثبهيعاسمةلمجنميذلايبنجألا
فاعضإومالاقالخأداسفالءءاشحفلاو

اهداعبتساىلعردقتیتحءاہسفنايئاهشدابم

نعفاخاذهنألاخإالو«اهتيصانكالتماو

لقامهموهفراعمتناكامهمسانلانمدحأ

مامإباحصألاماقأدقفكلذمغروءهعالطإ
يبنجألامكحلانعاولغتودالبلالخادلدع

نيبىداراماوماقأفمهفويسمكحباولقتسا

٤ا



يذلاىوقتلاونامألابةرماعلاعوبرلاكلت
تفصنأولتنأو«مهريغدنعدجوياملق

اورحت»هلاوهعلاقدقو.كلذب
«ةاجنلاهيفنإفةكلحلاهيفتيأرنإوقدصلا

ةدايزبىرخأةياوريفوايندلايأنباةياوريف

هيفنإفةاجنلاهيفميرنإوبذكلااوبنتجاو»

.«ةكلجلا

ةمالابةطيحلابئاصملانأانيلعرمدقو

وهويبنجألالالتحالااهرجىلاةيمالسإلا

يفنتفلانمهتبكتراامةجيتنءالبمظعأ
بهذوتلشفواهتطبارتلحناىتحاهہضعب
لالتحالاراوطأًاعيمجاندهاشدقواهحير

.اهنساحمخسموةمألاداسفإىلإهجردتو
تاقبوملانمدهاشاذإلقاعلاف

مكحاوةمألابلقنعطىلإةعيرذاهذختيال

1



نتوبصتنملاهلوقيامموأرضاحلابيضالالع

.اماصخأ

اريثكملسملادجينأتاّعملاربكأنمنإ

ايكحةيبنجألابتكلايفنيملسملاخيراتنم
يفهفالخبوشحلکنمادرج«عئاقولابسح
اوشحنوکيداكهنافنیملسملابتكبلاغ

تايحومنمنوبتابكلاهنمضياهبهلك

ضفخوءاضغبلاودسحلاودقحلاوبصعتلا
ليللاانآنيلابمريغًاضعبمهضعبلزانم
:راهنلافارطأو

اوفرقتالواعيمجهلالبوعو

]۰۳ةيالانارمعلاةروس]

۳



و.±ومس22كوورےسسود«ےکدوےس

متنكنإهلااوعيطأرمكيتاداوحلصوارتتا
مم مَ

[١ةيآلالافنألاةروس]

بناجألاهبتكامضعبىلعتعلطاول
لقأملنوكينأتركنأنيذلاانباحصأنع

كعمجتوهللاديحوتيفمهلكراشمتنأوليمج
نوفصنملاهبتكاموءمالسالاةملكمهايإو
عدترتوظعتتنأكاسعزيحتلانمنودرجتملا

.نيشملاططشلاكلذباكترانع

ريمألاةمالعلاكلذنمًاريثكايشلقن
تاوفهضعببکتراهنآولونالسرأبیکش

لقن.رهظيايفةيننسحنعلبءدمعنعال
خراتلاتاحفصىلعارطاعاركذهلدلخيام

يفملامعأليلجوماطبأومهتمئأةايحنم
.يمالسالاملاعلارضاحىلعهقيلاعت

٤٤



كفاقياريغةلاجعلاهذهيفلواحأتسلو

عطنتلاومشغلانمكباتكهاوحامضعبىلع

تسلو٠بيغلابامجرنعطلايففارسالاو

ءاضيبلاتاحفصلاعمجىلإرطضم
.رهشأيفهللامهمحرباحصألل

.ءيشناهذألايفحصيسيلو

ليلدىلإراهلاجاتحااذإ
ناورهشلاباحصانسحلاوبا

عجراوبساحتنألبقكسفنبساحف

كنعطةياوغىفكوءتغابتنألبقكلطابنع

مهلتقىلعمّدنتونسحلاوبأمهحدمنمیف
هلوقباناوخإمهاملهأمهو
محلحابتساامو(مهانلتاقفانيلعاوغبانناوخإ»

ةيميتنباكلذرکذ«مهرفکبمکحالوالام

يفهراصنأمهو.ًاليوطیکبومدنت.هریغو
الإهنعاوجرخاموهلاتقنطاومنمنطوملک

o



هيلععامجألاعقوايفمكحتلا»هلوبقلًاناركت
متخنابدقلومهاوهًاعبتاوجرخيملو«هتماماوهو

ريغنود

ك

ىلعبذكلايفضفاورلارشعم

يفنعطلايفثيداحأمتعضوفهللالوسر
.كلذيفرحتنودبةاورلاضعباهلقانتءالّوه

ةفراملاتيدحدصام

يفانباحصأهاوردقفةقراملاثيدحامأ
رباجنعةديبعيأقيرطنمحيحصلادنسملا

مہنعهللايضريردخلاديعسيأنعديزنب
جرخي»لوقيهلاودعهللالوسرتعم:لاق

مہتالصعممکتالصنورقحتموقمكيف
عممكلامعأومهمايصعممكمايصو
نمنوقريمهرجانحزواجتيالونارقلانوؤرقي
ثيدحلا.«ةيمرلانممهسلاقريكنيدلا

مہنآىلإةراشإوهوءوسلاءاملعبابيفركذو
يفركذو«ةدابعلاباوصتخانإوءوسلاءاملع

1٤



ديعسابأنأثيدحلااذهببسيراخبلا

هلاوعهللالوسردنعنحنايبلاقيردخلا
لجروهوةرصيوخلاوذهاتاذإامسقمسقيوهو
لاقفلدعأهللالوسرايلاقفمعينبنم

تبخدقلدعأماذإلدعينموكليو

لوسرایرمعلاقفلدعأنكألنإترسخو
هلنافهعدلاقفهقنعبرضأافيلهللا

eمتالصعمهتالصكدحأرفحاباحصأ

يففالتخاوهرخايفةدايزعمثيدحلاقاس

لجرمهيتآنأهرخافرکذوطظافلالاصعب

لثموةأرلايدثلثمهيدضعىدحإدوسأ

نمةقرفنيحىلعنوجرخيوردردتةعضبلا
ثيدحلااذهتعمسيلإديعسوبألاقءسانلا

يبانبيلعنأدہشأويعهللالوسرنم
لجرلاكلذبرمأفهعمانأومهلتاقبلاط

£۷



يبنلاتعنىلعهيلإترظنىتحهبتفسقلاف

رباجاهوريملةدايزلاهذهو.هتعنيذلادَ

ديعسيأنمثيدحلاعمسدقوهوديزنب

لب(الک)؟هفصواذهناکنمیلوتيمثكلذ

ةباحصلارصعكردأدقوكلذنمعروأوه

نعيراخبلاهزنالينإو.مهنمریثکنمعمو
ةعيشلاكءاوهالالهأنعذخايهنكلبذكلا

اهعمنونمؤيالءاوهأمحلنإومهبةقثةئجرملاو

.هللاهمحرىلاسلا

اهنعهللاىضرةشئاعنينمّؤملامأتفسأت

ةصيقعلاوبأعمومهلتقبتعمسنيحمهيلع
نإهللاو:مههاتقمويلوقينسحلاابأمامالا

باحصأورادلامويرادلاباحصالمنك

۸٤



.يلتذانآرقلا

اطخءالؤهىلعثيدحلاقيبطتو
ىلعهرهاظبسحبقبطنيثيدحلانإفريبك
هلوقىلإىريالوأ.مالسالااورهظأموق

ىلعوأمهرجانحزواجتيالونارقلانوؤرقي
ىعملانوکیفنيدلايفخوسرمنکیمموق

مہولقيفهماكحأرقتستالونارقلابنوظعتيال
صننيدلانمنوقرميهلوقو.يلرهظامىلع

ىلعمکحیلقاعدجویالونوكرشممهنأيف

نعمهجورخمهيلعاومقنولوكرشلابناورهللا
ءالبدشهللاويهةيضفارلانكلويلعمامإلا
ولوءةلالضوةعدبلكنمةيمالسالاةمالاىلع
كلذمهنمرهظاملناميإلاروناهلهألناك
.رئاسىلعاومكحينأىلإمهبىدأيذلاولغلا

نمرکذاکةفوفلمديبالإمنمسيلنم
۹٤



ركبيأىلعليضفتلاىلإو«مهئاملعبعمتجا
ةَهلوقنمةمألاهيلعتعمجأوىورامعم
.(ركبوبُيدعبةمألاهدهلضفأ)

ىلعهبابىلعاموثيدحلاقيبطتنإ

اندنعوهوليوأتلايفًاطخوملظباحصألا

فلاخنملكيفومدقتاكءوسلاءاملعي
نأنكميوهلاوهيبنةنسوهللاباتكهلمع

نمجراوخلاةالغىلع(ثيدحلا)لمحي
رئابكلالهأكرشبنيلئاقلاةيرفصلاوةقرازألا

ياوعقيالثلةدابعلاوزرحتلايفنودهتجيمهنإف
هيمهللالوسرنعىورامهديؤيوءكرشلا

موقهنمجرخي»قارعلاىلإهديبريشيوهولوقي
نمنوقريمہیقارتزواجیالنارقلانوؤرقي
ىعهلمحو«ةيمرلانممهساقورممالسالا

لدياکرهظاهتدابعيفقحافلاخنملک
00



(يف)ظفلنإف.لإموقمكيفجرحيهلوقرهاظ
مدعلادعبدوجولانعمجورخلانأىلعلدت

رونها.مهفصواذهموقمكيفدجويىنعملاو
.نيدلا

ماعقبطنتقورملاثيداحأنأيدنعو

ءرشبلاميظعتيفنوغلابينيذلاىلعقابطنالا

مهبمهتاواسمةجردىلإءلسرلاوءايبنألاريغ

نوكرشممہنإفهلب«مهريغلبق

هلإنيدلاذختممكح,عامجالاب
ةلانيدلااوذغتانيذلاىلعاذكو

رتاوتيهنإفسانلالاومأزازتباوسوفنلاصانتقال
ةعدخدابعلايفسفنلاداهجانممنع

رقحيةيفيكبراكذألايفلاسرتسالاوءأريرغتو
محالخاماذإوءمهتدابعمامإهتدابعناسنالا

نماوبكتراةفيعضلاسوفنلااومّنووجلا

أا



اندهاشدقو.رعاشربكهریوصتنعرصقيو
ثيداحألاكلتتسيلوءالوهنماضع

قحالهُلاقاذلءمهريغنودموقبةصاخب

هللاباتكهلمعبفلاينمقحيفةدراواهنإ
ناورهنلالهأقحيفاهليوأتوقلخلاديسةنسو
يفهبحاصبىدرتيلطابليوأتباحصألاو
ءةمعاخلاءوسهللااناقوبتينإمحبارعق

المعوالقوًاداقتعانوميقتسملاناكاذإكبرب

ةيامعلايه؟ىرتايملسملاوهنمفنيقرام

لالضوتاملظيفسوفنلانارذينالذخلاو

امنإءلامكلاوداشرلاعيهميفاهنأاللاخي
دقكبلععطاقليلدلرجحنبانعهتلقن

اووهاذجراوخلانأليقالةحصالوءهتملس

هنألضعبنمسدهنإفءاثيدحهوريصارم

مېثبخعممنمةالغلانمولوكلذرهظي

۰.1



حصولو«ةمألاىلعمهتدشومحالضو
حصولو‹نودقتنلااهرهظأل

نملوأباحصألناكل

مئلةمولهللايفنوفاخيالمهنإفمنمًاربتي
اوناکريثكنماؤربتدقوكلذبليفكخيراتلاو
«هوثدحأاملرابتعامظعأوةلزتمربكأيفمهنم
نملوأيفوكلاةيطعوقرزألانبعفانمهنمف
ريثكمهبارضأورماعنبةدجنوءهردقلايفملكت

منيبنممهوجرخأونوملسملامنمًاربت
.مهثادحأال

ليواتلاقيرطنمالإ عطقتنأكلىنأو
نوقرامةرربلاناورهثلالهأنأب دسافلا

مامالامهامسدقوةحيحصلاثيداحألاصنب

ءالۇهلجرهللاقوءةمألارايخهسفنلع

كحيو::لاقءاعنصنونسحميمہنوبسحينيذلا

oY



.(ليجتالاوةاروتلالهأكعلوأ)
نمريثکمہفونیقرامنونوکیفیک

نيعباتلارابكنملاجرمشوقبلاقوةباحصلا
ناكلةيومألاةيديدحلاديلاالولوملعلاةو

بألةماقتسالالهأتشنمتمعزامامأو

قبسدقوفالتخاضحمفءەئانبأوىلعنسحللا

نممتشدجويامنإوةدابعبسيلمتشلانأكل

بهذممہمولخیالمهوةالغلاءاملعلاصعب

مامالالوقنمرمامكبسحو«بهاذملانم
لوقلهلوبقوءةودقلاوهوملسمةديبعيي

كلت»هللاهمحر.زيزعلادبعنبرمعةفيلخلا

اہنمرهطنالفأانفويساہمترهھطءامد

ةربعالفةباثلاهذهبمامالاناكاذإف«انتنسلأ
كلتملاطتكارأو«عابتالانممتشوالغنهب

o



ساهلالاغإوبللاوةقيقحلابرفظتلالبتكلا
.نعطلاىلإذفنم

باهصلايرهت

يمکحقيبطتنورحتيباحصألامعن

لكىلعناقبطنيامهوايهشتالةءاربلاوةيالولا

.لوسرلاوأيبنلاالإموصعمالو‹نيموصعللا
ةيزميهوةميظعةيزممهلفةباحصلاامأ

ةقارإوقلخلالضفأنعبذلاوةبحصلا
راتخيفیاعتهللاةملكءالعإليبسيفمهئامد

يلاةموؤشملاثداوحلاكلتنعفكلا

ءادعصلاسفنتوالإخسارلالقاعلااهعلاطيال

:نينمؤمللءالتباهللامكحذفننكلو
ةعامكلل

[4۲ةيآلالافنألاةروس]
00



ص

رملاوكمدنىحدولل

[۳۱ةيالادمحمةروس]
Ve1ولسحرا روُقَعْلاَرملاوه

[7ةيالاكلملاةروس]

اطخبحرصنمىلعرابغالاضيأو
كلذنمتيبثتلادعببلثلاومتشلانودبمهنم

ةدراولاثيداحالامومعلكسمأناونييبتلاو

.نسحموهفهللاىلإرمالاكرتومهيف

لهانممهلكفبرغملاةيضايإام

نبىلعألادبعباطخلايأهدعبملعلاةلمحو

يسمادغلاراردياويلبقلادواديلأويسرافلا

2



مناکامومهتقيرطىلعانتامأومهنعهللايضر

ءرهدلانمنيحيفةيرفصلابطابتراخراتلايف

يناثلانرقلايفةماللمهخوضردنعالإمهللا

مهماصحخأبلاكتبمهتمامإتضرقنانأىلإ

.ثلاثلانرقلارخاوأيفمهيلع

نعاوذخأبرغملاباوناكنيذلاةيرفصلاو

مشرمتستمءالۇهوسابعنبایلومةمركع
فيككمجېتلمات.ةيقبملتيقبالوةايح

قحاليقنعكبداحونيبملاًاطخلايفكعقوأ

ناکميفڅرلاكبيوهتىوحلايفكبفذقو
e

۰یحس

نعكاصقأاموغرعددعبأام

مومذملابصعتلا

يهطسوألابرغلابةيقابلاةيقبلاكلت

o۷



لاوقألايفقدصلاوىوقتلانالالغمىلا

.هجاهنموهللاةعرشىلعةماقتسالاولاعفألاو

نوميقيوركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأي
حفاكتلزتملو.ةاكزلاةالصلا

اليقابلاىلخادلانعىبنجألا
ةصاخااهديلاقتىلعاهتظفاحواهدوهجلضفب

يمالسالا.نيدلابنالالإةكسمتملايهاهب

نُأنودبالمعوًالوقواداقتعا؛لماكلاىنعملاب

ءةعادخلاةيندملاوءةبالخلافراخزلااميوهتست

بورضو«ةيهانتلاطغضلالماوعاهيلعرثؤتو

اہندبوالاميفءاہلعبصنتيتلاقاهرإلا
اهنتفتوأ«ةثيبخلاةيبنجألايديألانمامضرعو
تخسميلاءاقرخلاةسايسلاكلتاميديف

راطقألانمريثكيفهئانبأسوفنيفمالسإلا
داحالابهمواقترعشتاليهوهدضات

o۸



اروطركتملاوءاشحفلابرهاجتلابوانيح
:لوقيهناحبسهّللاو.ةنوامهتالاوعو

نسونودنمءايلوأنيرفكلاونومديال
سیکاوسسس
تنآالإینقوامسیفلادلی مهتماوفت

ق
وےہےکوےسF7همسموًس

ےہسوورگےسرسس
ريصملاهالإومفتهللاكرحو2

]۲۸ةيالانارمعلاةروس]

برغملابةماقتسالالشأريس

حاصلافلسلاجهنمىلعكلتلزتم
درتتناکاغیحهلوقتوهبءاجنممقحالبقت

درفلااذهكيلعهدراهبءاجنمىلعلطابلا

امىلعةظفاحلزتملو.مراضحلانبااياهنم
هوذخأامىلوألانورقلايفكفالسأهيلعناك
هللادبعوضابإنباهللادبعوءاثعشلايأنع

ةباحصلارابكنعهوذخأءالوهوبهونب
نبهللادبعورساينبرامعوسابعنباك

o۹



نسخلايأمامالاوةشئاعنينمؤملامأودوعسم

طرفكهيفاوطرفامءاهبلالدتسالاوةحيحصلا
هتيرذءامداوحابتساوةّنسةنعلاوذخانيذلا
اومكحنيذلاالولوسرلاةلالسءةفيرشلا

هيفاوطرفأالوءانمدقككرشلاب
ءايبنالادعبقلخلاريخىلعهوفطصانيذلاك

ةيلوأباولاقوأءقيدصلاركبيأنيلسرللاو
اإهوذختاىتحولغلايفاوقمعتوأءهتوبن
نيفرطلايفقدصف«نولطبملالوقيامعىاعت

ةطرفمناتفئاطكيفكله)هل

هلمنشباحصألانمًاموينكيملو(ةطرفمو
ذاذفأمهوةالغلاضعبنمالإمهلانعطوأ

يفًاطخلاهاشنموبعشالوطسومہنمولخيال
يفريثأتىلوألاروصعلايفناكذإداهتجالا



هباحصأرايخرهلالهألتقءارجنمسوفنلا
كامهنإوهدييأتليبسيفمهءامداوقارأنيذلا
مہهیفقورملاثيداحأليوأتيفةيرثكألا

رثكوءرشلالحفتساف«امبوذكمواهحيحص

مهبسواناودعواملظمهلتقحيبتساوءنعطلا

محاومأومهؤامدةموصعمرايخنوملسممهو
الإةوقالولوحالومالسالابمهؤاسنومهتيرذو
.نوعجارهيلإانإوهللانإ مظعلايلعلاهللاب

مهمحرباحصأللبسنيميظعناتہب

وأمهبطخيفءاوسنعطلابلاغتشالا.هلل

نيئدتبملاهلب«ةيملعلامهسلاجموأمهربانم

ميكحتلاراكنإنمهنوركذيامالإ|مىخرۇمالو

تلقنإنيبمءارتفا«نسحلايأةمامإهيقحأل

الاةحكنألانوححصيالنالاىلإةيضابالا

ثبخكنمكلذويلعوناثعنمةءاربلاعم
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ىلعهللاةنعللعجتفلهتبنلاعت.ميسج
نيذلانمكلذناكناالامهللا.نيذاكلا

تهبأالوملعأهللافطيرفتلابكعماوكله

ىلعلقاعلاابلدتسيةيرفمظعأهللاوهذه
نمهزكرمىلعولقعلاوملعلايفلجرلارادقم
ةحيحصتناكولذإ«ةديقعلاداسفوبصعتلا

ربكأاذهوهبهذمدييأتلبذكلاغوسام

لامعتسانمنوبتاكلاهركذامىلعدهاش

هذاختاو«ەنومرينمدصاحالسبذكلاكعلوأ

يأىلعيلطنياليذلاحضاولاءارتفالااذهو

ماملعبنوعمتجيومہبتکنوعلاطيوةيضابالا

تناكامهمءاملعلانمادحأنأانناذاغلبامو

1



باتکيفركذالو«اذهبىتفأملعلانمهتيترم
يفوتستالىلادعلاةريثكلاهقفلابتكنم

ةفاخسرتعاوءارهدعلعقوولوءاصحإ

.ءاكمو
هتيلوءاطعإنميلوتملاعنلكلذحصولو

قحلايفسالانألةءاربلالهأنمدحأل

دقوفيكفلاخلاوقفاوملانيبهيفقرفالءاوس

ىعسيمهؤامدًافاكتتنونمؤملا»علاق

.(مهاوسنمىلعديمهومهاندامهتمذب

الاجإجورخلانعمالكلايفةمتت

نوبتاكلاهبنطنطيذلاجراوخلاظفلنإ

ةفئاطيأةجراحخعمجنودقتنملاةكولو

داهجلاىلإةجراخلافئاوطلاىلعقلطيةجراخ
احدمنوكتفرئاجلامامالانعةجراخلاوأ

مامإلاوأقحلانعةجراخلاىلعو.ًانيدو
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تدرودقو.الالضوامذنوكتفطقسللا

يفرتاوتلابدرواماہنمةحیحصةريثكثيداحأ

نيدمالسالانألنعجورخلابوجو
ملظلابماقيالفهبالإنادياليذلاهلل
عمنوكلابرمادقوىلاعتهللنايصعلاو
:هناحبسهلوقيفنيقداصلا

هيلاعمأونوكَرامالا
]۱۱۹ةيالاةبوتلاةروس]

:هلوقيفهللمعلايفالابرمأو

هاودبعلالاوامر

هلوقيفضعبلمهضعبنينمؤملاةالاومبرماو
:هنأشزع

٤1



۶ھورم

7نامشبتتتموملاونونموملاو

[١۷ةيالاةبوتلاةروس]

اممہیفرشتناالاذہبنوملسملالمعولو

.يصاعملاوعدبلانمنورئاجلاءارمألاهرشن

ةملظلانعجورخلا

يفتامرحلاكاهتناوىصاعملاترهظاذإف

دودحلامقتملونيدلاوأنادبألاوألاومألا
‹مهوملعلالهاىلعبجوملاظملاعفرتو

لكلةدقانلاوةمالاونيدللةسراحلانيعلا

ركنملااوركنينإ.ةبقنملكلةديؤملافيح
امهولتاقمصنإو.هوعلخمامالاىبأنإف

ةباحصلاىضماذهىلعو.ةوقكلذلاودجو

7Eهلوقاہنمةريثكثيداحأكلذلو

؟١۱(دروهفانرمأهيلعسیلالمعلمع
.يديهارفلابيبحنبعيبرلادنسم(۱)
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ةيصعميفقولةعاطال:هلوقو

.قلاخلا

اوماقتساامشيرقلاوميقتسا:0هلوقو
وعضفمكلاوميقتسيملنإفمكل
اوديبامتمکقتاوعىلعمکفویس

ملسوهلاوهيلعهللاىلصهلوقو
ءارمأانيلعناكنإتيأرأهللالوسرايلاقذإ

رمأتامفكرمأبنوذخأيالوكتنسبنونتسيال

زعهللامعطيملنملةعاطال:لاقمهرمأيف

.لجو

مرومأيليسدوعسمنبالهلوقو

.بيبحنبعيبرللحيحصلادنسمايئ)۱(
.ربشبنبنامعتلانعيناربطلانعونابوثنعدماادنسموريغصلاعماجلاي() .سنأنعدحآكلاسئ)۳(

۱9

.دوعمنبانعةجامنباحيحصيئ)4(

٦



ةعدبلابةنسلانوئفطيلاجريدعب
نإوهللالوسرايلاقف.اهتيقاومنعةالصلا
یصعنملةعاطاللاقلعفأفيكمہتكردأ
.هللا

(لمحا)اتعقوامو.ادجريثكهذهلاثمأو

ديعسجرخدقو جورخلاةجيتنالإ(نيفص)و
ءاملعرابکنموهوةيمأينبىلعريبجنب
لوحفنمعئاقولاهذهلاشمأونيعباتلا

نإفجورخلكبدتعيالهنأديب.لاجرلا

ةيغابلاةئفلاويغبطسقملامامالانعجورخلا

قحانعجورخلاوهناحبسهللامكحبلتاقت
احننموةقرازألاوةيرفصلاجرخالالض
نيملسلملاةلمجنماوناكنأدعبمهوحن

.نيقحلا

هباحصأوقرزألانبعفانةلاقمترهظالو
1۷



ديحوتلالهأىلعكرشلارفكبمكحلايهو
ودرفناومنماوؤربتوباحصألامهدرط
رافصلانبهللادبعاذكو()جراوخلابةيمستلاب

لوأوهيذلايفوكلاةيطعورماعنبةدجنو

درفمہنمرھظاماذکھوردقلايفملكتنم

مهوصقاومنماوؤربتةفئاطواةعينشةلاقعب
.اوماقتساواوباتنأالإمنع

لماكلايفةماقتسالايلوأىلإبسندقو

اونوكيملامبتكلانماهريغولحتلاوللملاو
وادمعنعامإهنمنوؤربتيلبهنمءيشيئ

مهءاوهأنوعبتينيذلانكلويرحتلامدع
اونيبتينأنودباهبنولدتسيومهدنعنوفقي

دبعلتقككلذوقحلاوهوءانبتكيفاهدض

لاومألاوءامدلانولحتسيممنألرانلابالكجراوخلاثيدحمهيلعقدصف(١)
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.هنعهللايضرثرإلانببابخنبهلا

يفرهدلانمانیحاہسفنيفةمألاتدهاج

هللاهدارأرمألاہضعبلتبصتناوودعريغ

.ريصملاوعجرملاهيلإو

نمءرمألانعجوراعاقبمولععيال
.بهاذملارئاس

هذهةيسايسلاةغمدألاتذغتااماريثكو

ةمألاراوطأيفاهضارغأليتلةلاةلأسملا

دئاربمألاخيراتنوفصتملاعلاطيلفاهراطقأو
انرصعىلإباجعلابجعلاىلعنوفقيلقعلا
هقلخيفهللاةنسلطبملامهنموقحلامهنماذه

.اليوحتهللاةنسلدتنلو

ةيلاوتلاتابكنلاوةرضاحلاثراوكلانإ
هرکفمدختسيرحلكتلعجنيملسملاىلع
نأىنمتيوصلختلالئاسونعصحفلاي
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عمتحتوًاضعبمهضعبلوحنوملسملافتلي
.مہنیبامفديأتلاومارتحالالصحيومهتملك

مهظاعتايفةيفاكلاةيلاحلاتائيحلانإ

نومضمىلإاوهبتنيملنإقيرفتلاةبغمكاردإو
:ىلاعتهلوق

اردولاوياو[١١٠نارمعلآ]

كيوفلاادعمکدکوموداو
ہےصEKص

Aرواناوخإويعنيعحَبصَ
مسوسولعلولسوےوسسےس

نونوۇيکېکنن

ديحوتلاةملكنأملعيورخالامويلاوجريو
ةطبارلاونييدمحملانيبمظعالاعماايه

وأهيخأىلعدقتنينأدحألادبنإو.ةنيتملا

ءافحجللانافنسحأيهيلابنکیلف9هحضوتسي

سوفنلاديزئالوةنتفالإبلجنالولغلاوعطنتلاو
براوغلانمانكمالإودعلاالوادعابتالإ

۷



.نوتملاءاطتماو

هءارووديدشبطخلانإفنولفاغلاهبنتيلف

موي تعصضرأامعةعضرملكهيفلهذتموي

:ابيشنادلولالعجي
DEAE

لڪونواہنعلدجںیفنلڪقاتموب
[١11لحتلا]رولظیالھوتلمعامںی

نميمرضحلاةمالعلايزاجننأديرنالو
:هناحبسهلوقبالمعهلمعسنج

ةاكيرليسلإ[١٥٠لحتلا]

روامقلمرولدا
هلعوهوليسنعلنميماعاوه

عيضاوملاهذهيفمويلامالكلاانزجوأنإ

طيمتفهللانذإبعسوأباميلإدوعتسوةريطخلا

.انباحصأراتنعلدسلا

هقصلأيذلانيرلاطشكنوهللامهمحر
مهبنأامحضونو.ةئيسلادصاقملاباحصأ

اموديياتلاودادمالاهلاسأهللاو.نيفصنملاىلع

.بينأهيلإوتلكوتهيلعهللابالإيقيفوت



:باتكلاسرهف
ةحفصلا

oرشانلاةمدقم_

Aeشیفطأميهارباقاحساوبا

WAROنايب

¥4نعاطلابفلؤملاعايتجا

|نتفلاةبغم

ARESثيدحلايعضاوبةمالاءالتبا

WAEءاثعشلاوبأمامإلا

۳(TESجراوخلاةلز

.۳Fزيزعلادبعنبرمعىلاباحصألادفو

PAنامعلالقتساوراعتسالادصاقم eee.

.toناورهنلاباحصأونسحلاوبا

TEEةقرالاثيدحقدصام

Reeةلآنيدلاذختممكح

0باحصالايرحت

oبرغملابةماقتسالالهأةريس

-1۳
وةملظلانعجورخلا




