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Cetيماقممهاالسزهاس

اميِسَتملَسَوولآىَلَعَوِدَمَحُمانيسىّلَعهلاىلَصَولِدْمَحْلا

ُنُكرلا

ِباَوبألاوماَسقألانِِهيلَعْلِمَعْشَياَمَواكَرلاضْرَفيف
ص

iژ0

هاربااقعاَهَعَجَوياياِاومَأيفعرسككهللامَا

يفءاَيْعَألاَوِةَقاَمْلايودنيبُةَدوَمْلاتتلِاَبِعْلابوُلقياهبفْ

نلليِبَسَوقَحْلاىلَعنواَعَلامهنَعَقَيَودليلراَطْقَ

هلوُصْوَمبيَهِلاموُجْرَمْلاَو«نوُصْوَمهَلرْيَعِليالا
َمفَوَولالالايحهسْهمِهبوُلُفنمَكِلَذِبFAلايودْنِمءاَرَفْمْلاةَجاَح

كلذويفمُلاهيفكحولجانيمْ

ىلإٌةَعيِرَداكرلعَجىلاَعَيهللاءاَهناكسعاَطقْاَوْنذلاباری

ارجلبوُبَذلِلمالانِيَرْنِمبوُلَْلِرهطماناِلُصاَوَ

نم:ايلَلاَفَتِلاَمْلايفاًدَعٍتاَنَسَحْلِلاَيِعضَتَوًةارثَمَو

كَمْجُمٍةَنيِدَمْلايفٍةاكَرلاصْرَفهلاَلَرْنَف4امت5ر1

اَهَلَعَجَوءاَهِمِلاَعَمَواهِموُسرياَهَحَصْوأَوءاَهِاَكِرَأَواَمدوُدُحِب88وللالوسسَرهنيبف
راَمْتلاَوبوُبُحْلاَةاكَرماَعْألاةاکَر:اهدحاَسيِفةعورشَم

ءاَمَلِلِةَدَحَمْلاُءاكَر:ْعِباَرلاَوبدلاُءاكَ:كلاقلاو

b
e

٦

E
E

.(۳١١٠):ةيْوَتلا()
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طفلاءةَيلِهاَجْلازاكرلاوداتاهاكرااو

.ناَدْبَأللَةَعوُرُشَمْلا

.اليِصُفَتَوٍةَنُسلاساتجألاهذهرُكِذيفُعَرْشَتهلاَءاَشْنِإنحو
ع
ص

Cr

باَِكْلانِرهوويفوةمألابفليحاللاورمألاَةاَكَرنأْمَلْعا

ايككَمناكنيجاكابر2RE#يلانأَكِلَدَوباباىلوأنماعاَمْجِإَو

وPARENَرَجاَعامفموُلْعَملَوٍفَوُمريَ

اواوًةوَلَصلا:َلاَقَكعّوطَتِةاكَرَوٍةَكَدَصنمَكِلَذلبقناكاماهب
1

اهيِفءانالَكاَهَلاَكعنامِلالصال":اَلافَووكلا

۱."اهعنامك

اهيفٌبجَتيتلاُءايشألا]

:ِناَمْنِص“ريعْلافٹرحوٍةيِشاَمَونيع:َءاَيشَأةَنالَتيِفةلُمْجلاببجَتيهو

2erti ۶ صس2

يهو.يضألانِرخياَ:ثَرَحْلاوقبوْمَََولي:ةيِاَْلاَوهةصِفَوبمد

۴F:عاونٌةَعكْرَأُتوُيَحْلاَوبيِبَرَورُمَت:ِناعوت؛توبحوراَمُث:ِناتيش

۳)>ص HAF AZ .٠لاَعَتهلاءانإِءاَيْشَألاوذمليصفتيِفعرشنحو.تلسَوةرذَوريِعَشَو

.(١١۱):ةَرَعْلا()

ديعولاباب]ريعاَهعَفدَييذلاَوُهاَهيِف:ْعيبَرلاَلاَق«ساَبَعنباِنَععيباو)0
.[٤٤۳رةاكزلاعنم

يفلكَباَصِنادَدَحذَقَوَباَصنلاتلَمكَتْسااذالإسانجلاوذميفاگلاكيال

نوُدميفسيَلَوسنوماةيقوألاو-ٌةََدَصقاَوأسْمَحَنوُداًميِفسيل":هلوَق

ةّسُمخينعُيةَفَدَصٍدَوُدةَسْمَحَنوُداميِفسلوالاَفنيِرشِع 4 انفسَوبةرةن

یفبابعيبااَور."ّةَقدصقسوَأٍةسْمَحنوُداَميِفسيلنوُد

.[۳۳۲باصتلا
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تعمادقوُرعَمْلاَوNلَوo:ةَعبْرَأيهماکرراما

اوُمَلَتخاَوةَمئاَستناكاإةَعَبْرَلاساَنجألاِوهِذَهيفٍةاَكَرلابوُجووىلعهم
4

اھیِفلب:نوُرخاَلاقَوءاهيِفاكرال:ْمْوَقَلاَقَفَِمِئاَسريعتاكاداهي

ةَمِئاَسريعوأتاك

مومسايابقعاطلا:فالخْلاُبَبَسَو

ِةَمْياَسيف":لوقديَفُمْلاَو«٠"ةاشًةاشَنيِعبْرَأيف":ابهلللا

ْنَمَوهِةَمِئاَسلارْيَعَوٍةَمِئاَسلايفٌةاَكَرلا:َلاَقيمابلعرَەق9تعا

هلوَفلضراَعُمْلاساياامأَوصاحمالايفكرالاَيملابل

ُعْبْرلاَوُءاَمَسلااهنُدوُصْفَمْلايتلايهَةَمِئاَسلانأوُهَك؛"ٌةاشَنيِبْرَأيف

ْنَمَكةيماَنلاِلاَوْمَألايفٌدَجوَتاَمَنِإَيهَوِلاَوُمَألاَتالَضَتيهام7

ةَمِئاَسلاىلَعَةاَكَرلارصفٍثيِدَحْلاَعوُمَعساَيقْلااذهبصصخ

ىلإَنيِعِبَلاَوٍةَباَحصلانٍِةَمَألاُروُهْمُجبَبَهَذَفاضلْيَحْلايففاول

ِلاَعِاَولْيَحْلااكريتمأنعيف":اهلقهيفًةَكَدَصالنأ
هذىِتْدجَواميالشيبنبكحفيوڳ

لكىلعراَيِد:ِتاَنلاَويفللااهياوصففِْتَناَكْنِإَاَكَرلا

نابيمحوماردهسْمَحمزدييیتئاملُکيفنوکمويوَأىاسر

.[٦۱۳۸رةاكزبابهاورلسناٍثيِدَحْنِمٍةَقَدصلاباكيِفدَرَو()

٦۱۳۸ر؛منغلاةاكزبابءيِراَحُبْاُءاَوَر]سناٍبيِدَحنَِِقَدصلابانكيِفدرو()
القماَعْالاريعٍتاَناَوَيَحْلانمميشيفةاكَرال() تناكاِالإِربِمَحْلاَوِلاَعبْلاَوليحليفةاكَرالف

هيلالفتوفيحرتبهذماتليرفيتيه)ةايفسل":هوَراَجَتلِل

وباُءاَوَر"ةَفَدَصٍةَهبَجْلايفلَوحلايفلو(ريِمَحْلا)ٍةَعْسَكْلايِفالو
هيلالبحْلانعكَلتوعديدَحِلَو«ساَبَعنباِنَعواد

.يلَعْنَعجسُبدَمْحَأَودواوباهاور."امُهَلةفَدَصلَو
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نأاضيأمعَررَقَبْلاَوليلاهيْشأَفللااَهِبٌدوصقَمَةَمئاَسلالّيَحْلا

يفولاتحسنيْمَلَو":َلاَقَفَلّيَحْلاركَدَنيِح88۽لوقيفَروُكَمْلحلا
وو2ر

.ُمَلَعَأهَلاوءاهيفةَعوُرْسُمْلااكوه:ىَحْلاننأ"اهيا

ملْسُمْلاىلَعيلیووقيقايفلَوليحليفوةاكَرَالهَُوُهُْجْلاِهيَلَعيِ)(
لْيَحْلايِفسيل":ِظفلِبدادييهاوويباِثيدَحني"هَفَدَصِهمالُعَوِهيرقيف

يباِثيِدَحىّلَع:ٰيأيلعلمَعْلاَوَلاَفَو"قيِقّرلايفرفاةاَكَرالإاكريييِّرلاَو

يفالوهفقَدَصِةَمِاَسلالْيَحْلايفسيَهنأميلالأدنعبابلايفروُكْذَمْاَةريرُم

ٍةَمْدْخْلِلاونااِ اهيلَعلاحاِهناايفقنأالإهسوم

شیلُجرِلَونجالجليهففاللو:ةريرهيبانيونياوهللالوُسَرَلاَق
الُمَجَتَوامْرَكَباَمُدْحََييذلالُجَولاَفتسيهيِذَلاَف:َلاَقت"ثي...ززولُجَرلَو

اررەيفقنوتاروىعينب

eC
۵
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ماَعْنَألاةفدصليصفَت

ُمَمْجَأَفللا[ٌباَصن]اأ املءاهنيسمَحْلانودامَيَقدَصلنأىلعاو
َهُجَأَو۷دودسمَحنوُداميفسيلاهلقنمحص نأىلعاوُعَمُج

يِفَوتالةَرْسَعسمحيوِناَتاَشرشَعيِفَوقاشليلاَنِمسمحيف

ىلإِنوُبَلْنْباَفذَجوَتملنِضاَحَمتَِنيِرْشِعَوسمحيفورَنيِرْشِع
نف«َنيعَبرَأَوسمحىلإٍنوُبَلتنباهيةَدِحاَوتَداَرنفسمح

اًهيِفَفةَدحاَوتَداَرنِنسللإلحفلةقوُرطةقحاهيِفَةدحاَوتَداَر

اَهيِفَفةَدحاَوتداراَدِإَقَنيِعْبَسَوسمحىلإةَعَذَج نِىلإنوبلانباهيفف

عادعلككهاييرفعىلإلَاكورناكايكتاوق

يبنلاهبروتيهاوْاباتويفاُتولاجومالانيملوي
9اهبَلِمَعَر22

of

هنينيۇيفمذالأفلا

‹باّصتلايف)٥00)باب‹ةقدصلاوةاكزلاباتک«عيبرلاهاور]()

رثاِهَِمْكَبُهدَرْوَأٌباَِك() قاكزلاباتك]ماكخألاهلأنِماَرَمْلاول:هباتِکيفرَجَحنِ
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نباَحْصَأَلاَقَكءةَامَونيرشعىلعَداَراَميِفف:[ٌلرألاعضوَملا]امه

هيوتحایتايونىلإياوتاقتابلۇ

َرْشَعلبإلاٍتَحَلباَملُكاًذَمَدْعَبَويكاهيسَرلحاتوو

ينهينکاڌةييفَونوبلتنييَ

ِلْوَقْلاحىلعَباَحصأقاَحْسَِوروWFصفاقفاَوَوءةقدصلاباتِک

.هوُكذلوطيَكِلَديفْمُهْويَعفَلَا

هَنوُددِحْوَوُبِحاَوْلاسلالبإلايفذَجوُيلاَاوُمَحا:يناثلاوَمَا
„o oصسس

ةقحهيلعبجَتنألثمقوقوأ َلاقكهةَقحدَةَعذَجبحتوأهَعَدَجدَ

َتَجَويذلاسلاَكِلَدَقَدَصُمْلادخرفعجنابانکيِ

َدَجَويذلاناكنإباوانيوهيبامضِفلاَمْلاُبِحاَص

اَذَهيَوَلضَفلاىفدَصُمْلاهيلعدَرهلعامقوقناكنوهِبَعام

دَرسلانوُدُقّدَصُمْلاَدحَأاإ:اَِباَحصَأريعَلاَقَووبلوي
۶
س

سمس0

ىلعدَربجاَولاوفذخانِإَوااًمهرَدنيرشِعلاَمْلابحاَصهيلع
ص

نعيوُرَوِةَفَدَصلاباکيفتبثاَدَمنأاوُمَعَرَوَكِلَدلملاَمْلابحاَص

َلوَقْلاَوملألاوَكِلَدَءارِشُفلَكُيهنأكلام نعیَوريبيناثلال
و۰۶و

هللاَو؛يعِفاشلاَوروتيبآوٌيِعختلاَميِهاَربِإ

َوُهَفرقباٍباَصْيامو عبرَألايف:”لْعنلابلْعتلاَوذَحلبلاكاَنباَحْضصأدنعوُ
رنوسيواكيشكلاهاتربيل

ةيِاََرلاَو.لبإلانِنوبلتًبداَكَمِرَبْلانِهيلوٍضاَحَمتنيةريِظَ

ةئام0تدارادقليلاننم4ةَعّذَجلاناکَمرَقَبْلانِمسدسلاَوِهَقحْلا

4
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نودانیاخصادنعاذهءةيعابَرنيسمخلكيفوءةيثةننیعبرالکيفف؛نيرشعو

َْلثیٍدَحهيفهبمَنِوأليإلاباصىلعكيداوشامَمهر
0ہر0

.هّيلَعانافق

1

ييرعبنالتلكيفرباَباَصِنأمهرنَعتذوقاأو

باتِکيو71لاىلإكلذاوُدَنْسَأَونسمنيرالُكيوعيبنوأ

7eمو۴

نبِلاَكامويلٌويِرْصبْلاِسَحْلاَويحللوةاًذَح:لوقَيفارسا

قاَحْسِإَوٍِدْيَبَعيبورويبوكلَمْلادّْبَعَويعِفاشلاَويروثلاناَيفُسَوٍديِعَس
ص

نیلیاشربانَِنيِرْشِعلکيفنُنَعرْومِهِرَْعَو

َةَفاَحَمءانركَدامرْيَعريكلاوفأاهيفءاَهَمَفْلانعيوروعيب

.ليوطتلا

مُهَرَتكَأَبَهَذَف«نِيضيِرَفْلانيباموُهَو«صاَقْوألايِفملللهافلتخاَو

هيفنَاهبهَعَوَولكىعٍدةَضيرَقْلاىلَعداراَميِفَةاكَرالْنَأىلإ
صصےسےس

.ةقدصلا

س
1 يفصاَّقَوَألاىلَعَفقَوَتهللیزام:يالخلاُبَبَسَو

هرفينينالکنيدحينرمقميلاىلإتعبا53يلانأه9ليجنباشنَععَن()
وبآهاور].''ايرِفاَحمُهَلْذعوأازدیالنيهشلکنمو"فعییتواکی

ىناةنسلايِفةَرَقبلادلو:ْعيبتلا٦۷٥رء‹ةمئاسلاةاكزيفباب«دواد

ٌةَحيبت فالحال:ٌربْلادْبَعنبالاَ":السلايِفلاقتاد:ُةَُمْلاَو.ةعيِب
هيويبلعُباَصَلاناوٍاَعُكٍبيدَحيفؤامىَلَعربلةاكَريفةانأءءمان

لکيفبحي:َلاقفيرهزلِلفالحويفَويكنيالانوُداميفبحيلهنىلَعال5

هنيو.ساَيقلابتنبالباو.لبإلاىلَعاَساَقٌةةاشسُمحخ :يوُرذَقهاب

ذاَعُمٍثيِدَحُموُهُفَمَفددانسإلاناكْنِإَوَوُهَو"يشربلنمَنوُداَميِفسيل"
مالسلالبس].ها."هُيو

.[٢۳۲ء۳۲۱/۲«فارشإلاباتكىلعيمدكلاديعسيبأتادايزظنا)۲(
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َلاَقَق.هيلعواُتاَولَصيقُوهدَجَومقامفء88يلالاسىع:َلاَقَب

:هلووُهَوليلدلااساامالإ|كَليفلأ:َةاَكَرلاهيفَبَجْوَأنم

اَهِفَةاكَرلنأىلإميلاهمجبَهْذَف”ثيدَحْلا"راًغشالوقاشال"

.ليإلايفَفاَنْسَألالحجبمُلالقاضْعَبَوٍمَنَعْلاَولبإلاىلع
و

هلألاورَعبْلايفصاقْوَألاو

ةَفَدَصالنأىلَعمْلِعْلالهاَعَمْجاَفاهيفُبِجاَوْلاُرَدقْاَومََعْلاٌُباَصِياأو

دِةئاِمىلإٌةاَشَنيِعَبرَأْتَلُمُكاِاَهنأَوئاكريعَبَرَأنوُدايف

هاَيِشتالتاَهيِفَقَدِحاَوتداراَدِإَفنِنايبَنأىلإاهيتا

هتوشلْعَمْجُماذَحناشةئاملكيفقَتَداَراذمُلنىح

نيكىلعداراَميِفاوُملَْاَوِقََدَصلابانكيفوألالوُسَرْنَع

يبرأاهيةئامَعبرَأعبيىحةايفيكالمثتالياهي:اَنباَحْصَأَلاَقَ

روتيبونَعاذهلئميِوُرَواشئاملُکيفَكِلَددعبن

ىلإتلياَهيِفَفىلَعٌةاَشتداراَدِإ:ُلوُميناكهَهكرَمُعْنَعيورو
الإِءَهَقُفككالومةَاذهِيَوئاشةئاملكيَمَنْتركاِفئامال

س

وس اَهيِفَفةَدِحاَوىلَعْتداَراَدِإَمَنَعْلانأُهْنَعيورهَ.حِلاَصَنَِسَحْل

نم":ُهّصَتُيمَرْضَحْلارجحنبلئاَوىلإتعلوُسَرلاهتبانکيفَدَرَوامصعباذه()
اكلءَميَِوالسلامافَتْوَمَرضَحلأنيٍةَلِهاَعْلاايلاىلإه8هالوُسَررمح
«قاَتشلَوطارولَوطلحلَوبوُيّسلايفَوءاَهِحاَصلهيلاهاهَلىلعَو

ىلصيبنلانايبيفلصف:يقهيبلاهاور].1رخرکلکوىزاذَانموَناَعِشلَو
وحبذللفلْعَتُةاّشلااياشر.[١٤۱رهتحاصفملسوهيلعهلا
قرمنبعميليآ::ًطاَروًالَوطالال.ةلِهاَجْلانيِفَد:يأُراَكَرلا::بويسلابلح
١كوكتشيرنيامب:قاََشال.ممتْجُمبفرقيالو :ُراَعْشلا.صقَوال
هححصُمها.خَِهُحَالَصودنالبقعزلعات:ايحأةّيلهاَجلاةَحِكْنأنم
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اَمريغِذاَعُمنعمُهضْعَبیوروسمحاَهيِفَفةئامعَبرَأىلعتداراذِإوعبر

.ُمَلَعَأهللاَو

[ِنأَضلاىلإ

اهبُمَْسيَوِقَقَدَصلايفِنَأَضلاىلإمضَيرْعَمْلانأىلَعمِللهاعَمْجََو

نأونعيوووباببنصأمكد١يفبالا
هبَوَءاَشاَمهْيأنمدحقايوعساِنِإالإنِيَدَدَعْلانمدوت:َلاَ

.ٌقاَحْسِإَوكلاملاق

لولخصلوُهَوهيضوَفيلكنيدۇنأساَيِْلا:ْمُهضْع9َ

ىترلاْمُهَلك"مناةقَدَصهَعنيِحللادبعنبريقشلكلب

بوريَمكهيرولكتقلالاَولولَاألااكا

دُالَوطولاكللنمُقَّدصُْمْلادشيلايفما

."ةَمرَهالواس

وسل

َكلَذَوهعَدَجْلاَوَقاََعْلااود":هلاًمعللاقاًضْيَأَرَمُعمرمعنعو

ُهاَنْعَمَءاَدِعْلانأيِدْنِعَو.”"لاَمْلارايخَوِءاَذِعْلايَ
م

سمحتنيوأةيِسادَسوأةيِعابَروأهيبتِنأضلانَعيطب:اَنِياَحصَأرتايِفَو

ءيانِبيوأسمحيواَلاةامْىلعيويي
ةَرَسَعهناِنأضلانعَكِلَذَكَوءاَهْنَعىطْعَتنأرْعَمْلانمهييلايفاوُصحَردقو

لسيوپاوَعتاكلَوكمريفدعولَوراوئاكرَ
و 22Zoکو on ٰيلعَورَمعنعكِلذَكَو8هللالوُسَرنعكلذتوبفدصُمْلانأ

۹۳۰ر‹منغلايفدختيتلاننسلابابءيقهيبلاهاور])١(

.[مدقتدقو]ةقدصلاباکيفامك()
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.راَوَعتادًالَوةَعَدَجالَوةَمرَحالوكِدهَدصلايفُدَحْوُيال:دوعسَمنبانعَو

م

اَدِإرَكذلاَكِلَذَكَوبْيَعايفنكيملاذةَمرَهْلايِفاَنِباَحْصَأرتايفصخرَو

وأبْيَعتاووأياهماهلكمعاتئاكاِفيويِنمرَناك

ءارشفلك:ليقَواَهَلَضفَأ:ليِقَوةدحاَواًهنِمدأب:ليفبرج

.ىعفاشلانعلوألاُلوَقْلاَوْنَعاَذَهيور

معلانملاَمذحَيموونَِةَمِلاَسلايِطْعُي:انباَحْصَأرَيفَو
7سس
0oس

اناَفْرخْتَتاَكاداًمَأَوُمَلَعَأ؛اوهيلَعَبَجَواماهنميطب:ليقَوهك

أةللاوسماهالاالإهئهئلهناداَهُلُك .ُملَعَأهللا ٍ

ببَسَو ىَضْرَْلاوَاملايتممسالَ:ٍلئاَسَمْلاهِذَهيفالخلابب

دعي":َلاَقهن%8يلانَعيورذ؟9وأَراَبِكْلاَوَراَعّصلاَواحصل

دقوريالحسامامريكَو يفملالأفا

ليج؟اھنبلحۇيباَصْنلايفدعتلملاَحسل
eo سس7ZEەرەس27

هرمنيعبرأالابحاصفلكيَواهدي:لاقهنآمهضعَبنعيورف؛نالمحلاو

n
e

۰

oر A nog E Eر2£ واودعوجالاقءَِراَعَصلانخۇيالويتوايانااخل

دايققتلاوادلعَنناْفُسْنَعيعِفاَشلاَوكياُاَوَراَمِلَوئاسندواوُأاَوَر()
هلوةَلوُكَألاذحَأَتالىلَواهليحَهلُحَسلامَعدع":لاَفبطَحْلاَنِبَرَمُع
ِلاَاذايبنذَعكيدوكيلوةَعَدَجْلادعوتلالُحَفالوءَضاَحَمْلالَوءى
ْتيَجَوٍلْوَحْلاِءاتثأيفْتَجَعَقمعلاوأرباوأليإلانِاباَصِيكلَْنَمنأىنورايو
يف؛دِاَولاِاَمْاََكَرجالاٍنَعَولضألاٍنَعَجَرخََورايكوحمامدنععيمَجلااك
لهركوَ

ع

C
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وقيوكبايكياشلايرألقفاكس

؟ةَّصاَحريكااللواماريكالونيسْنِجْلاممسالح:فالْخْلا

.اهنمدويلمثُدلاَحُسلاُمِهيَلَعدعتنأرَرَمَأيح4َرَمُءلوقِلَو
Cr

هاَمرْيَعنَعتنْعَْسايتلاىلعالإيليالٍةاَّشلامسانأاًنباَحْصَأَدْنِع

.ْمَلَعَأهاوريِبَكْلاَوباَصْنلايفدعدعي

عيوَجيفهكيرَشبيِصتبكيِرشلامِْتسيكرشلااكرقالا
يفَوهَفَدَصدْوَدسْمَحيف"ولْوَعِلماعلاباْصنِمانرَكَدام

ِنَعادهلئميروِكيرَشْنِماكيرشنسيملواکاش

تحاَمهّيَلَعاكرلناقاَرِعْلالُهََوكلامنعيورولیعشسنبتْيللاَو

و٥و

.ملعأهساوَباَصّنلادجاَولُكلمك

[نيطيلخلامكح]

َلضُفْلاِناَدَداَرََياَمَنِإَفنيطيلخنمَناَكامو":#هِلوَتيفَفلتخاَو
ِناَطيِلَحاَمْهَفُخاَرُمْلاَولُحَفْلاَويِارلاْمُهَعَمَجاَدِإ:ْمُهصْعَبَلاَفَف«٠"ةّيوسلاب

"َنيَِبْرَألايف":ظْملِبيقراهار()
هللالوُسَراَهَضَرَفيلاِةقَدّصلاضيِرهِذَع:هْيَلِإَبَتكركباأنإ:لاَقسنانَعيِراَحُبلاُاَوَر()

س

نوقمسَرقيالوقرفيلو"هيِفَوهُهلوُسَراهيهارمأياوَنِيِمِلسُمْلاىلع

لكيدو:ينعَ."ةيوسلاباَمهَيَِ۽ناَعَجاَرَياَمْهََِفيطيحنمَناکاَمَوةَفَدَصلاةيشحخ

لامكاَمْهَلاَمنلهلمفَدَصُمْلادَعَانِإَوهقَكِرّشلايفهبيدنعةاَكرُهمَرلَياميرش
ًتيِدَحنفهَعَذَجالإهَلْتسْيَلَوفحهمروأةَقحلإهلتلوةَعَذَجتمنماأهجا

اهَعَمودَهُمْهَةقحالإهلهلتسيلآوةَعَذَجهمزننمنأىلعصنيٍةفَدصلا
هَلهعهلْتسْيَلَوةَهنرنمو.اًمَمزِدَنيِرْشِعوَادنياكاهلايفو

س
4

1ااًمَمْرِدَنيِرْشِعوأنباصدنعداراملباُقدَصْمْلاِهيطَْوَدَصُمْلاهن

اهدينومِهاَردلااأنسايَوأةَداَيَرلاريديفلضألاامهنتاشلا
ا

اهمريفُلاَحْلاَوُهاَمَكَدَدَعْلاَكِلَديواسينْياملارعناكاداميِفَكِلَدنأرِهاَظلاَ
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بلحماَهََمْجَيىت::رمعَجنباباتييفَونَعيوراه

اَسْيَلُفاَمُهَلاَوُمَأافَرَعاَدِإاَمُهَنَأسٴواطَوءاَطَعْنَعيوروس

اغاهاويهامّاءاَمَلْعْلاضْعَبلاَقَو.نْيَطيلَحب

1REr

bheMTr

.ملع

اهنجرحياَمَوليلاةاكَريفدا

يفْتَلََدَوٌةََساهليلاىو٢۳ىلإ٢۲ْنِم

وبلنبانُكَتملنإءةياثلا

لَيفكةليلطفياهوبوباي٥٤ىلإ٦۳ْنِم

.ةعباَرلايفْتّلَعَدَوةقلاثلاٍتلمُكَْسايتلايھوقحاىلإ٤٤ْنِم

ةَسِماَحْلايفَْلَعَدَوةعباَلاٍتَمُكَْسايتلايِهَو٥۷ىلإ١٦ْنِم

نواتي۹۰ى۷ن

4روک0

٣٥لكيفوهدولتي٠٤لكيفك١١٠ن
1
هللاوباولاَمريفنشَلوُهامكاًمِحاَفغاَقرالاَناَكاَمَبْرَوُراَعْسَألااإاّمأ

ضبهيلَبَحَدامكنِلضَفْلادَروأِاَمْلٌابَرنِةَميِقْلالضقهدايه-لع

ُثيِدَحْلاهيلعصنيملاّنِةَقِْلاَوةَعدَجْلاىويفاموميوقلاىلإَكَِدعربوقيودا

ر2ےودمرودہو
ه9لبجن;اعملوقيوقلاَوُهٍناَكَمَوٍناَمَرلكيفَهَطيَصُْملاُةَدِعاَقْافاّ

نوُهَأرلاوريعشلاناکَمةقدصلايفسیلوصیمخْمُكِساَِضعيينوتئا":ِنَمَيلالهل

ةيدَمْلاِبفباحضألمكي .ْمَلْعَأهاويوقلاهداَمِعكلذَنَأكسالوءَ
.هححصُمها

.[۳/١٥٠مماجلا]()
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.ةدحاوهاش-١١٠ىلإ٤٤ْنِم

ِناَتاَش-٢٠۲ىلإ١۱۲ْنِم

وايشٹال۳۰۰ىلإ٢٠۲ْنِم

.ءاَش١٠٠لکيفق٢۳۰ىّلَعْتَداَرادو

َيِوَُهِرَفبْلاَولبإلانِلِماَوَعْلايفَةَفَدَّصلاٍبوُجُويفاوُملَْحاَو:ةلاسَ
نبرباجنعاشيااذهيوُرَورَْلايفًةَقدصالْنَأِذاَعُمَولعنع

ص
س

نبلاِوءاطَعَويرِضَسَحْلاَودِاَجُشَوينلريجنبديوابَ

حاولالبإلايفْتلاَفَو«يأرلاٍباَحْضَأنيْمِهِرْيَعَودعسل
ص

لاقِهبوداولوُحكَمْنَعیاحيوروتقصِثْرَحْلارَقَبَويِناَوَسلا

وهاذهناوهاَنباَحْصَأنمهريَعَورفْعَجنابانکيفهلَميوُرَوءتِلاَم

سل"وَكوُمَوابلوُسَرلاثيدَحٍةَضاَفَيْساعَماذَمَوهُبدوُخََملا
o„وج2ے

انبولوموُمُحِاوجَتحاانظاَو٠rدصجلايفالوِةيوَّنقلايف

ٍثيِدَحْلابلِماَوَعْلاٍنَعءطقسانمو"ةقدصدودسمحيف"

:ِظْفَلبيورو"هَفَدَصلِماَوَعلارَقَبْلايفسيل":َلاقالبيِلَعنَعينطقرادلاووادوایَوَر()
"يَلِماَوَعْلارقبايفيفسيل"

]۳/10۰.عماجلا])۳(

يالوةعسكلايفالوةراجلايفسيل”:ظفلب۳۳۸رنعيفعامباب«عيبرلاهاور]().

:حْتفْلابهبةَوُتَقْلا١/۹بيرغيئةبيقنباهركذو©ةقدصةهبجلايفالوةخنلا

يفةقدَصال":ٍيِدَحْلايِفَوِهبوُلَحْلاَوةبوُكَرلاَكاَمروُهَظيَلَعبالا¢عضويلالبإلا
يفسيلهِلتوقُبَحْذَتماَمّرلارَجَتيتلايهیه:ةَراَجْلاَو'ةبوَتْلالبإلا

.ةفدصلِماَوَعْلالبإلا

َ.ُهُركَودقت()
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ىلعالفًءاَككرااَهيرَحيفَناَكنِِكْرَحْلارَقَبيف:ِءاَمَمُْبلاَ

هللاوةَكدَصلااًهيِفَفالوءاهِلِماَوَع

َكِلَديورِرَعَلاهرمسيِماَوَجْلانأىلَعُتذَجَواَميِفميلالهاعَمْجَأَو

ٌقاَحْسِإوىروُتلاَوٍكِلاَمَوٌيرُهَزلاَويصْبنَسَحْلانَع

هلاويأ

آ
ذ
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[ٌبوبحلاوِتاَرْشَعُمْلاةاكَريف

امضا:ىلاعَتهلالَمَكِلَديفُباَوْلاُرُدَقْلاَوبوُبُحْلاَوُراَمْتلايهو

امتبنم

ڪڪ

اونا:لاَقَو٠ضالنسمکداتااممورسب

ء"رْشُحْلافصنَوُرْشَعْلاوه":َلاقهنأقسابعنبانَعيور'ودا

اَدَحلميوُرَو"هيكْمَْعيَوُناَكُبعويُةضوُرْفَمْلاكلاُهَمَح":لاَكاُضهْنَعَو
دهاجُمنعوسواطَونسَحلاَوٍبيَسُمْلانبٍديِعَسَودَرنِرياجْنَع

َنممهلىقلأُهَْحَتذَجادوى.لببسلانيهَلىقلاُهَعرَردَصَحاِوه

أَوةَضوُرُفَمْلاٍةاكَّرلالبقاذهناك:ٌةفئاطاَلااوخيراَمشلا

ُةلاَورفْعَجىبآوٌيعَحَنلانعاذهيوُرفيكَةروُسلانأل؛ةَحوُسنَمهيلاوِذَه

جَ:[اكَّرلااهيفٌبجَتيتلابوبُحلاَوراملاٍفانصأيف]ٌةَلْسَم
اممءايعبريفباوَََدّصلانأىلَعراَصْمألاهکینسص

اواَميِفاوفامُتبيبَرلاَوُريِعَشلاَوُهطْنحْلا:يهَو«صْرَألاهج:

92(۷٦۲).

.(١٤۱):ماَعْنلا)1(
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ِنَسَحْلاِنَعاذهٍيِوُرياياةعرَألاوذيفالإا

نِِنَسَحْلاَوَناَيفُسَوىّلبلييِ۾نْئاَويِِفاَشلاَوَنيِريِسنْئاَويرض

سيفةُاةاكَرلاةباَحضَأَلكَوْمِهريَعَودييبوكربلاناوباص

يعَحَنلاميهارالاقِهبوِتْلُسلاَوةَرْذلاَعَممدلةَعْرَألايف:عام3

َنِصِءيشيفسل:لاَك88يلانأِءاَمَعلانِةَاَمَجوَرامي

ُتْلّشلاُةَرْذلاوريعشلاَوقلا:يهو.ءايشَمِيفلإياقا

.ِءاَمَلُعْلادْنِعِهيلَعوهوببيرلو

يهو::يِناطَقلاعبمجيفاكرالنأىلإنوُرخَاَبَهذَو
2۔توس

ذحتياممرختاعاتمنجيفهُم۶4ْلاولوفلاوسدَعْلاَو

هباَحْصَأَوِكِلاَم:زاًَجِحْلانَعاذهيوُر.ِتاَنلاعيمجْنِمشيع

ُهُجرْخَتاملکيفFFاكانأىلإُهَقفاَوْنَمَوةَفينَحوباَبَكَذَو

.َبَصَقْلاَوَبَطَحْلاَوشيِشَحْلااًدَعاَمضْرَألا

ُرِمَشلاَوٌةطنحْلاوُمَوىلعصوُصنَمْلايفالإاكَرلهنأنسَحْلايأ)١(

ٍدْهَعيفدوالْتَناكَةاكَرلانأِلْوَقْلالَمْجُمَو.هيفصالُهاَدَعامنل؛بييزلاَو

نباهياوريِفَودربيبِثيِدَحيفاَمَكبِلاريشاةطنحلانِلإوفالو

"تلا"معَدَقَامىلعدايزِلوُسَرلانَعريفةَحْلَطنِيسومردو."ةَرْدلاةدايزةَجاَ
e v٤

هكاَوَمْلاَواَارْضَحْلانِاَماَدَعامامانيَعْمَجسلاَفاَنْصَألااَْباَحْصأَربعاف

نمالويتيقولاوليحَلنِِةاَكَرلاداهيذَمنمنكيملو"نالاقاهيَهَفَدَصالق

رحالَولاكناليلااَوليِتاَقَمْاَوخِطابألالَوِاَواَرضَحْلالَوِلاَع
ازسيلاموسيانيفرعملوفلنجنةاكَرلاذأنَِبطْرلاَوباالإ
َكيَذِبْتَيمُسٍيشلاَوبلاىوبوبُحْلايه:ُّتاَطَْلاوأيِناَطَقْلاَوها۲ءتاعملا

.ها.ُفيَصْمْلااهللمنأقبسدقو.نّرخَت:يأ«ِتوُيبْلايفنطقتاهل
[هجرخنمدجأ]()

نيسلابابءنيعلاباتك.يديهارفلا)"َسِماَرَت:نامُجلايمسهبوءزّرحُمعّلَضُمبحهلرجش:ُنُمرّلا"]
.[(ءاتلاو
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موووےسو مُهَعَراَنَتوه:-بلعهمتاكلاتاشلادعايالخلاُبَبَسَو

ُتاَيْفالايهواَهِفيٍِةّلِِوأاَهيَعِلَوُهلَميفاتضألاذِهةاكَرلايَيف
:َلاَق«تاَييفالالعللاقْنَمَوءاَهْيلَعَبوُجْولارصفاَهَْيَعِللاقمَ؟ُراحَدالاو

.اَهَلَععَمَتْجُمْلاىلَعاسفتاَعقُيامعيمجيفٌءاكاكا

ىلإاَماَدَعْنَمنيَوهبتاعيامىّلَعًةاَكّرلارصفْنَمنيبِفَلِخْلاُبَبَسَو

ٍبَصَقلاَوشيِضَحلانِعاملاوََعقَوامالإ-شزألاهجرتامبمب

امي"اليفروُكْذَمْلاظناموُمُِلساياةَضَراَعُمَوُه:-بَطَحْلاَو اَميِف"'

مامو٠"رْْعلافضييضاوتلابيسباَميِفَونوُيعلاَوُءاَمّسلاٍتَفَس

تورمتجئاوهو:ىَلاَعَهِلٌقباطُموهوءيِذْلاىنْعَمِب
مروووےسمہکس

هلمرعوطواشتمےکےلاوےکالخسعررلاولخنلاوتٽشوغم

شراعساَلاماو0داكموبًاوتاءورمشاذٳورمنماول

ر

اَميِفالإاِلاَعُنوُكَيالَكِيَدَودساَهِبُدوُصَقَمْلاَةاكَرلانأوَموُمُعلااَذَِ
س

ىعمب
ص

o

2و

ْنَمَو«ِتاَُْمْلاادَعامةاكَرلاطَقْسَأساقلااذَهَِموُمُعْلاصصحَحْنَمَوءتووُ

.ُجَلَعَأهاوعاملاهجرامالإَكِلَدعيمَجيفاَهَبجْؤَأَمءوُمُعْلابلع

ورهيفٍةاَكَّولاباجيإىلإضعييفۋاوفو:“لاسم

باَحصأَوكِلاَمَوىروتلاَوٍديِعَسنُتْيللاَويارويرْهَرلانعكلذ
س

ىلإَنباَحص

0

Kkنيمهريَبَهَذَو«ساَبَعننباَودَرنبرباجْنَعَكِلَددوويارا

.ريِصلاوللايهولادمَ:يلاودلار؛باصتلايبابهاور]09

يهو.يناوسلادرم:يناَسلا.يقسنوديهقورُعِببرشالاويِراَعْارکاوللا

او
اَمرَكِؤَمَدَقَت()



طلدنن۳F1اانااش

0) ۳ERERRRRENNERERRNCN وپتل ol, لاوس

2
۶

ياوحلاَصنبٍنَسَحْلاَوىلييآنانعَكِلَديورءِنوتْيَلايفةاَكَرالا

.رصِمِبهلْيفدبع

لعهاو؟ٍتوُقِبسلماتوفوُهلَم
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ةَسْمَحنوُداَميِفسيل":لاَت#8هللالوسسَونأىلعملللأت
٤71ي7و01 #هّدُمِبراَدْمَأٌةَعَبْرَأُماَصلاَوءاًعاَصَنوتسٌقْسَولاَواع

o1فوو0

ةريصسيثلثَولطر:واملعلاوهجَلاَقَفايهدمىفاوفلتخاو
<

ىلإةَفينَحوباَبَهَدَوِزاَجِحْلالُهَألاقهويِداَدْنْلا
.ٍِاَطْرَأهياَمَتعاصلا

يِفباَصنلاباَجيِإىلعَنيِعِباتلاَوةَياَحصلانمِءاَمَلُعْلاروهُمُجيفتاَو

هنهجاىلعىلكِلودامأوقاسسنكوموالايبوث

باَصِناَمهيِفسَبوُبُحْلانأىلإٌتْذَجَواَميِفًةَفينَحوبَبَحَدَو
ممريعَبَ«""دْشُعْلانوُيعْلاَوُءاَمّسلاٍتّفَساميف"َِْقِتاو

ةَسُمحَنوُداَميِفسيل":ِهِلْوَقبموملEِصِِصْخَىلإِءاَمَلُعلا قاس

.بِاَوْلردفِاَدَعْلانينجرمججرحاَمَنَِتيِدَحْلانأل؛"ّةَفَدَص

ىلإمَتاللبإلانأىَلَعاوُعَمُجَأَو:[رخآلإفنىمصمکيلاسم

لكنعةاكَرلاطاَقْسِإىلَعَو«لبإلاىلإناميالاَمُهَنأَوٍعلىلإالورَ

بيلاىلإمكيلرعاكىلعاوُممجََوباصىعاهنينِ

ذيجعَمْجياَمِهرْيَعَوبوُبُحْلانَِدِحاَوْلاَفْنّصلاناىلعاوُعَمج ىِهيج
oص8س

ِّيَجْلانمينُعَأءاَمُهْنِمٍدِحاَولُكرذَقىلعهعيمجنمٌةاكَرلادحْوََوهيدر

.[هجيرختقبس]()

.هركذمدفندق(١)
.ابيرقهركذَمِدَقَتدَ()
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مضيفاوفلتخاو.ومسوانيذاافانصاناکننُِهريَعَوَرمَلاناوءيڍدّرلاَو

َيِوُر«ِضْعَبىّلِإفاضيالال:اَنِاَحْصَأضَعلاَقَف«ربعشلاىلإةن

يعاَروالاَوٍءاَطَعَوِلوُځكَُبَمذَموُوهاببويانبلئاوْنَعَكلَڌ

نأىلإاَنباَحْصَأرتاءيأَرلاباَحْصأَودبعيبو

دمحمَوووباااجارلکينبلاىلعلمحيريِعَشلا
هکوےکرلوس0اؤِإو(۲)s0إي

الوقوهوءاَمُهْنَعتاَميِفرباجييانبىَسوُمَور

.هبفيرْغَلامدقت

مجرت2 .لوألاِءرُجْلايفُهََمَج

ةلمَعُدَحأويالانقلاءاملُعيطانينامايوكرألاربابيبأربىوشنلوُبَأوه

ةجَوَولاَهكبيعيبميلاماتإلاىلعارجعنماقمليِ
َنِمهريرُختيفاربطارْوَدَبَِلَوءاَمُعِبنيدِشاَرلاءاَملْحْلاةريِسِءايحِإَوريِرُحَلا

ومنبىداليكتإلووتنياىوشلاكناكوكيا

ةَماَملاةَداَعالَهَصَرَفلنيحَتيونعاَهيقاَرُيةيحالصإلاٍةَكَرَحْلاسأَرىلع
لويابىّوَتساَوعَةاِلاجِةوفَصَوىَدُجلادهسانأدناتياليبد

ينينِةَرياَبَجْلاديىَدْنُجْلالفدعبٍيقَبناَمُعناريحتنو.روُمألادامىّلَعهع

ٍةَنَسىلإ١۱۳ٍةَنَسْنِمسابعيتبِءاَرمَألنباىَدنلُجْا ينبْنِمٌةلوَدلاذا١۱۷ةَنَس

ىّسوُمبصكاتهروُمَألاىلعريماسماٌةَعءاَمَجْتَْوَْساَودمْحَيلاينبىِاَنَىدْنَلُجلا

ِةَمألاةَوفَصنِهبفَالبلاةكرحهلعوُبيَِدَوحمْلاونيلمعي مهلك
ةَماَمالِل قيرَفَووةيقاعفاكةمَألارمناَكَواَهْلِنوُحَمِطَيَوهم

يجونياكايلالؤنوجالكلوقينالافقيرركير

هَللكلاَناَكَوههَماَعْلاةماعلاهُِيةرمَأىوقيوروجخسرْتنَمنِِترطقْلا

هدعاس-رِذْنُمْلاَنِبريبنأديبيباعىلإَراَسَوالْعِفهياديفلکرقَتْساَوءاَعيِطُمَو

ريقنأيَبأاياوجوجرانك":؛اقفلاحنِتلق-هلمملِلاٍةَلَمَحَدَحَأَونيالا
اتهىلَعَدوُفاَحَيَنيِذلاِءالْوَمىلإاَهَدَدرَةلودلاِهِذَهب ٍةَقيِقَحْنَعیسوُم5گداش
وُعَمَتڄامَنٍةَلودلاىلإمُكَحْلااباايام"جفابو َرْمَألااَدَملکوءاوُعَم
نارشايوقامللجأومالايوفيىتنعمكاففيدنلاوي2

ناكْنَملُكََرَعَوياللاىَرَْلاىلِإسَراقرباجيينبیسوُمُهَرَمَ"كلوارح"َنافَعيبآ
َنيِملسُمأايكهللياَذَكَمَوف۱۷۷نسَكِلَذَوفلاِنْذِابلولاِتَماَقفلو
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یالسالااسقاقسیسدلا
ام7وةَضفْلاَوبَعَذلاىلعاَمْهَساَفَوهللهالشدنع

17Zoصë2ن٥سص

رهرلاَورضا دنعهيلعُدمَتْعُعْلاوُهَوسواطَوويره

اوامفاقاتادحاَولاِْنصلايفُةاَعاَرُملالح:فالخلاُبَبَسَو

ِنِإَودحاَوسنجامهلاقعِفاَنَمْقاَفتایعارْنَمَف؟ِءاَمْسَألا اًمُواَمْسَأتقلانإ
*

.ملعاُهاَوِناَمِلَتْحُمِناَسْنِجاَمُهلاققاماىعارَْمَومو

َرَنَأىلعمُلالَأعَمْجَأ:[اضيأرامثلاوبوباصنيف]ٌةلْسَم

مارايلاودلابيقاَميِفَويناُءاَمّسلاٍتّفَساَميِفَسَس8را
ُءاَطَعَلاَعَيالدلابشبرءاَمسلابُهضْعَبفاتشرشْحْلافضي
يذلاىّلَع:يِرْوَنلاَلاَقَوكلذىلعیکنِييَقَسلاوكیلرنيابريير
نعَكِلذيورِهَصَصاَحُمْلابُهَتاَكَرجرحت:ليقوفَنفدَسدصهيَلَعَبلَعَوهح

.يِفاَشلا

باَصّنلاريِدْمَتيفاوُمَلَتْخاَو[صْرَحْلاَبٍباَصَنلاريِدْقَتيف]:ّةَلاْسَ
وُبنحٍباَْألاَوليِخَنلايفِصْرَحْلاِةَاَجِىلإبَهَذَفصْرَحْلاب

َراَجَأنَاوادْنَعَوءابطرُةولُكأينأهلهوهيبىلَحُيِنةَروُرَضِلءاَهُحَالَص
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ناربراايلَعصفذقتفصمَةلودلازاهجلَبالوُدلاَو

راجيينبَرضَحهنيرهطبدخلنافَعيينالرَعاوشاالنيم
لاَ۽ركعيفيرشىلعاومتاقىلعودمريوهوورُكْسَعْلا

بْعَكنِيثراَولالَصَواملانآ":ىسوُملاق"؟اَُماَمِنم":وشلةو
م1 2 2Z

رَمَتْساَوكِلَباَعسالانِياًحEEُهَمْلَقَفهدبیومذأیودىلإ
OY we

وأطواَعاَطُماحبكلََذكَمَوهشةوس١٠دُهنَعيضرمةمامإلايفترا

ٍةَماَقيْساَوٍةَويفلولا اَاكوى١۱۸كمرحلانم١٠ةييفإفهلاُهافَوَتنأىلإٍةَم
نوکهوليلعنبیوممالشإلابَفدَجىوَشناكَوءارهنسنيسياٍرّاَع

.هححصُمها.ُهاضْرَأَووفويقتل

دقت .هبُفيِرْعَلادَ
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ايمعانوفاعجوورقهوشلافم

امَرْشُعيدوينأضزألابَرىّلَعىلإُبِحاَصَوةقيَحوجابَعدَ

.صقتمآصرَحْلاداَرهدبيفلصَحَت

دراَوْلاٍِثيِدَحْلِللوُصألاُةَضَراَعُم:صْرَحْلاُممِهِزاوَجيفمهاليُبَبَسَو

ااىلعجاايلانأيوراموُمَويت

:تلاق؟كتَميِدَحتَءاَجمك:َلاَقَمَجَراًمَلَفءاهْنِماميِصّرخا

۳ةحاَوَرنِيهللاَدْبَعثعبيناكابواالوُسَراَياَصْرَحسو

.ُبيِطَينيجليناُمِهيَلَعصرِفدوُهَيلا
باتْنِمَصْرَحللانأوهفثيداحألاذهلةضراَعُمْلاُلوُصألااأو

#”

مببانالوءالرَليلاسوىلعرَعيَومَوههلين

ًاباوُسيَلْمُهَوءِدوُهَيْلاىلءناکصلاناقءايكيستلا لياوُسيلْمُم
.ُملَعأهاومهيداممْيماكر

ىَهَراذَكِلَوَوُرَرَحْلاَوُه:صرَحْلاَو١١٤ررمتلاصرخباب؛يراخبلاهاور]()

نأَكِلَذَونوُدصرَحْلاِبهيفباصْنلايدقربرثااَهُحَالَصادَبَوبالوليلا

ُهردَقُيهَُبطْرلاَوبيلانِىلعامْنيمألايِ
قبسيلاَةاَكَرلادَعَاراَمْلاٍتفَجاِهيفٍةاَكَرلاَراَدَقمفرعيبيبوارُمَت ايفمدقتیس

8وناوسوهلباتخلاهوامكْمُكَحهبمرينيوْحَتَونصرَحْلاسلو
َةَداَحْلانأ:صرَحْلاببيسو.ميو:يِفداَهَيجالاَكرْمَتلارقٍةفِرعَميف

لجأنموعرفولكنألبقةاكرلاُاَصحخِنِناكءبرَلأيترج
ِاَمْلانِِةَناَيِحلانأ:ُهَتَدِاََو.ةاَكَرلاراَدْقماوُنَمْضَيوءاوُؤاَشاميفّرَصَينأ
.لکالاپِكلاَمْلاعاينصرحاَمرذَقِقّدَصُمْلاكِلاَمْلاىلعءاَرَقَْلاّقَحطبضَو
بطراذُكَواذُكاًهُصرخ:ُلوقيَواَهيرَمَتعيمَجىرَيَوةَرَجْشلاِبَفوُطَينأ::صرَحْلاةفصَو
.اًسباَياذَكَواذكاهْنِمييو
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يفٍداَصَحْلاَولبقعلْختلانملکوامباسحيف]:ةلاسَم

هِعرَرَولختنِلكَاملُجَرلاىع1لَمليلالَلَا[باَصَلا

يَلَعٌبوُسُحَمهناىلإسنن:كلاَمَبَهَذَف؟باصنلايِفِدداَصَحْلاَوِذاَذُجلا

َكيَذىََعمهََاَوَوبَبوَرَكيدىذو
وسَو وراتللِساَيِقْلاصظر:مهِقالتخابَبَس ّساَيَقْلااباَنِكْلاموُهعَمَور

الانأكراوألاراسكريقعهيىواكلهتيجولاَ

EEهکتفرديلالولق
4

ًَكّمَعباداردَك":لاقتیاطقٰستامَوَنيِكاَسَمْلاُهُعِمْطُي

شاكذكادتصرحاذ"%8َلاَقهنأيوراَمَو”"َكَّفَصْنأَو
ص

ةيِرَعْلايفنقصْرَْلااوُمَفَح":ُهلوَقَواوُعَدََكلْثلا

ُوُهفَماًمَأَو٠٠'َحْلانممرْمَتلايفَبَجَواَمَوَبِئاَوَنلاَواَياَصَولاَوتالىلاو
Co ممس0

لکونک:ىلاَعَهلوقفباتكلا "ىداويهقحاوناءوادانماولڪ

.[٢۷٠۲رءرامثلاصرخوضرألاتجرخأاميفةقدصلاردقيفباب؛ينطقرادلاهاور](٠)

.[۷١٦۱ر؛صرخلايفبابدوادوبأهاور]()

اوففخ":ظفلبء۷۲۳۸ركهأووهلكأيامردقطئاحلابرلكرتيلاقنمباب«يقهيبلاهاور]()
اموورمعىبألتلق:ديلولالاق"ء"ةلكألاوةيطولاوةيرعلاهيفنإفصرخلايفسانلاىلع
امف:تلقءةجاحلالهأنملجرلالجرلااهحنميثالثلاونيتلختلاوةلخنلا:لاق؟ةيرعلا
امفتلق:لاق؛هصرخنمعضويوكلذصرخيالفابطرهنمنولكأيلاملالهأ:لاق؟ةلكألا
.["مهروزيومهاشغينم::لاق؟ةيطولا

.(١٤۱):ماَعْنألا
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قاَكَرلايفٍةَميَقْلاجارخِإيففاوُمَلَتخاَوةميقجارخإيف]

.نوُرخااهنمعَمَوصعباَهَراَجَ

لاقْنَمَف؟نيِكاَسَمْلِلٌبڄاَووأٌةَداَبِعةاكَرلالح:الِخْلا

|َجِرْخيدناروُجَيالاداع ‹يِفاشسلاَوٍكِلاَملْوَفَوُهَويلعَبجاَوْلاالإ

َةفيِنَحيبالوقَوُهَوقاَكَرلا|يفتيجارواجارقاه:َلاَقمو

.هلعهلاَوءَنِباَحْصَأضْعَبلوقلوِوهَِْو

َدْنِع[ةرَجاتْسُملاضرألاهجرختامءاکزنوکْنَملع]

نباَحْصَأ أنأالإءِلاَمْلاٍبِحاَصِلعبانب راَمْتلايِفُةاَكَرلاُبِجَتالَو.اًريِجَأنوکرَ

ءاهيفغواهءاهيارذإدعبلإبيخ
3

N

ارُمَتریصيتحهفاكرالتطَلكلَذَكَو"دوستیتح ةَعْلاَوتشبیتح

.اًساَي

اكرنوُكَتْنَمىلعُةَرَجاَسُمْلاضْرَألاةُجرْخَتاَميِفُءاَمَلُعلا3

يبيباْنَعيِورَمَوُمَوِاَْسُمْلانوُدضْألاَبرىلَعُرْشْعْلا:ْمُهضعَشکاقف

7نوُدرِجَتْسُملاعزلكلاَمىلَع:نوُرخآَلاَقَويباحص

ت
-

اةفينح

نأدبنيِكاَسَمْلِلاَقَحرَحألاضْعْلاَودابامارصعبىلإكيديفُاَمَُْلافَلَا()
هللااهبوجُوتوقالأاموََوُمَوهَامىّلَعحاراوهيناثلالَ
نحمهلاقو:ىلاَعَهلوايااأونيفلكُمريعاَمُمَوىلعهلع
ةَقَوُمْلاةَداَبعلاَوءاَهِيفَولبقاَهئاَدداليجعَتلفتااًمَأو(۹:تايراذلا)4ورحللباس
هلَعَوَكِكاهليتيفهداكه8يلامَعسابعانأتيكدققاهيولبقختل
اهليِجْعََراَجاهلِنيِكاَسَمْلاةَجاَحْتَقَقَحَتاإ ُهَللاَوءاهليجعت هنأاملولانَعتييلَوهل
نِيَرَمَعنأيوردفعيسكبناكرنألالبءاهيَولوحدنعاهرةاكعرَ

ترىلإيمككرنبلَسلاىدص8يا9

HKشاهيسلفعاصنَعتصنف"اويطقدلااَور
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نعهلثميوروءرونيپاٍكَراَبُمْلاننئاوكِلاَمنعَكِلَذَيوُرَوءِلاَملا

اًحْضَأَلاَقهبَو؛يفاّشلا

ىلإْمُهْرََكَأ؟ٍعَِرلاوأضْرَألاتحرشُحلالَه:فالخْلاُبَبَسَو

ةفينحوُبَأبهَذَوفصلَاوُمَوغزَرلاَوَُُواكَرلاهيفبحتيذلءياوحهنأ

ااهوا مُلااَو«ُشرَألاَوُهَو؛لضألاقحنىلإ
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[ةَضفلاوُبهَّذلا]ِنيَِدَمَنلااکرىف
ف

.ةَضْفْلاَوُبَهْذلااَمُهَو‹[نْيَدَقلا

[(يقرَولا)ٍةّضفلاٌباصنيف:ةلأسم]

ٰيبنلالاَقَوهيلا4َبَحَذلاكوكي:ىلاعَتفا

مُلِعْلالُهَأَعَمْجَأَوaِقِرَوْلاَنِميتاوأسمحَنوُد22
س

ءامَمْرِدَنوُعَيْرَأةيقوألانأل؛مدَملابيدحللمزايمشاَباَصِنأىلع

لاَقَفنىلعداراَميِفاوُفَلَخاَواتاماَهَتلُمُجقاَوأسمو

<عحهش ْنَعكلذيورتركوأرشاعنواسحب
7

0

َناَيْفْسَويبانناوسننركلامو.«وناو

ْعَلْبَتىحةَداَيَرلايففَءْيَكالاحسالَوِْهَْعَويعيبويالا

يبانبءاطعَويرضنَسَحْلانعاذهيوریزداهيِفمتءاًمَحْرِديعبر

نبورُمَعَولوُحكَمَويبعْشلاَوسواطَوملانبديعسوحبر

.ْمِهَرَْعَوهةَفييَحيبو

۳

.(٤۳):ةَيْوَتلا()
.[هجيرختقبس]()
ِرْشْعْلامِ-ِدِئارلايف:يأهيَبَمَدلانٍِباَصَلاىلعاراَنإ:ًالاَقاَمُهَنأيوُر()

هماكتولا۴1محرشيفلاق.اًمهيِفقوالهَیرشکوِهِليِلَقيف
وگو74

.[۹/۷٤].اهيفصقَوُهنأَو4هباهتاکرُبهناقٍسةَسْمَحىلعَداَرامنأىلعُءاَمَُعَلا

C
h

\
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ٌيوُرَمْلاوعلايشكيلا:اَمُهذَحَأناْشمهِفَالِتخابَسَو

اَهلَعَلوُخَيىیّئعيَمزويفسبل"لوقواالوشن
82oر eمسسe
اَهيِفمثءلوَحلا مزدامهردرَلکيفقااامفهاردةَسمخاًهيف
00-04ص نِيذْللانِةَبَلَْوُم:الْخْلِليناثلا
ىفءاَكَرالنأةيِاَمْلاىفدرو2ُلتوُيْحْلاَوةَيِشاَمْلااَمُه
ةضْفْلاَوَبَحَذلاهشْنَمَف؛صاقوأبوُبُحْلايفسيلهنأىلعاوُمَمْجَأَوءاهنِم

صافاَمهيِفسيل:لاَقبوُبُحْلاباَمُهَهَبَشنَمَو؛صاَقْوَالاباَمهيِفلاقٍةَيِشاَمْلاب
.ُمَلَعَأهاو

ًالاقْثِمَنيرْشِعَناَكاَدِإنأىلَعاوُعَمْجَأَو[بهذلاباصنيف]:َةَلْسَم

F۴اكرلاناياتماماهو .يوراماإاشتشيهووان
°

بكلاىفاواوجاوةواعراهواي

َنوُدَوُمَومزدُنَميِقنوکتوامزيبييتئامنوُدُهَتَميِقًَالاقثمَنيرْشِع

ارادَنيِرُشِعنملقايففَاَكَرال:مُلِعْلالهروُهْمُجَلاَقَفءاَدَدَعًالاقثمَنيرْسِعْلا

يِرْهْولاَوسْواَطَوِءاَطَعْنَعيِوُرَورايدفضياًرانيديفرهلاموا

مزويقيةعيفثئاكاِيارهأمرَْعَوبحناَر
<0

.ملعأهلهللاوءاًدَدَعَنيرْشِعْلانوُدُتَاَكنِإَو

2Bae

لعنَعكيديفيِورَمْلاٍبيَحْلاحيحضَتيف:مهِعْراََت

فصاًراَنيِدَنيِرشِعلَكْنِماوتاَم":ُهَلْوَفَوُهَو8يلاِنَع

٤رةمئاسلاةاكزيفبابوُبهاور]()
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۰ vJ ِ س٤oےہمردِ َنيِعَبَرألايفنأ:عامُجإلاىلَعَدَمَنَعاْثيِدَحْلاُهَدْنِعحببملْنَمَو

ىلَعَكِلَديفاوُدَمَتْعاُهباَحْصَأَوٌكِلاَمَوةَيِدَمْلالهاوءاًدحاَواًراَيِداًراَنيِ
ا7

انَدْنِعاَهيِفَفالخاليلاسلا"طوعاويکيفكيااَفيديولمَ معلا

سيص

ل

ےسےس)۲(۹

بحت65كلا وهو4مهزديتئاميفبچتامكءايَعارانيدنيرشعيفبچت

كَلَنوُكَيىح-بهذاىفىدكيَلَعسيو..":ظفلبدوادوبأهاور]()
باحداراَمَقرايدفصاهُيلوحْلاهيلعاحرنورِءكَلناكاَدإَفاًرانيِد

.[١۷٥۱رءةمئاسلاةاکزيئباب"ك

کددوقلوسقاولياكَمْلاِمءاَمسَناييًِالَوذَجمَارقاىلعاري

.مهروُهُمُجىلعاهشنبشننويايكيفافون

دوقلوٍسَِقَمْاَوليياكَمْلالوذَجذج(

ةيِناَمَنعسيلايكٌريِفقلا) لْيكْلايَوانَدْنِعىّمَسَتَوةييَوْلافضي(كوُكَمْلا)كيكاكَميِ
:وُكُسَفحف(قّرفلا)هاَعاَصةَسْمحمسبليز(قَرَفْلا)(رشيلاكيو)ٍديِدَجْلا

ىمسْنَوايلامبةيانوربرعيآالكمسيلايك
(ترفَيةبييو)ءةيثَحلواادمركعءا(نیسماةةبيو)كْفْعضيارشیلاکیدلود1ا"هلق"لا
امتةبيو)ء٥/۳ودداَدْمَأحست ٌدُمِبِداَدْمأةَعبَرأاصلانوتس(قْسَوَلا)بادنيام
وِحْنَفْلانِاًماَرج۷٦نْزَويعاَبرلا"هلِداَدْمَةنتلا
فْرعَوباّزيِمفرعيفىمييَاُلايَكِْلاوُُةريْكلاُةرَجْلا)نِی

وليكيواسياموَناطرمْقَريِكْلاةََجْلاُفْضْيَوُه(ٍتْيرلاَرَق)"ًةَسوفن
َءاا(ُديِرَْلا)ءاترصعحالطصابمارچوةئامُسُمحخهابيرقَتمارچ (خَسْرَفلا)اليمَرْشَع

نْرَو(لاَقِْمْلا)ءاَعاَر٤٤ِيواسيضَْألانِ(يَِقلا)ءارتِم۱۳۸(ليِْلا)ءارتم٥00ا

مَکزِدِفالآرعيواَّسَتمهارةرشَعفرص(اَنيلا)ابَحَذٍتاَماَرِحةَسُمح
ةت(مَهرلا)ضفامهرَنوُعَبَر(ةّيقوألا)ياكةرشَعيواسي
يطاقنرو٦مهزَدلاسلسدس(قنادلا)ټتاَماَرجهل7

(ةَبوُرَحْلا)ءِناََح(ُجوُسطلاو)ناچوُسَط(طاَريِقْلا)۲/۳بوُنْزخانبَحيمالسإلاقناذدلاو
«َبيِراَرَحثليفكمينال:ُلاَُيالََم١۱/۲يواسيرابآلاهايممييقتفرعيف
ءامهزدنوُرُشع(شلا)مَحْرَدلان٨٠ِنمزج(ٌََحْلا)١/٠ريامُركلمينعي

.هححصُمها.َمِهاَرَدسمح

.[١/٤٤۲ء۸۳٥ريحيةياوركلاممامإلااطوم]
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ًالاقثَمنيرْشِعنوُداَميِفسيلا:Eالوقءََحْصَذِأهبو

بمدعِماَجمسسااننشعلام5رِةَقَرلاىف:هلوقَو“"ّقدَص

َلضألايهتناكةضْفْلاىلع7ساقينبناىلَعَوَضْفْلاَو

هاوِةصْفْلاباصيفِدِراَوْلاٍتيِدَحْلاةّحِصىلَعْمهِقاَفَالَو

سلافاَلارَْنَعصااكاِِلاَبلايفاوما

ص
ےس

نعاذهيورٌووُجَتمارلريناندلاِتَتاكاذهاكاهيِف

وُهَوفبحثصَقَتناوَكِلَديفَاكَرال:َنوُرَحَاَلاَقَويباَحْضصَاضْعَبَوِلاَ
.ةريغوعفاشلالاَِهبو؛خيحصلا

ىلإمصيفاوُقَلَخاَو[ةضفلاىلإبهاٌمضمكُحيف]:ةلاسم
ىلیليبانبانَعاذهيوُرءرخآلاىلإاَمُمُدَحَأمضللاَةَ

يعاَروالاويصبرسَحْلاَبَهَذَويعِفاشلاَوروثيبوِدّيَبَعيبو

ُمَضُيامُهْنِمداولكنأىلإيأَرلاُباَحْصَأَوَةميِنَحوأوكِلاَمَوو
يحسوَكلاوفبَاتيوختيفبالالكَيالى

„Jo 6

ذخأهبو

بيسو ةلعلرهنيعلاًهنِمدحاولکيفٍةاَكَولابوُجولَم:فالخلابيس
وتسس

وم
ىأَرْنَمَكٍمِفاَنمْلاٌقاََاَوٍتاَعملاةَميِقَولاولالاسوراويوات

نمورَقبلاَوليالاکناسامهيعاَنداولُكيفةاكَرلَابوُجَو

ََعِماَجْلاَةلِعْلاامهيِفربتعا .ضْعَبىلإاَهِضْعَبمصمب:لاَقاَمُهَلَهَع

.[هجيرختقبس]()

.[٦۱۳۸رءمنغلاةاكزباب‹يراخبلاهاور]()

"اهنماهيرقِلاهزاوجواهّراجمزوجتيهفةنزاونكتملنإوهذهنإيأ:ةنزاولاَراَوُج()
/١ءةغللامولعيفرهزملا:يطويسلا)
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[ةضفلاىلإبهدلامصةفِصيئ:ةلأسم]

ْمُهَفَاَوَواَباَحصَألامءاَمْهْنمةاكَرلاجاَرخإَواَمِهّمصٍةَفِصيف

لكنيقيااصىِاُماولكم:ةفينحوُبَأكِلَدىلع

تَهاذِمَءاهنيداوُةضيِرفلَملامييفامةااميداو

بَحَذلاىلإُفَرْصُيامنو:اوُلاَفآلاىلإاَمْرِسَكَيلَكاَمِهِدَحَأيف

يوُوَواَدِعاَصَفٍفْصْنَومزىلإالإقولاىلإُفَرْصُبالَوءارييَكوأناكالي

ةَرشَعِبراَنيدلالرنَاهَدكِلَدَو؛دوُدُحَمٍفْرَصِبِناَمضُي:َلاَقهنأٍكِلاَمْنَع

مكرايورياتاْكنَمَءاميدكفصلاِِيلَعناکاَمىلعمار

کرلزياكاامةَعْسِيتناكْنِإَفامهيِهيلعدقق

وةاكرلاهيلعةئامَورينادتاكنِيلع
٤

هاورخآلاىلعاَمِهِدَحأ

[باصتلاولصألايفبيصنيكيرلاكحيف]:لاسم

اَمهيِفهِكيرشبينيكيِرّشلايعيلَمبَحَذلايفمليالَا

بیصتبميسيالنىلإَنباَحْصَأَبََذَ؟باَصْنلاَولضألايفاَمِِدَحَأيفوأ

ةفوأوكياكيدىلعمُهَاَوَوهالايفلَوللايفامفهيرش

لُجَوِلاَْمُكُحاَلامُكُحأَوىبْمِيْسَيهنأىلإيعِفاشلا
.دحاو

بيسو سمعَنوُداميفسبَل'':8يفيذلُلاَمَيُخالا:مهفالتخابَبَس

نوكينألَمَتحيَوبحاَوِكِلاَمِلاَدَهَنوُكَينألَمَحُيف0٤قاَوأ

.رَظنهيو()
.[هجيرختقبس]
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ِلاَمْلابحاَصبقراوُهاَمَِإباَصْنلاطا۱َناَكاملهنأالإءىشكالل
1وك

.ُمَلَعَاويهظَألارُهَوبجاركلامتالَانوُكَبنَابو

بَحْذلانسيلُحْلاةاكَريفُاَهَمَلاَفْلَتخاةاكزيف]
هس„و

وفاعمََُفاَوَوباَطَحْلانبََُعَودوُمْسَمناوسابعنبانَعيورها

ريبجنبديديعَسَوٌءاطَعَوبّيسُمْلانبدَرنِريودهاجمَورَمعنب

PA

وسس باَحْضَأوٌيِرْهرلاَويربيناونارنِداكِلاَ

وُبكِلَذىلعْمُهَقَفاَوَويطاقِاَحصَألوقووهوفبحاَوهيفَءاكَرلاديأ

ہووع َنوُرَحاءاًدحاَواماَعیکهناكلامنبسناْنَعيوروهُئهباحصأوةفيَِح 7

هدوراعوَلولييأنهكرلى

ييودَمَحُمنبمِياَقْاَولَنبدَمَحُمركبيبٍتنبَءاَمسأَوهَ

ديعسدربثْيللاَوٌكِلاَمزاجلاهملاكبوَدَمْحََوروقيبوبُ
2

۳۰۶ےسولعوە

ضعفَأنَيورارااكرئلأيفاَلا
ص

oسى2ooس.ولسم.وە4
هلثميوُرَوُهَتيِراَعهناكر:لَنأنَسَحْلانَعَيِوُرَويففلارياائياَ

فبكَل:تلاَمَف"؟اذَمام":َلاَفَيبمدنِملاقوا-قرَونمٍتاَحََف

هنأ"يوراَمَو٠"نمكبح"ل:ْتَلاَف"؟نْهَاَكَريدون":َلاَع
جر:لاَمنوُعْبَسهبفبكدنمراواَمِدَييفَوٌةرْماِهْيلَعتحد
رمتحِبهِربَعَواذهب.""لاَعاتزأهكالَكَوًالاقْثِماهنيَجرْخاَففضيل
.[۷٦١۱‹١٦٥٠«يلحلاةاكزووهامزنكلابابءةاكزلاباتكءدوادوبأهاور]()
.[۲ر؛يلحلاةاكزباب‹ينطقرادلاهاور])7(
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وےس

"اكٌريلُحْلايفسيل":َلاقنأهلادْبَعنبربابنماب

ضوُرُعْلابشينأنِيىِلحلادرتوه:يناثلا

يَافلَماَعُمْلاامنُيدوصَقَمْلانيَذللاٍةضْفْلاَورْبتلانِريووةعوضوَمْلا

هيفِةاَكَرلاباجاجاحبلاهانَمُثاَمُهَنوَك مساعوقولِّنسلاوباَتِكْلارهاظبهيف
4

"هلعهاويلُحْلاىلعٍةضْفْلاَوبهَا

1ن2رژبيشيبيكنعكرلفأحَتحاَو؛ّيِلُحْلايفًةاَكَرلاَبَجْوَأ

هللالصيبنلاباحصأضعبلاقو":ظفلب٦۳٠ر«يلحلاةاكزيفءاجامباب«يذمرتلاهاور]()
قاکزیلحلايفسیل:كلامنبسنأوهللادبعنبرباجوةشئاعورمعنبامهنمملسوهيلع
["قحسإودمحأويعفاشلاوسنأنبكلاملوقيهبو«نيعباتلاءاهقفضعبنعيوراذكهو
امنإءهللصأال«(ةاكزيلحلايفسيل):اعوفرمانئاهقفضعبهيورييذلاو":ىقهيبلالاَق]
ننسلاةفرعم::يقهيبلا)."هللصأاللطاب":لاقو؛عوفرمريغهلوقنمرباجنعیوری
)۲۵۰هرراثآلاو

يامكيردااذيلحيفةاكرلابوُجَومدعلوقاأمومانم()
مدحةيِضاَقفلساعتَدَرَوراثآل":نىناعنصلالاقددحَأيَِدَمْحَأو
ًاليلَدلاوقألاُرهْظَأَو":َلاَقًمُثرائلرلكصدوا
لوقوُهَو۳/۲مالسلالبس]ها."ووفَوبيَوصبوج
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ةَدَحَتُمْلاِضوُرعْلاةاكَريف

ةَراَجّلاٍةاكَريف:اًهُدَحَأماقاواللِمَعْشَيلصَفْلا
ائىا

و°

لوألاُهسقْلا
.و
ضوّرعلاٍةاكَزيف

ريدمَقراَجَلِلدعيتلاضوُرُْليٍِةاَكَرلاٍباَجيِإىلَعمُلِعْلالُمَأعَمُج
٣0Oص

ناونافعننامباَطَحْلانبَرَمُعْنَعكلذيور[VRتناك

ا

ا

عييرلاَوِناَمَدلاحلاَصييولسمَةَديبَعيبآوديرنبرياجَوَرَمَعنباَوسابع

ةررألوروتعنياتوادلعدياقاايوهي

هيَلَعَويوَحنلاَونارهِمنِينوُمْيَمَوٌسْواَطَوُيِرَصبلاُنسَحْلاَودَرن
ةعذاعألالخمعلوقاريااجلالأنا

َراَصاَدِإَفيفَةاَكَرلانأاوُمعَر:رِهاَظلالأنِهریغويلعنبدوا

.نَْعْلاىلإَدوُعَيىحصولِاهبَلَعامىلإَراَصاضوُرُع
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٥ےسس
ِنُبةرمسثيRe:اَمْهُدَحَأنايسفالخْلاُبَيَسَو

۳٠روکرنأنرمي8#ياناک":َلاَق1با

َهَدَحَعْملاصورانأوهوٍاةاكَرلابوُجويفمُلاينا

اَكّرلااًهيِفيلااللاسالَاهَبْشَفداََرلاَواهبٌةَم

.ملَعأاوبعلوْرَحْلايغقاب

ضوُرُعْلاهبيذلاهيمنيأهيفٌبِحَتاَميِف:ًةلاْسَ

ِنَسَحْلانَعكلذيورييفليجامىلَعيكبلاقف؟هتَميقيفمآ

O
t

7 ge o ك o
نبرباَجْنَعكلَيورهةِمْوَحْلايساردنعیدولافَويرض

َءاشنُِفاَرَْشايِذّلُاهَنَمَتکَرءاَشنإدهنأىلإىِعاَروألايَ
ص

هاویک

رلاو:ةلاسم نريجهنِوءاَهَْفْاركاَنينميتضوُرُعيفاوتو:

لوحسُردنِعموقت:انباحصأنممُهريَعَوبيخنبعيلةواودير

دبعيباورويبوُبَحَْمَوُمَوءَاموسلكِاهتاكَرجرح

عابىتعهيفاكالنسنبٍكِاَمْنَعَيِوُرَوٍباَحْصَأَو

اَْمُهْلْوَفَوياطَعلوقوُهَوقدحاَوٍةّسِلاَماكَراَهَعاباًدِإَفنينِستَماََأنو

.ْمَلْعَأهاويَريِدُمْلايفالإاوُمِلَحَيملءةيرهاظلاٍلْوَفِبيحل
ص ےوع مثمزدياينيلاڀلُجَولاهيرَضوُرَعْلايفذاوُمَلَتخاَو

ص

2

ےسسسور و هيفهيلعسيل:هوەشلاقئاكولاديفبحتاميواسُبَوُمَولوحهيلَعوُ هف

gq7¥ بعارالاکووحلادلعلوحكفتجاميتيبىتاگر
يفرطبالو؛ضوُرُعْلاٍكْلممْوَينُِهاَكَرٍلْوَحْلالوحَدْعبةاَكَرلاهيفبِ

.[٤٦5٥1رقاكزاهيفلهةراجتللتناكاذإضورعلابابَدْواَدوُبُهاَوَر()
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نَميِفاوُفَلَتخاَوهَاوياشلاِنَعاذذهيور۽هطَسوأالوةَنسلاَلَوَأهتَميِ

اماسابلاَماَرَتْشاواسابلاَهلَعُجَينأهَلادبمبيكاىر

َكِلَدرْيَعنوراَلاَفَويفٌةاَكَرهيلعسيل:ْمُهْضْعَبلامكَِراَجَلِ

لاو

يناثلامسا

داِقةاكَريف
لاَثيىلعلَماَذَحَو

لْوَحْلاطارَيشاىلَعمُلالهارثكَأعَمْجَأ:ةاكَرلاِتْفَويفىّوألا

ق8وفالوونكلكتولتامٍاةضْفْلاَوبهذاةاكَريف

امْمُهْنِمذخالماكًالوَحلاَوُمَألابابرُرظَتنا"'نباعم

َبَحَتْساَوقۇلايلعلوببِلاَمْلايفةاكَرال"نوو"كتر
هِةسلاروُهُشنماًموُلْعَمارهَشهتاكَرٍتْفَوِلُناَسْنإلاانأاًنْاَحصَأ
نيةجرْخيهنأرهشألاوذمريَيفُاَمْلاُهكْلِملَونِإهاومّرَحُمْلاَوَداَصَمَرَو

يخاتويلييفةرمكبوتالاولعلينىئو

هِتاكَرِلَْفَوَرْهَّشلا

اعفم .هيلع
ص 17

قفتم دعنة6وباووءياديبانعيلاووورخيينوَي
عهيلاگلقلامداتانم"رمنباٍنَعاًعوُفرَميِذِمْرَلاُاَوَرَوهيجداسييلع

."لْوَحْلاِهْيَلَعلوُحَب

ليجِلْوَحْلاسَرىلَعُهُؤاَجَِْوهاكرانعمَدَحَنانمٍكْلِْنِمِلْوَحْلاءَِاَمْلاجارِ

سولروروک

4هحاَضُمْلاَوةََكاَمُملااهلَعتعبتيضرعَوهنيدلئِْينَماهبکرينأيفيالةقوشكَم
ےمےکےسیے

نأاقَحُدقَعَيلهالويَهنيارقالاتنأةيشَحلاماَكِلَذبهْيلَعصايذلاهللاعم
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الإٍتَفَوْلاذأىلإهيفجايامفُةاكَرلاُبجَتلهنأىلَعَنوُمِلْسُعْلاياو

> مہو 2a س e

اَمْكَيْساَوِلْوَحْلالوُلُح الوفوتبتهاكراذِإُهَنأَو«باصنلاِلاَمُكَيْس
ص

ضاقيففيادعنعلووكلمامجاوبالإرشي

.هينجبءايهلاَدْبِإِب

محا:ةيِناثلالاَ نأىلعُءاَهَفَفْلامج ُلْوَحْلاهيلعلاحاَدِإِلاَمْلاَباَصْنأ

َعَماَهيكَريانباَحصَأنمِدِئاَوَفْلاىفاولابجيَءاَكَلا

7يفِهّيَلَعَءييَسالقُءاكَراَمَدْعَبُةَدئاَمْلاِهّيلَعنإنِيضلاَ

لوُحَيىعةدِئاَْلايفاكرال:َنوْرَحََلاكَولولااَهيلَعىعةد
ناويِلَعَوَنرَمَعَوركبيبانَعكلذيورءلْوَحْلااهيل
بكهنأزيِزَحْلاٍدْبَعنبرَمَعنَعرِكَذَوْمِهريَعَوٰيعِفاشلاَوٌيِعَحَنلاَوِءاطَعَورَمُع
حْبّرلالوح:ٌّكلاَمَلاَفَو«لوَحْلااهْيَلَعَلوُحَيىحراُجَتلاحاتزألضَراَعُيالنأ

باصلضألاَناَكٌءاَوَسفَعَمَحْيَرلایکَرلوحلضالِلمكاذٍِإإ؛لضصألالوحوه

سابعنبانعيِوُرَوءاًباَصِنهجرعَمملصألاعلباذِإِباَصّنلا٤رملأوأ

هاوءاينيجىكاِهَدِاَفْلايفٌيِرُهلاَوييِرَصبْلاَسَحْلاَو

نا

س

ييىلعناُكهَجَرخأنعوينكيملأ؟ەكلمنِايروُصهجرنوهكالامسيََلاَمْلاكَ
يفالأ؟هتاكَرهمَرَالقالامُهريَعصرفانَمِامَويدَحُمدعويفُهَعِحْرينأ

اًبِصاَغهَلةةوارَقيفلأ؟هكلهتساوأهعاجزْإنَعهلَبهوُملانأولجرحهرْذَص

هجروأاُقِاَْلاَوءرمألاسفيفهتروحيفَوهَللاَمْلاَفنَدِإ؟لِطابابهلاملًالِاَو
<A

ص

اَةكلِلمَعفةدامولحلئينمقاعاياعيةاَكَرلانأريحتاو
يتلاةَحاَمسلاَنِمَورْبَحْلانِنوُكَالأ؟ىّفْخَيالامحرَحْلانميفَوَكِلذَكلعقِلوَحْلاءان
ءٍااَمْلانَُِدَيلحداميكينأمعْنأَوىلاامىلَعهاركُشنومالشإلارايه
هفتحوُحُيالوهاكروَمَامِنََكِلَذِبَو؟هودايفتاشلاومامكألاياضوَ
تصهاماواوجارىلإ
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Riداَعْسُملالامَامُكُحهمكَنوُكَينأنيحبلدو:فالخلابيستس

ْنَمَوَلْوَحْلاهببلِبَفَْسَ:َلاَقاداِداَمَْسُمْلاِلاَمْلابُهَهَبَشلْضألاہک

ةلاَوءِلاَمْلاسَرمكُحُهُمُكُحلاقِلاَمْلااوداب .ُمُلَعَأهس

يوروكيديفقرفالاَنَدْنعاَلاحاتزألاُمكُحنِناَوَيحْلالستمك

واباَصِنُتاَهَمَألاتناكءِتاَهَمَألاٌلْوَحَوُهلشنلالوح:َلاَقهاكلاَمْنَع

لوحنوُكيال:ةَمينَحوُيأَويعفاشلالاقَوضالحنريفاتلامكکت

ْنَعيوروحَصألاووُهَوءاباَصنُتاَهَمَألاَنوُكَتنألإتاهمَألاَلْرَحلسنا

دْفتَََبىتُدوَحاهلَعلحبمكريَسدَحوَجَاميفيلا

َكِلَديفبَال:ِقاَرِعْلالُهَألَو.َكِلَدلئممَدعْلايفَلاَقَوءاَهيكَريهنأةاكرلا

و

دبعياو َوُهَوِياَهَفَمْلانسْمِهريغَوقاَحسِإَوَدَمْحََوروثيبآوِدّيبع

لَهاوءاَندْنِع

صعبهيفصخرفلبقةاكرلاليتيفاواود:ةكلاثلاُةَلاْسَمْلا

يعاَروالاَويِعَحَنلاَويرُهَرلاَوريبجنبِديِعَسنعٌيورَموهوهاَِباَحْصَ

لبقاَماكَرْنَم:يِرصَبلاُنسَحْلاَلاَقَويأباَحصَأَودبعيبو

۱.ةالَصلاَكَداَعَأٍتْفَوْلا

هَاعلاقْنَمَف؟نيِكاَسَمْلِلىحوٌَةَداَبِعيهلَم:يفالخلاٌبَبَسَو

ا حَتحادقو.عوَطتلاةَهِجىلعلجألالبقاَهَجاَرْخِجبخك



 

Tatlh aa Ab ai AER r ك
SENE AE

tideleleeEe5 مالسسسلادسعاوسلل

“اَهّلَحَملبقسابعاةقدصَفلْسَتساايتلانايلعِثيِدَحبلولالوقا

.ُمَلَعَأهاو

ةَعبارلاٌةلاُسَمْلا ِنَعيرقءْتَعاَصفهلاماکرجرحانمف:هَ
ی٥۲2وهسدوسرےس7

نِماصاهلوه:مهریغوٍديبعوُيأَولاَةونعئزُجَتاهةداََونَسَحْلا

اهَتَعاضَفاَهيوُجُونيجيفاَهَجَر{حأننإ:ليقَوءاَهَعِضاَوَماَهَعضَيىح

ِلْوَقُروُهْشَمَوُهَونَِيعاَضَاكهجراهيوُجُونعامَرْحَنويلعَناَمص
لوقَوُهَويقامىکَرطْرَميْمَلْنِإَونصطرفنِ:ليِقَوكلام
نيكيرَشْنيِكاَسَمْلاَوِلاَمْلاتَرىوعيوجْلانِبهاذابيحبشنبلاك

القالونإمَدقاهلكادهنىلإشعبَبَدَو«يقابلايف
بلعناَمَص

ےسسےرل0رo„سو

ِقوَقُحْلاباَهُهِِبْشَتوأأةمْذلابنويدلابةاكَرلاهيبت:فالْخْلاُبَبَس
س9وساکو1

AA]ْنَمَف؟ِلاَمْلاب اَميِفْمهْيلَعناَمضال:لاقِءاتَمالابةاكزلاَباَحصَأهش4

ْبَلَفاهجاَرْخِإنمَنكَمَتاإاًمَأَو.َنوُنَمضَي:لاَقِءاَمّرْعْلابمُهَهَبَشْنَمَو
سe.97<2وو201ر نَمدنعةَيشاَملايفالإهْياَمَضىلعنوقفتممهنإفلاَملاضعَبكلهىتحلعفي

هروس

يوراَميِفٍكِلاَمُلْوَفَوُهَومَيعاّسلاجوُرخيمتيامناهبوُجَونأىري2س
A1َمَع

َرَمَعاتيلاتعب بطياكليلامَعسابعاىققاكرلاضبباطَحْلانبعم
صفحا1:َلاَقفهلاماكرَََمَكّمَعنإ:لاقف4eيلاىلإرَمُعیناقاعق

دَمحَأرُكْذَوملومحااَور."ماَعِلنَْماَعةاكَرانلَجَعفانجحاَمّنِإَناَكَرتدميْمَل
.َكِلَذيفهَُلوُحْلالوُحَينألبقهاكَرليجنَعهكهلامسابعانأ

ڭاوس

هللاوفنع

A

آ
2


\ *
\

۰
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ع
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َتاَماِاوُمَلَعخاَو:ُةَسِماَحْلاُةلاْسَمْلا لكلانمبعرلكرجةن

ءيالَوهيلانمتجرأاهيىّصوأإليومليالهآركوقوم

.ْمَلْعَأهاوىلَع

فييفقدسبوجدعبغايِلاَمْلايفاوفا:ةَسداَسلاٌةلاْسَمْلا لَ
1 “eo EE E o a e o

هتَميِقِبعِاَبلاىّلَع«ِلاَمْلاسفتنِةاكَرلاىقدصُملاذخأي::موق هتټمیعب
سسور

.ُحيِحصلاَوُهَوعيباىلعراجلأ

ُههَيَشنمففنيَعفالتوهتيوُفَتٍةاَكَرلالامتُةيبشت:فالخلابيسو

قو

نبعفلابسلع:لاَقْنَمَوِتْوفُملاَوب1فلماةَّمِذيفاكاَكِلَذب

.ُمَلَعَأهاوءِلاَمْلانْيَعيفةاَكَرلا:لاَقهَلسيلاَمعابنَمُكِ-لاَمْلا

ُرِباَج:اَنباَحصَأَلاََفهَذَاوُجْرَمْلانيدلايفٍةاكَرلابوُجُويفاوُقلَخاَو
ىلَعُهنِمناکاميدوي:مهريغوزرَعْلاِدْبَعناوعيبرلاَوَةَديبَعوبآوديرنُ

رباَجَوَرَمَعناونافعنناَمْتعْنَعكلذلميوروهنسلکلهلاوجييلم

نارهِمنبيرصبلاَسسَحْلاَويرُهَرلاَويعَحنلاَوولادبعنب

اًحْسِإَوٌيعِفاَشلاَو7ناَمْيَلُسنبردامحوَةَداَعَفَو قاَحش

بّيسُمْلانبٍديِعَسَوجاويينطعنعكلذيورقداٍةسِلُضَبكاإ
ےسوےس

لاق؛ناَيْدمْلاىّلَعهئاَكَرنوحلاولُهَأَوٍكِلاَمَوِءاَطَعَو
4

E„2وەساحمه()

َدحَأنَمِمَوةَنَس۱۸ُهَمَرَألةَمينَحيبأخيشوُهطفنناَمَيلَسالَناَمْيَلُسيبنبُداَمَحوه

.هَقْْلاُمُهْنَع
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ص ُفَتاَكَرهيلَعَفهاهملکانمالاقَويوحْنلاياروهانباَحضصَنمنِا

ةَسلِلُاَكَرصيفادضيفيىحاکرٍنيدلايفهيلعسيا:َنوُرحآلاق

نايفبموُمَوکسلكيفذوينايفىاتنحبو«ىلوُألا
4

ضبلاقَوهاَنباَحْصأنمزيِزَعْلاٍدْبَععرباهَراَتخاَوَةَفيِنَحيبو

يوهينمزننواحوحضيفىحنيايفكو:لئاوألا
و٥و

هاوةَمرُكِعَوَرَمُعنبانَعكِل

[ةْبحاَصُهضَبفادهنِمنْيدلايف]

اَمِلهيكَرِي:مهضعَبلاَقَفةبحاصُهضَبفادإهلمسوويَمْلايلايفاوُفَلَتخاَو

ْنَعَكِلَديوُرٍقدحاَوٍَنَسِلهيك:َنوُرَحآَلاَقَويرواُبَهْذَموهوىَضَم
اكرال:ُلوُقيهدافناَكَويارويرضينسحلاو9.زيِزَحْلاٍدبَعنِمع

ييَِبئاَعْلاواميينيعوبالاَِمْضلاالاي
ص

صأ£مەووو

ااغناكامىلَعاكلیدفلامضبدنعامو
٤و

اوىصَمامىلعبيخمَاذ

.يَِدَمْلااليرصِمْلا()
«برعلاناسل)اثينهلكأوءةقشمالبأياموه:ةنكاسءاهلاامهنييونونلاوميملاحتفبفر:هأنهم]
اذهنمديفتسييذلاينعي":ىمالسإلاهقفلاةعوسوميفوان"ةدامءطيسولامجعملاو

`.[(۱1۳/588)"ةاكزلاهذهعفدييذلاوهنيدلااذهرمثتسيونيدلا
هاَهباَْرَأىلعادرنأِلاملاتيفْتئاَكملاميفنارنبنوميىلإَبتكلآيور()

يجرادویجباليِ:ُراَمضلالَمْءاًراَمِضالامتناكاهءاَهِماَعةاَكَراهنخيو

ِتاَفّصلانِلَوليموألاقىتغَميلافنيغاذَمءْيشلانمناميسل

بوپمََعنوُجراوئاکاتازانل؛ِِاَوماعاکرهٽيدعامونِيقا
ها.لاَمْلاٍتْيَييفوهوةيضاَملانييّسلااَكَرْمهْيلَع
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وأهلمنيدلانِِهْيَلَعَوهيفبحتلاهديبْنَميِفاوُمَلَتخاَو:ةَلاْسَم
ٍةاَكَرلاباصىباذِإف؛نوُيدلادهنمجرحتىیتحوهلعَءاكَرال:مُهضْعَبَلاَقْفهنود

يلامَولاَقَوَعاَمَجَوِكَراَبُمْلاُنْباَوُءاَطَعَوُنَسَحْلاَلاَقهبَولَكالو7
£ „eG

ثْرَحْلانسموريوضنانويدنيکاَتئاَحْضأفرقوالصأةاكزلاعنمينم

ةصْفْلاَونمهديباممضنانوُيُدنمهيلعامطقس:اوُلاََةَ

ةيِشاَملاَوِثْرَحلانِهديىفاممضنلاريغِنوُيُدنمهيلعامطقْسَيالو
472س7سصےس

٩
\

ْنَمَفِلاَمْلايفبترتحم5ةَداَيِعكلالَ:يفالخلاُبَبَسَو

هَفيلاطكيأنءاوڍينمىلعبتدااأىأو

رایواطادنقاضبأَونكيملويَهيلعناكاوسفلُكُمْلاىلع

نإ:لَْنَمَوندانِهيلعامطفيل:َلاَقيقوّقُحنِىق

1

t
e

C
۰

ِضَرَعِبهيلاوهاًدَهَو؛نيدلاِهيلَعنمنميلايفةاَكَرال:َلاَكٌقَح

يُيناَيِدِمْلاَووفيااًمَدْحَانأثّرمأ"هلقعرش
ةهبشهلملأالقةَيِشاَمْلاَوبوُبُحْلانِهرّيَعَوصانويدييقفنمامو

ص
0.ٹا()ا(

.ملعاهللاَو«هنس

.[٢۲۳۱۷رهاور]()

ِلْوَقْلامافاكيَومحسنريعِهيلَعتناكىمٍةّضْفْاَوبهذاِنوُيدٍطاَقْسِإبلوقا()

REEهلتناكیّتَمهيلعاهِتاكَر

ُدوَقَينَموقىلعلإهللاياميفبحتةاَرلاََأتاونيرتيك
هاكرنِذيجاهلنأهيلعهَانهملکايذلاَوُههال؛ِناَيذمْلاىلَعٍنْيَدلا

امناليِناَنَمَتلصألايففامهبعلاوّضَحامماَجينالال
هحُحَصُمها.ُملَعَأهَهاوتةيِشاَمْلاالٍخةمَذلاب
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ةيلهاجلازاكرَوِنِداَعَمْلاةاكرين

[جّرخُملارادقملاو4باصنيف]

ِضْنَبيِفَو"سْمْحْلازاكّرلايف"اذهيفلضألاو
ُنيِفَدَوُه:ليِقَفزاكَرلايفاوُملَخاَو2بوُيسلايفر":يِداَحَألا
نبِنَسَحْلاَويِرْصبْلانَسَحْلانَعَيوُرهَلِهاَجْل

ص

2

مشانلهانياَحضَأدنعْحبحَصلاَوُمَوروتباويسننبكاماَويو

:ليقَو.ضّرَألاىفُهَلْصَأتبثاَدِإتْرَكَر:َكِلْوَفْنِمدوامزاك

نشيبأويرغلنعكلذيورتوجيعلوةواملاك

َنِمِنِدْعَمْلانِجرحيامف:لاَءامهيِفبِياَميِف

عرشوْانعاحَويزداوأازيدمرناعا

سنانبكِلاَملاقِهبوياردةَسُمَحنِنيَتنِمَورايدفضنيرانِ

رابعاريغنماباَصِيناکاذُهَاَكَمِنِداَعَمْلانمُحّرْحُيامىكَرُي:َلاَكهَالإ

نالاوَلايفاياكضألوقلباَلانعيوو

.[٤۳۳ر‹باصتلايفباب‹ةقدصلاوةاكزلاباتک«عيبرلاهاور])`(

.ةيلهاَجْلانيِفَدوهوزاكرلاىنْعَمبيه:بوُيسلاءريبكلامجعملا:يناربطلاهاور](١)
سےسص
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بيسو هامابوثيمىشزألاهجربِههَبَصددر:فالخلابيس

ْمَلةُجرْخَتاميُهَهَبَصنمففْةضفْاَوبعلورا
٥

.َلْوَحْلارباةضْفلاَوربتلابههنَمَوءلوَحْلاربعي

هيفَدَجَواِ:اَنباَحْصَأناَسْنِإُهَدَجَوادٍةّيلِهاَجْلانيِقَديفاوُملَاَو
4

قناودةسُمحنمرتكأناكَوءلاَعْمَتلاَوبيلّصلاَكِكْرشلالههَ

ُةسُمخ .َماَملاَِدَعْنِإهتبالولُهَأوَماماىلإُةَسُمُخ
2ےس>ہموورکودوو>
ءٍثيِدَحلارهاظلزنكلاليفنممحلاجرحي::اًنيِفِلاَحخُمروهُمُجلاقَو

همجَو َناَكاِهيفِةَضِفْلاَوبَحَذلازاگريفٌبِجَينأىَلَعاوُمَمُج

وOس وُهُمُجَلاَقَفنمَكِلَدريعوأاًديدَحوأاًرَهْوج يف::راَصُمَألاِءاَهََفرروهمُج

هلهاووِرْيَعَوكِلاَمْنَعهيفَفِلتخاَوسْمْحْلاَكِلَدعيمج

ال:اَنباَحْصَأَلاَقَتءارْنَكَنوُدِجَيِةأرَمْلاَوِدْبَعْلاَويفاوُملَخاَو

َنوُدُحَأَي:انيِفلاَحُمروُهْمُجنيْمُهرََعلاََهَميَعْلاُدُحَأَيالنَمٌعيِمَجُهدحَأ
ص

\

\
O
f

„
€

ےسم

هءاَمُهَلنوُكَيال:َلاَكهنأٍةارَمْلاَوٌييصلايفرْوَتيبآنَعيوُرامالإكلذ
ِدِجاَولِلوه؛ضْرَأو
٤0 وأرادنمرْيَعْلاِكْلِميفدواداضيَأهيفاوما

لاورادلاوضْرَألاٍكِلاَمِلَوُه:ليِقَو
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هاكلاهلتحنميف
۰روهےس

:لوصفويفُرِصَحنَيبابلاّدَهيفُمَالَكْلاَو

ههوقاكّرلاامهبچتريذلافاصلاددعيف:لرألا0دلا

اامنو:هلوقوةيآيفَنوُروُكَذَمْل

بفكبارلايويأتاعملارياءار
745اےسکردالااوهَ

.لقاسمةلمُجيفكَنِاوما

ِفاَْصألاراسَنوُددحاَوفصىلَإفَرْضَتنأوجيلک:ىلوألاُةَلْسَمْل

اَهْبِحاَصِفاَنْصَألايأيفهنأىلإاَنباَحْصأَبَمَذَف؟اهيِفُءاكَرُشمهم
يصبُسَحْلالاقِهبو«سابع۽ناوةفيذحنعكلذيورترج

يرواريجُبديَسَوُكاَحَضلاَوجابرييأُناطَعَويَحَلايارو
وووس

نامامازوجيهنأةفينَحييأَوِلاَْنَعيِوُرَوياراُباَحْصَأَودبعوُو

4
ا

:نوُرخاَجاَحْلابسحبَكِلَدىأرادرتَكَأوأداوفنِصيفاَهَفِرْصَي

يناثلالصفلانأودبيوطقفادحاوالصفاركذهنكلو«لوصفةثالثيفرصحنيبابلاذهنأفلؤملاركذ](١)

صيف:ةيناثلاةلأسملاوه َنِمُريِقَفْلاىَّطُعياًميِف:ةلأسم:وهثلاثلالصفلاو«فَقَدُصلااَهِبَنوُبِجْوَقْسَييتلاُمهِبَفِص

.[يتأيسامكءَِةَقَدّصلا

.(6):ةيْوَنلا()
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۶ سےکوں4سس۰مەك كلذَيوُرَوءىَلاَعَتهلاُمُهاَمَسامكةيناَمثلاِفاَنصألايفاًهفيرصَتهيلعٌبجاَو
و bS

.يعفاشلالاقهبَوءةَمركعنع

يِضَتقِيةيألاَظْفَلنإ«ِظْلاَصراَعُم:فالخلاُببَسَو ريبةَمُسَقْلاى

ةَاهنَناَكذِإءةَجاَحْلالهااهبروبنَاىفيعملبَل

َلدَرَواَمَنِإلوألاِلْوَفْلاباَحصَأَدْنِعةايفْمِهِدَدَعُريِدَقَتَناَكَكِقلْخْل
5ىعَمْلاةهجنمُرهظَأادهَكدلايفكيرليليشي
0ً

طظفللاةهجنمرهظا

سرَىلعتورصلهقهفدَصمسيلاأاشاتىنىت

Geo لي KUT 2o Zo

ےس ء2٤

اجر

مكبصدريمل4aسا

9

سَ>

اَمأَرَجَفهيفمکَحىتحورعالَويمكحاهيفهلاضيملةاكزلااهلِفرصتيتلاُفاَْصَألا()

ٍةَحَلْصَمِلابفْنِصلكىلإفرضييذلاراَدَقِْلايففرضنأمامنأديبارجاَ

اذايعماداَرفأاهبريماَمرلبدحاَوفصىلإاهربةيةاكَرُفِرصَيذقَومالسإلا

نأىلع؛َكِلَدىلعليلوفصلااساَميَو#8هلمَعنيداعيامككلذألاىف
ریشببصلاک ئڍاَبئراَقْلاىلإامكدحاَوىلإالنيتانيئيِدَحىلإري

2 4

يلعنأُمِلْسُمیوَرذَقَقلاجعبراىلعتْوََرْضَحلهةفَدَصىف

نةنييعَو«سباَحنبعلا:ِلاَجِرَِعبرَأىلعُهَمسَفَفانتانع2عب
ام"!!؟دْجَتديداََصيطب:اوُاَفَوشيرْكتَبَِعفريحانِدروَََفْلَعَونصح
يِاَهلُكييريِِةَدَصفرصيِفِةََلَوُمْلاىلإاَهِلاَحِاَهَفرَصَق"مهملنأدير

نىلإيترانمترها:َلاَرخصَنةَمَلَسنأوادوباَويقبلىوَر.رخصنبهَمَلَس
نيساهنيمٍطمَِِفَدَصكيفينأُهرُمَفررينبلماعىِبذا"لوسلاهَلالاق

قْيَرُريتةقَدَصرخصنةَمَلَسىطعأفكلهاىّلَعَوكيفَىلَعاهراسءانيِكْسِم

.هحّحصُمها.هَتوُفَتالكلهَتجْوَركسُميلَوةةَراَمَكْلانِهيلعاماهبيضلاَهَلُك
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نمتنكنافياَرُجَأهياتاَهَأرَجَففءاهيفمُكَحوٍَةفدصلايفِهرْيَعالويَ

.ُملَعَأهاوِءاَرجَألاكلَ

اهبَنوُبِجْوَتْسَييتلاْمهََفِصيفايزاثلالصفلاَيِهَو]ةٌيةَلاْسَمْلا
عماامهناالِءُوَقَفْلاَومالسولا::َِلُمُجْلابيهوءاَمِداَدضَأبَنوُعَُمُيميوةقدصلا ىلعاوُعَمُج

REأ"8يلالقليةواكلنِيمهللانأ

موُمُعَِنيِمِلْسُمْلاِءاَرَففىلإ"كباريفاَمَدرََواَنْنم

ُتَكَدَصلااسِإظ:ىلاعَتهِلْوَقِلَفُرْقَملااأوٍميِْلاَوِفاَكْلايفباَطِخْلا

"4نِكسسْلاو

تالهشلتذهُلروُجَيالاليذلاينو

4کا هلتیرهو هاهيزاهيلعلاقةدألاتِدلا

الْضَأيعلطال:َنوُرَحَاَلاَقَو"وفاليييفزاغ

1لماعاَموُراَجَأَنيِذَلاَو.ُهرْيَعوأناکًالماَعهاجم
aس°7س٥.٠مصZe ° T0

كلذزجيملنموَنسِملْسُمْلاةَہلهَعَفنَمْلاهبنممْمُهاَنْعَميفاَضَقلِ

الأالُهَدْنِعسايا
e„و40سو ةجاَحْلاٍةَفَدَصلاباَجيِإيفهّلِعلالَم:فالْخْلابيس

.ْمَلْعأهاو؟ُهعَمنَمْلاَوةَجاَحْلاوأطق

موفوکولس
.دوادوباهاور)ل

.[لوصفةثالثبابلااذهلنأفلؤملاركذامكءبابلااذهليناثلالصفلايهةلأسملاهذهنأودبي]

0>و

اَهْنِمىَدُهََقاهنِهيلَعنيكيوأ":ورخآيِقداةجاَمناودادوُبأَوُدَمُحَأُهاوَر()
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سەگمسەگ0..22 ُمَالْسِإلاَورَقَمْلا:يهَوبرانباَحصَأدنعةاكزلاذخألةَحيُملاتافّصلاَو
س0إسس

.ةلاَدَعلاَوفيرحْلاَواتُمدقامك-

يلاىلانمودِضيفاواوكلالأخيشفضصووهَكرَقَمْلااًمأ
ايلالوَقِلباسيكالاىلَعاهبرِدَقَييلاةوقلاوه:موقاقفاكلات

لَوترتيوقلاومو"ووسةرميذلالوAFُةقَدصلالحال"

يوقهَيِطْعُينمِقالاَدُحأَْنَأهلقمكريتئامكلُمَيملْنَم:َنوُرحآ

ياشلاِنَعٌيورَموألاُوقْاَو«يوَكلَوبيكمريعوأناكابيك

مسالاهلعتطاملأيٌيعِفاّملادنعنل؛؛ْمِهِرَبَعَوروتييوبع
ےہواو

ُفلألاِهيِْعيالوبسكمماتعملاپلرلنويلرناکهنأهنعيکو
هَ

ُةَقَدَصلالِحَتال:قولیاہو دِفرحهلايوقهَ

ةّكيعَموأببَلَطيفاَهْلِجاَتحانِاًمَأَولاًعِماَجيألاماَبليامناک

تشاونوک:يقوامهرةسْمححهلنمامدح:يقَوسابالق

سووو2س ااًمَهرِدنوُسُمخهَلنماهذخأَيالقعييرلالوق

َدَمْحأَوََْسُحْلانبادّبَعَوحلاَصنبنَسَحْلاَواَلانئاَوٌيِرْوَتلانَعيوم

تَءاَجىّنِغرُهَظنَعَلأَسنَم1يلالوقاوُجَتحاُهَهْنظَأَو؛قاَحْسَِو

؟ىْلاُّدَحامَو:ليِقيهُجَويفاحوُدُكوأوأمويهلا

ْنَم:لاَقهنايرصبْلانَسَحْلانعيوُرَو«"ابَعَداَهنْذِعوأامَحْرِدَوُسْمَح:َلاَ
.[٦٥۳رءةلأسملاوةقدصلاهلهرکتنمباب«عيبرلاهاور]()

.هبفيرناَمُدَقَت()

.[١١٤۱۸ر«ینغرهظنعلأسنمبابجامنباهاور]()

2ھ24
نبوفاُدبَعدمحمويانياَحضصَانمبَِهِوعيِِةَرْكَويفتيففض

_
_
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هحنطودّيبعوبالاقهويعوهفامهردنوُعَبَرَأهل نم":هلقهج
2)۱(سp4صےسےس“€
.اًمُهْرِدَنوُعَيَرَأ<۱"ماَحْلِإسانالاسيقوهَعَمولأَس

َناَكاَدِإالإديالكَةاكَّرلاُهْنَعيدوبهَلْنَم:َنوُرَحَاَلاَقَو
هبو"ثيِدَحْلا'".نياَلانأُتزمأ":ابيلالِهناَيذم
هَلايِعَووُلامهلنکيملنَا:انباَحْصَأضْعَبَلاَقَوفيَحوبالوق

هفت يذلاوُهاَدَهَكةَقدَصلاُدْخأَيريقوَهَفِلْوَحْلاىلإمُهَوُسِكَومهتم

هعىوامينكامويلابنَا

اكنَوَتكنتلاتهكقازاهڭ

ةَميِقىلإَكِلَذيفرظني رادلاَوِتْبلالئمءاهنَعىَنْعَتْسياليلاِتاكوْمَمْلاِةَمي
4

.ُملَعأهللاونعءىساليذلاةَةَيادلاَومِداَحْلاَو

ىلإعجاَروه7وهاَمَنِإَوهيلعُفَقوُيدحينَعْلِلسيل:ءاَمَلْعْلاضْعَب

.ىِندَمْلاسنِ:كلاملاقبوباهتجال

ااولاهذَملكَ 5تواراهارممو

انالااعقابالتاتقيفراوتلىعضمرها

RE
َياكَلاُدُعَأَبنمفىّلَعاَهْلُيرُحْلااأو

.دیبعللیطعتالاَهَنأىلع

صسس

.يئاسنلاودْواَدوباُدَمحَأاور()

َمُدَفَت()
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مُفتالقمريعَنوُداًباَحْصَأَدْنِعةَطوُرْسَمَفاهيفَةَلاَدَعْلااأو

اًنباَحضَأْنِمِهريغَوحلفماَمِلاٍِتاَباَوَجيفَكِلَذيوريلَوَمْلِالإمه
س

و

بيَعشوزيزَعْلاٍدْبَعنبااًمَأَومهدريكبحاصلعدنالولاممهَمحَر
٤2وەو

IEEE نِوأاوُناَكَنيوِلسُممالشإلالأنٌِةَّماَعِءاَرََملِلةقدصلانأاَمهْنَعيور

وسمس°وە8ےسوس

دوتالو«يلَوَتُمْلِلالِإىطْعتال:ْمُهْضْعَبَلافَوهيفعضوومُهْنِمدوهانم
يفسابال:باسانِماَمِضلاكَوهلكاْلملْعَيالْنَمَويّلوَتُمْلانِلإ
ضبعَنأساباق::اًّصْيأُهْنَعَوَكفالخاوُمِلَعاَدِإالخلالهانماَهِذَأ

هايمهِطْعَتال:ُنوُقَيدبعوباناکَوءاَنمْوَفنماوُناَکْنَِوَكِماَحْرَأيفَكِياَكَر
>نوسس

ةوََدلأنميصُلريَِعلا:لاقرومايأتاباوَجيفَومْامواتالو

ْنَميوسيلنلموْقنِمهقِفْلاَولُهأنماهبققحاَنيِملْسُمْلا

مةَمرَحِبملصقٍفاَريغالاَوبَِهنيِملْسُمْلاةيالوبنیدي

ِتاَقَدَصيِءالؤهليحالةَءاَربْلاَوليِلضَتبنمو

فَيةَرِماَطَنيِمِلْسُمْلاٌةَوعَدتناكاإ:ْمْوَقَلاَقَوَكِلَذَكَليرعلووَنيِلُْملا

O
t

ٌةاَكَرلاعرافعلڈويلالآنيءالےبجىلإٍةاَكَرلاثلث

ىلإمكيالرَةاَوُمْلالهلالإ هاَويِصْعَمْلاىلعاهبهَمَلْعُيْنَم
Zo لَ

.هيدق

ودباگاوهتامفشعباکيياريتتخونايفلدلوقا©
َنيِدِحْلُمْلاةَطِماَرقلافبناَمَعاَهيِفينمٍةبقحيفَّكاَعْذَقَكَِلماَعُمِْءوُسنم

و*

مهمهلأقاَذَوهاداَسَفهيفاوُتاَعَمتعتحفا‹نيدلانَِنيِقِراَمْلا

دَحَأىلَعمُدَقُينأمرجالمث:لوقاذهبمهماوُئوُكينأمرجالقنرمل

الوهمكوَلالفأنمافكةهلالاولضتلاوكمهيفَويقرا
نوُدصقَيالَنيِعرَوَنيِظِفاَحُمهيفنَأَوَكِلَذَكبلاشلُکسيلفمهبىلِاءالْوَمصحت
ارااقاِةاَكَرلايقاقْحيْسايفْمهبَلَع.ةتقطختالومربعاحمهناوبدامف

A ص

.هحّحصُمها!ًالُك؟اًروُرانيلَبَسَمناِنَِوَُلوُسَرهلاٌبِراَحِي
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ُنهقْمْلاىطعُباميفاواوا۴لايِهَو]
رمهیفکيامهيطْعب:ليِقَوءاًمراَعَنوُكَينأال|ءَمنيينَحرواَجيا:ليقَف

C3ARIRRRRldooeer ندساوس
ه٤

0

بتىتَح:ليِقَوقَرَمْتلاىلإٍةَرَمتلا اَمىطْعي:ليِقَوءاًمَهرِدةسْم{حهَعَمىق
رظنلاىلإٌلوُكوَم:ليِقَوريكُةاَكَرلاتاكیادناکادِإامداهبغا

باَصنلاَراَدَقِمىَطْعُينأةَينَحوباهركٰويِِفاَشلاَوُكِلاَملاَهبَوِاَهَيُجالاَو

ريغيِفَوٍةَعاطيفناكاذهيىلعىنهَمالااأونِ

يِدَّلَبىلإامیطعُبلييَسلاناكيكويروُرُضرَيِفلبفرس

:ليقَوماَمالایریامِرْذَقِبطيفلِماَعْلااأوهارىلإلمحياَميِزاَعلَو

.شثلاىب:ليِقَولمَُراَدْقِم

اوجَرَمَعناوسابعنبانَعَيِوُرفٌجَحْلايفٍةاَكَرلاءاطْعِإيفاول
رَمَعنبالاقَو٠٠٤ الااَمََُأرَتياوٍنَعَوفلاليينِجَحْلارع

.ٍةَرْمُعْلايفالَوجَحلايفاهنىَطْعُيال

يِفىَطْعَتاليمَحَلااقف؟ٍتّيَمنيديفىّطْعتلَماهياوم

ىلاَعَبللانل؛ِهييَديفىطْعَتر

ءاریفالودجسمءانبالويغىطعتالدبعواويروثلالاقٴو

.ُملَعَأهلاوءاباَحصألوقرلوقااذَهِبَوفَحصم

ولاقامنعييلالٌمِداَحَوراْنَمىلإةاكزلافَفادلاس

of o

دبعنب داورالەرتللشارنملكَعَمجَأ:رِذّنمْلادَ

.[لوصفةثالثبابلااذهلنأفلؤملاركذامكءبابلااذهلثلاثلالصفلايهةلاسملاهذهنأودبي]()

دَقَورفانَمِلىطْعتيلوألابَواقةلِفاَنلااًمَأةضيِرَفناكادِإكَُراَوَجِباَحْصَأُبَمْذَم
ْمَلَواتعماياُجَحْلاهيلعَبَجَو
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.يعَحَنلاميهارِونَسَحْلاِنَعكيدِقاَكَرلاَنِمدينأاَمْهْنَعيِنْعَْسَيال
هر راَدتناكاَدِإ:ُنوُقَيسنانبكِلاَمَناكَوءياٍباَحْصََودّيبَعيبأويروتلاَو

الاماَهَنَمْث1نياَتيفثكبْنِإلضَفاَهنَمَتيفسِي

هننكسيِباَماَهْيَمَتيفناكناوكاگلاىمينأُتْيََرهوبشيو

هللاَوطْعُيْمَلهبشيعيام .ُمَلَعَأهل

َعَمْجَأ:ركتوُبأَلاَق:[براقألاودالوألاونيدلاولاىلإةاكزلاعفديف]ٌةلاْسَم

ِلاَحْلايفدالْوَألاىلإالَونْيَدِلاَوْلاىلإالَةاكَرلاا

لكهشيفاوُمَلَخاَوىلعديلاولارب

يبويالانَعيوىنيقا

لرةَاَرَقلُِعَفْدَت:الاَقاَمُهَنَأِءاَطَعَوسابعنبانَعَويع

ال:ٌسْواَطَويِرْضبْلاُنَسَحْلاَلاقَوءاَباَحْصَأُلوُقَياًدَهيَوءاَهيَِإنيِحاَحُمْل
لكهاكرلُجَرلايطب:ُناَمْْلاَلافَوءاةاكَرلانِباَرَفوُذى

هايسهَتَجْوَريطبالهنأىلع.ُهَتجْوَرَوهيَدِلاَوَوُهَدَلَوَوَُتأَرُماالإريق
وايشهيطْعتال:ليِقَوءاَهَتاَكَراَهَجْوَريطعت:ليِقَف«يهاهيِفاوُمَلَتخاَو

يفِهيِعض":هيَجْوَرِلدوُعْسَمنئاِلْوَقِلَوةَلُمُجيفلادهال؛هيطْعتاه

هيفهيعض:َلاَمَ#8يلاتاسفعضمهَانفينبيفو يفوهيف
)۳س .ْمَلَْأهاو"هب

بحتاكوريقتناكاِةاكَلااهلقدينأُروُجَيَهداىلعدالااما()
َناَكْنَمِدالْوألاَوِنيَدلاَولايَداَرُمْلانأريختنو.اهتقفتِهبلِإعحرتملهال؛ريققةفجورىلَع

داولوكاللاديبينبوهيجودلاهنيكربك
[١/۸٤قاكزلاباتكاجحالا]()

بارابيرنيِرْدُحْلاديسييْنَعيالایوو0
E 2ّ

ناتُرْذَرََيلحيڍنعناکَوةقدصلاببعوي ٌدصَبَأنأ
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لبنمٍةَقَدَصلالقتيفاوملخاَو:[دَلبىلإِدلَبنِةقَدصلالقتيف]ةلاْسَم

نبَرَمَعَوسٴواطْنَعَكِلَديِوُرَولتالنأِءاَمَلعْلارتاءڍَلبىلإ

ٍديِعَسَوزيِزَحْلاٍدْبَع يفْمُهَدنِعاَهَقرفنِإَوراَصْمألاءاَهففرَتكأَوريجنبديس

يوُرَوهيراباَحضصأَودسنبيلاوَيفاجوَوڍرَ
اک ىلإاهدرففمالاىَّداَماَوُحنِاهيتواكردَورهنأيعلدبعنبرَمَعنع

إيلبىلإدلنِِةاَكَرلقتاركاَمُهََيعَحنلاَوِنَسَحْلانَعيوروناَساَرخ

نأرظاَويدمأاىلإهلاماكَرناكهنأيباْنَعيوُرَوبارقيِ

.ُملَعألاولَعَفنَمىلعَكِلَدَباَعِءاَمَلُعْلاصعب

يفَناَكْنِإَتيأَرَأ:هَلليقفليسدَفَوهريَعَويب::اَِياَحْصَأرتايِفامو

ُاكَرلامكدهقيالَولحهماًيرَقهرْيَعيفَوقولالأنيمقافارد

نأىريذلا:لاف؟ِدبايدرَعيفِةيالَوْلالأىلإلتمأدلاامفىلإ
95هافاراكوازتىعهاهعادللفأمةوعدلالهأنمَءاَرَقْفْلا

هاوىواتشمهومِهرْبَعىّكَ

:[ةاکّرلایفهيلعُهْبسُحَيلَكِرِيْعُمْلاىلعلجلنوُكَينْيَدلايف]لاس

1بلک4ريماىلَعلجلدوكنيايفاوما

ُروُجَيالديبوڳاَلافَوياطَعَوِنسَحْلاِنَعيوروُوْمُهُْصْنَبكَراج
0ص4 اوُمَلَخاَوارجهيلعءهبقَدَصَتُكهاضَقنو:اولاَفيأَرلالهالاقهبَوكلذ

ad

ٍتْفَدَصَتمقحاٍكُجْوَرِدوُعْسَمرباقدص":8يلالاقاَفَ
كِلَذَكَوارريقناكنِِةاكَرلايلاَوُساوجىلعلُدتيِدَحْلااذ:34Aهب

FFالاَههْجَورْبَعىّلَعاَهَلأَسْنَمَوءاَماَطْعُيىّلَعاَهَلأَسْنَمَق:ليولااك
مالشإلايفةاكزلالاَوُسنَعَمْ

ُهَتاكَرفرمنأدحلسیلوماعلاىلإَكِلَدرُمَأَفروُهَظلاِناَمَريفامِناَمْنِكْلانداَمَريِفَكِلَذ)`(

.ماَملاهَلنِذَأنإلإهسْفَب
م
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تسيمدرَقَمْلارهاظىلَعلُجَرلاهيِطْعيبريَقَمْلايف ًالَو:ليقفمانعنييس
نعلاكهبوهييُعيبأَويِرْصبْلانَسَحْلانَعَكِلَذيوومشب

حلاصنِ;نَسَحْلاَويِرْوتلانَعَكِلَذيورُناَمضلاِهيَلَعَوال

.ُمَلَعَأُهلاَوءاَمهرْيَعَو

لَِوديِعْلاَوِةَسَبْحُمْلاِلاَوُمَألاَوكالْمألانِةاكزلاذأيف]لاسم

دوتةاكَرلانأىلعُتْدَجَواَميِففلساُءاَمَلُعيمنا:[لافطألاوىَماَيْلاَوٍةَمَذلا

ةبحاَوْلااولاالمن .َنیِفِلاَبلوقغيودَنيِمِلْسُماَراَرْحَأاَدِإاًهيِفةَ

ٍديِعْلاَوِةَسَبْحُمْلاِلاََووُمَألاَوةَصقاَنلاكالْمألانِاَمِذْأبوُجُويف

.ةلوُفْطلايووىَماَيلاَوهمدالٍَوةَرْخَسُمْلا

اماہهيمِذيفيهْنَمُلاَومَأَوُنوُيدلاهلْنَمناوميه:ةعكانال
ل َةاكَرلااهيلَعيدوي:اًنباَحصَأَلاَقَكءاهيِوقْحمُهَِفسالاىلعنويلن

َلاَقَوةَصاخحصِلنوُيديِفاذَمَولاحتناكاداضقتْمَلوَلَو

يفَلاَقهبَوءِلْوَحْلاِلاَمُكَيْساممماَهِضْبََدْعَبالإاَهيِفَةاَكَرل:نوُرخا

قدحاَوٍةََسِلُةاَكَرُهَصََفاِ:ليقَولوفسايقوأديعسبثْيللاَوهيلوٍدَحَأ

يضوِعريعنِناكنِاموءِضَوِعنيهلأناگاِنينِناَيذمْلانِمانِ

هَنِإَفٍثاَريِمْلالم مدامةنوَاتركدقووحلاليفت

وشاليسوَطئاَرَحْلاكفاهلا:ُةسحُمْلاُلاَوَمَألااأو
دهبَواَهيِفةاكَرال:اباَحصَأءاهنيجرحيامةاكَريفاوما

نیادبعوبَلاَفَووحك

اَهيِفَناَكاَِةاكَرلاهيفاوُبَجْوَأْمْوَقَوهاكَرلااَهيِفَنيِيَعُمموقىلعتناكنرو
.ُمَلَعَأهاوٍكِلاَمْنَعَكِلَديورءِباَصْلاراَدقِ
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قعيافاىلعهتاَكَرلابوُجُويفاوُملَتخاِدَقف:ُديِبعْلاامو
الضآْمهلَعاكرالنا فرويحلملَونوعرَوهوالص

1بَهْذَموهوديسىلعِدبعْلالامءارنأواهناو

قيامتيزعيساويلرالاِءاَهَفِروُهْمُجَواًنياَحضصَ

هرمِءاطَعَواضْيَأَرَمَعوعورتوَكۇءايداىلعىر

۶ألاَمَف؛بتاكُملالاٍَةاَكَريفاوُمَلَتْخاَورهاظلالْهَألاقبوت

ةرمکربلعيقبعدبعهنأويفمهلاىلعتبىئحاگرويفس:
ُعيِحَصلاَوُمَورُحْلاىلَعبَامكِهيلَعبِروت84
نِميرِهلَعامفَوُمَوقِباَتكْلاعوفًدنِعرُخهنأهيفاَنباَحصَأٍلوَقىلع

.ِءاَمَرْعْلا

دواِمدَِعْاَورارخألانَِنيَلَكُمْلايمَجنوَلَ:ٍفالخْلا
هَلبرصهبىلاهووديسىلعهَاكَرَبَجْوَأنمهجُحَونور
لوقولاَمُكلُمَياللَمْلامنالوویکلعاوما
ُهَنَأىلعليِلَدهَطِرَْشَنأالإعابهلامادبَععْانَم8
.ُملَعأرناىلعألاعلاىفتاويعيهمكاوكيب

ميلالاَميِ:مْوََلاَقَفءاَهيفاوُملَْاَف:راَّصلاَوىَماَيلاُةاَكَراأو
ءاطَعَوّلَعنبنسَحْلاَوةورباَجَولَوهاوَرمُعْنَعكلذيوروباو
هءَنباَحْضصَألاكِهبَوراَصْمَألاءاَهَمفٍةَماَعَونيريصنْئاَوٍدِهاَجُمَوِدْيَرنبرياَجَو

4و ياونرتعلولع6ركر:ُهوقلاو
س یتحيکزيال<:بّيَسُمْلانبالاَقَوهريبُجنبلاو

:لُحَنلا()
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هجرختامنيبموفقفرفو«هريغوييِعاَروألانَعاذهيردسفتنعيکريف

ُةاكَرلاهيلعةَيِشاَمْلاَوضَنلاصضْرَألاةُجرْخَتالاَمَوهلامنم

وضاتیکيآنعوتوهاوسامنوُدضرَألاهجرامي

ٰیمخاموصَنلايفًالِإَكِلَدعيمججيفُةاكَرلاِهيَلَع:اوُلاَمَنوُرخاقو 4

o

و

ةْنَعاَهِطاَفْسِوأميلاىّلَعةاكَرلاباَجيِإيفِفَالِخْلاُبَبَسَو يفمهالن
ذكارىذأمسلولاكتابعيلهيراكلامو

اِلءارَقْْلِلقحاهعَاافطرااا

غاهاوةّجحهلهلهلعالقهريَغَوتلَانيَيقرفنَماًمأَوءاهيِف

ْمِهريَعَوِهوُعَمْلاَوِنوُنُجَمْلاَولفَطلاِلاَميفُةاَكَرلاُبِجَت:اَنباَحْصَأَلاَقَو

يفموتو'ْهُكَياَيْغَأْنِماماحانأتأ"يفٍباَطْخْلاموُمُِ
َرَقفيفراووقنيلمصمروالو الإا

0ےگ

لغاناوىيا

ر
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ِناَمْتِكْلاَويئاهله

<

اًرهاَظَنيِملْسُمْلاُماَمِإناکاإنمبفلشلُاءاَمَلعلاق

عبي«هيلِإٍتاقدصلا ويجيهِرََفلانينِسلكيفٍاَصْمألاىِةاكُعُتَ

مهيللاَدوُدُحىَرُجَأَوللانِْمُهاَمَحيذلاةيعرلاءايْمَأماكل

يفدبلكةقَدَصهيفمسكةاكَرلانعماعلاناكنك
سہو

ةَوْسِكْلانِسةوَرْذَقريفلكلنوِطفِلاَحُمَوقِفاَوُمنمِهِلُهَأِءارَعف
ووےکو2 برقايُفهوُمسَفيَةقَدصلانملضقْنإَوفرسربعنٍِةقَلاو

ىَضْقيِفاًنايذمَناَكْنِإالإِقَتَسةَنوُؤَمنمريِقَْللىطعُيالوبَلِىَرقْلا

رابهبعورتاطنبجيورلاىلاماموأكَ

ىّلَعنِْتَيجلبلكيفٍةََّدَصلابللِاعلافري:انباَحصَأضعلاَ

.اهيمألعضوِنلاَمْلاتيبىلاهيمجريمهار
اَمَذَحَأمالشسإلاحِلاَصَمَوةلوَدلارعيفىلإاجاَتْحُمُماَمْإلاناكنو

لضَفيَوءاَمدَقامكِءارَقفْلاىلعاَهَفَرَفالِإوءاهلُك َدوُجَعْلاَومالسإلايفاذلص
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هَلضَرَفاًجاَتْحُمُماَمْإلاَناَكْنِإَوامرْذَقىلعِهَقْفْلالُهَأَوَفيِعضلاَو

:اوُناَق.داَهَيجالاَورََنلابٍلْوَحْلاىَُِلايِعَوَوُههِتنووَمرذَقىَلَعاهنَنوُمِلْسُمْلا
اََرَوْمُهَلَضْفأاًمِكاَحاوُميُينأَنيِمِلْسُمْلاىَلَعَفماَمْإلاَمِدُعْنَِو

رَْألاَوايفْنِممالشسإلاَروُمَأهيلِإَنوُديْيَفءاملِعَواًهْفِف
مالسإلاحلاَصَمنمَكِيَدٍرْبَعَوكماِنَعيِهَّنلاَو

O.ُْهَاَكَرهََدوُعَديَكمهجِئاَوَح
ل:نورخآلاقَوءاهنيءارمهلاقيِاَموُعَفَداإميفاوفلَتخاَو

مِهيَاءاَهلَْنَِنيَفَمْسُملايفاَهَعَصَيىتاهنياوور :Y3اُلا«ليِكَوَلالرم

دموهاشهيلولغيفلِالولمآنياِامد41

اهيُرِظَلاوُمدنعتصحاِةا-معَفهللاىَرَأيِذّلاَو«يِيضَتَوٌحَرَح

يوُذَو؛ِةَريِبُكىلعهَرعدنتيهنينيتكنبواحلايييفاَ

ُهريَعالوهنيَدوُمَلعَتمْلااهنياماَعَطاَهلَعْجَيلَوْمِهِرَْعَولهانِ

ATEقنات
٥ههسروس

لهاعوهنعِةاَراَدُمْلاَومالسلاِءاَيحِإيفَكِلَذٍرْيَعَواهبِتاَقَدَصلاَو

نِإَویریامدَىلَعسناماَوَعنِْمِهِرَعَوَنيِلْسُمْلانِةَقاَقلايوديفَو

يفاِِهنوُوَمَوهيفيفميلالَوَنوُمِلْسُمْلالدَرظَتاريكَكِلَذِبُمُياَقْلاناك

لاووألاَكْلَيعبمججنمِهِوُمدعبهدييفيباَمَوءاوَأَرامىلعوڍ

سيلَكيَدنل؛اَْسَدَكيذلابوُلْسألاىلَعهلْهَأيفٌفوُرْصَمَفلَِِعوُمْجَمْلا

لدانيوهَِعاطلبيسيففرضيلامَُمامومِلام
يلالَماَمَكءلاَوَمألاكليِهيَلِإتيجَوكِلَذِبفرعاملروُمَأنهيف

افق«يلاَدَمَوْمُكَلاَدَح:َلاَكَمِدَقاًمََكََدَصلاىلَعُهََعبيذلاهلِماَعِلاك
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ملمآلیَدْھباريقہماتیبيفسلجالق1"والكرخآيفلاَهاهابط

2

ىلإُهتاَرماٍِتَدْهَأَنيِحهشباَطَحْلانبَرَمَعىلإىّرت1

تيبيفُهَلَعَجَفديڪیرلاكںیتتل

يدالوألَنوُكرْشُمْلاُهاَدْمَأاميِفعَاًذكَحَوءاهبيِطَنَمَكُهَتأرماىطغأوءلاَمْلا

تنميَعشالاىوشوياتتمايليفكيكيذر

هنال؛هٌلرَمعكلذلَحَمففءاضاَرَقومهلهلع::هكةَياَحصلاضعَيلاَقَفلاَمْلا
ص

oى of

.هدالوأالوَرَمَعكْرَشلالُهَأَفَرَعاملهلُهَأُفوُيَسَوالسلاًالْوَل

نفءامِيَكُمالوارهاغلَنيمِسمْلاروبوقينمنكيماداأو

اردَلَبلُكلهاُءاَحَلُصَعَمْجَينأانباَحْصَأرايفُتْذَجَواميويف

اًدصَقةَوْسِكلاَوقلايكستووبلالأنمركلكاهنيىيل

نأِاَرَقُملِليغنيالومهيىَرَقْلابرقايفعەيلذبرر

يفَو2يفنيشَكِلَدنل؛اَهِلُهَأدنعَاءاَكَرلااوُيلطَي
o دَفَو"هنيوتلتهلاطبخأودبيفاملاييَعِلَعضاَوَتنم" ےسوےس

نمتابيصملاوضارمألاوعاجوألافامگڈفلصف.ناميالابعش:يقهيبلاهاور])٦(

يعلعضاَوَتلا":َباجابيِدَحْلاىّعَمْنَعيمِلاَسلامالاليس[٤٤١٠٠رتارافكلا
نْيدلالجلُهَسْفَِنِمْؤُمْلاُنالْذَِوسللالْذِلاوخألاَنِمكلذريَعِلالهالجل
:ِناَكْرَأةةَيذلانل؛هنيدنمنيتكاضَمنوُكَينأوهفنيّدلايفلتباعداأ
نيتكرلاببهذيُروُجْحَمْلامصاول.ِناَكْرَألابِلَمَعَوِناَسللابلوِوناَنَجلابٌداَقَيعا
لوألاكولاهَليبونالٍاةَكَرَحْنَعَوِاَسَلابقلمانعءانامهَل؛ِنَْريحَلا
ىلإُةجاَحلاّنرضاَوهياعفاهضَعْنَمنأحلاو.ها"نيِحوُعلاِةَْمُجنِدعيكلذ
قاكّرلالاَوُسهَلُروُجَيريِقَْلانألل4تيوبلشلحفالاتبهمتبأ
.هححصُمه٠قيلْعَتيفزاَوَجْلاهلأنَفُسدَ
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اودصحتےیلءار4َلاَقَكِءاَرَقَمْلاملأىَلاعَتهلاَفصَو

رَتيِفَو"اڪناگفاوتبا

هللاُهََعَلسيلیونٍ ضبلاقَو

هللوَقَينأ1َكيَلِإَبلطْنَمُباَوَجخات َلاَقَو؟ٌدْعَبلم:ُهل

هيفصخَرَوءاَهبَلَطْنَمِلةاَكَرلاىَطْعَتال:ْمُهضْعَ اًمَأَوءاَهلُمَأنممناكاُِهضْنَوف

آرةَرجأاهنمَنوُمَفْدَيَوَةاكَرلاُممهِعُمَجنم9م

الكِلاَىلعاپدووبيشىلعاهبواييفةيدوم

اَمَنِإَوءانيدَحًالَواًميدَفةَضوُرُفَمْلایففاَذَمِاَوَجِلاَِةّمَألانِاَدَحَأمَعَ

.هرکذاَُمدَقاموالارونواَدنعوت
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ضْعَبيفدقو يفلضَفْلاَوحَالَصلالاليبن4اياكرفان
نیمابىلَعُهوُعضَيَومهاُم:نيهيَاوُرَدَقاماوُمَمْجَينأالسلا

هدرودوللاتير

ص0

لهلهيتهاكقَدهوجوهَعيمَجاكربحاَصمدعناو

اوُميُعْنِإَوءفوُولالأنِلقممهدْيمَلنِإَوكتيالو

برأيفْمُخْدِصَيَودبنِاوُمدُعْنَِووعدالأنِلها

َهعبيلفةضِفوأابعدهتاكَرلَعُجَلةوعَدلالأاَفهيلعنوهيل

ِناَمْتِكْلاٌةََدَص:ْمهلوَفىماَذَعَوءاوناكاميةَوُعَدلالأنِمةَيالَوْلالهىلإ

لأاهبدِصَملَفالخلالهايحيفناوهّيلَعَرّسَعَتنِإَو

ةَماَعَاوُمِدُعْنِإَوْمهئاَرَففنمَنيِمِلْسُمْلايفُهَّواَدَعتلْنَمَوٍةتكْسَمْلا

ودعكدلابيفاكنإنمةكسملاببتنالألصرنار

.(۲۷۳):ةَرَيْلا()
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صزىلإدجلوهِکتْوَمْلاَةَأْجَكَفاححَومالسإلايحتمُءارَقفهيلع

بئادنمِةنْكْسَمْلاَوفْعضلايوديفاَهْعضَيلَف«ليبَسْنِم۾

۶كلناملمبرأرذقىعرفتدارممفتئول

.ُمَلَعَأ

عيمججبيِفءاَرَفْفْلانمهبالولهايفاَهفرَعينأِةاكَرلابحاَصِلُروُجَيَو

هتیالولُهَأيفنةاكَرلاومضَويفقوَلامالانامراَقملاوحألا

Aسوس

.ملعأهاونعءازجإلايف۽ءاَمَلُعْلاسَفالتخاهيلاَهَعَفْدَينأَنوُد

عفَديِريعةُاروُجَنَو:[اهبحاصْنَعٍةاَكَرلاعفَديفريعباييف]هلام
ءانيمأبالاناكنَِكِلَدُئِرُجُيَويقالوٍأةَلاَكَووأةَاهبِحاَصْنَعةاكَرلا
اهِضَْقيفَٽِيذكَوءاهَفحَتُميفاَهَعَضَوهنآَمَلعَيىتحَفنيمريعناگنِ
اَهُعفَدُروُجيَواهنياربيءاَرَقمْلاليوىلاَهَعَفدَنأٍةاَكَرلاباصاَهيِفُئِرُجُف
ىّلَعاَهلُمَحيفُةَراَجِلاَوادِإاَعوأْتَناَكءارىلإ

ءاهّفحَتُماَهضبفَيىحدهِناَمضيفيهوءاَهبحاَص

[هيلإاهعفَدًدنِعةاكرلابريقفلامالعإ]
اَهَنأريِقَمْلامِلينأحاصليولوباظلىلإةاكَرلايفيفجاتيلَو

ةريبكباّمِإقاكّرلادااهَعَمقحَتسيباللاحيفاَهَضَِعيفاَهَظَيالعل؛ءاكَر
و٥و

.ملعأهلهاوءاهْنَعىَنْغَتْساوأءاهَبُكَنرا

:[َباَتمتاماوذالاحيفِةَرييَكِلُبكترُموهو٤َءاكّرلادَعَانميِف]ٌةلأْسَم
اَتمُتاَمايِإهذَالاحيفريكُهعَمَوةَدانمففاوفلتخاَو
الاحيِايقناکاکاِ:ليَويارَيفاهماَِو.اهبحاَصىلإ

ص
ےس

اشرشموهوامَذَحَأنإامويكالهنأةريبكْلاَكْلَينمَباَت
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ىفنال؛َباتاذإةريبكلابحاصفالخبءارقفلاىلعاًهقِفنيوأءاهبحاص
Jسمو07و°وا:صس2ےک">

نيبفالخالٌينْغلاَوكرشُملاَودبَعلاَوياملعلانيبافالخهَلةاكَرلاٍةَراَجِإ
صِو27َِ

ملعأهاوبهللحتالًةاكزلانأيفِءاَمَلُعلا
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رظْفْلااكريف

.ِتاَهَمألاىَرْجَميِرْجَلاسَم[ٌثي]لَضَْااَذَميف
:ُموَقلاَبيفاوفلَتخاٍدَفَوءاهوكحٍةَقرْعَميف:[ىلوألاةلأسملا]امدح

نمتوُيِناَمْعْلالاقهيوراَصْمَألاءاَهَمَفروُهْنُجعاذَهَيوُرَو«ضْرَفيه

نمَنيِرَخَتمْلاضعَبوقاَرِعْللمَنَعكيدبيوريه::ليقَوهَِياَحصَ

ناَحضَأبَ.ٍةَضوُرْفَمْلاةاكَرلابةَحوُسْنَميهموقاَامباح

ةَيِطَحبسيلاهكرَتَوليفاهيذخالاشاهنىلإبرملالفأَوليلالأ

7نئاِثيدَحْنِمتتهنأَكِلَدَوضْراَعَت:فالْخلاُبَبَسَو

ٍرْذَتنِاًعاَصَناضَمَرنمسانلاىلَعراةاكَر8#ولارف":لاَق

لْوَقْلااذهُرِهاَظَفأواناکارکَددبعءولغلقااا

ةاكَرلاركَدَوءروُهْشَمْلاىٍثيدَحيفاضادنتويت

ىلإصرفاهلاقْنَمَبَحَذَعَنأالإال":َلاق؟اَمْريَعءَلَا:َلاَقَ
2ro

اوجتحاوقلخاد۳عاهاىلإولابةَضوُرَفَمْلاٍةاكَرلاتحتدةلخادأ

[يتايسامكءاتسركذاهضرعدنعنكلوءلئاسمسمخاهنأفنصملاركذ:لصألايف])١(

‹رطفلاةقدصضرفباب‹يراخبلاو‹۳۳۳ر؛باصتلايفبابعيبرلاهاور]()

]8۳۲ر
.هللاٍدْييَعنبةَحْلطْنَعُهاَوَر()
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ققارمي#8يتلاناك:َلاَقهنأدعسنبسيفنَعيورام

thءاَهَلَعْفَتحنوءاهْنَعهنملواهببرَمْؤنملتَرَامل

لَاناىلعْنَمعَ؟ٌبِجَتْنَمىلع:ةيِناثلاُةَلاْسَمْل
ءاًديِبَعوأاًراَرُْخَأئانواراكوأاًراَعِصاهبنوُبطاَحخُمالسلا

ىّلَعاَهَنَأىلَعْمهِقاَمَاَدْعَبريِقَْلاىلعاَهبوُجَويفاوُملَخاَومدقَملاَرَرَمَعنا
علاىلَعامارهنآررهيياْنَعورقهُلالْنَمالإسلابمب

َلاقَواَلانِةَعاَمَجَوِءاطَعَوييغُشلاَويلاييْنَعكديوويِ

اَهَنأىلَعاوَقَمَاَو.رطْفلاٌةاَكَرةََدَصلاهَلجنمىلعس:يأرلاُباَحْصَ

يفِهيَلَعبتاَهَأَو«ِلاَمُءاكَرالِنَدَبُةاكَراَهَنأَويسمنيفِءرَمْلاىلَعبچت
اَدِإراَعّصلاوِدَالْوَ َكِلَدیوامفاوُقَلَتْاَوءايهديبَعيِفَولاممَُلنكيملا

ال:َنوُرَحََلاَفَوفتقرشاهمانَمعبْونَعلُجَرلهُجيُباَ

.اهمداخْنَعالوهَيَجْوَريفهَر

ةابوورلَوطاةََدَصبوُجويفلِمالالخلاُب
نِهيلينملكْنَعِةَقَدَصلاجارِلولاىلَعبجويلوالاقْنَمَرَ

ةلِعْلانأىلإَبَمَدنَمَونكْيمَلوأِءالْؤَهِلناكِةَجْوَرلاوأِدّبَعلاوأ

عرشهتمقفبتنملكنعهجابلعبحب:ةابوجهي
بنَمَعُءَرَمْلااهجرُخُي۹چهلوقل و

:ليِقَوِهديَسىلع:ةقوُكلالألامعكرْضُمْلابعليفاوُمََو
اگررفاكْلايفهيلعس
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:ُهلوَقوهويبيكي7ِةداَيْرلايفْمُهُعْراََتوهُب
اضةَراَجَتلادييَعيفاوقلتخاَو"ننمريگورفعلَىلع"

سَو َكلَذَوهِدبعْلامسايفداواموُمُملِساياهَر:مهيفالخلاُبَبَس

وههلصصحُملاس٢يَقْلاَوداميميفبوبي

4

رداولاميفبِيلهنأىلَع

ُهْرَمْلاهجري:اًنباَحضصأهيفاوُملَخاَف؟بجَتامميهو:ةكلاثلاُهلاسَمْلا

يقربعلومخوأبيورورموأنأنقنيهنوفلجن

وأريِعَشلاوألامحركام:نوُدححَاَلاَفَوياَرْحَصلالوفيالحاملُكأَيامم

ءااهياجاريفريَحُممهَنأو٠طقألاوأبيبَرلاوأمَا

سو0٥س9.هوش0.مص

لاقهنايآِثيِدَحموُهُفَميفمُلا:الخلا
هکےکےکFFےکو
طقرَوَماعطنياًعاَص8#يلاهَيفرطلاكرجرنان"

(On ooهروگورس<5 ْنَمَوجرحوذميألٍابيدَحْلااذَمنِمهَفْنَمَك"رئت
go٥ےس02۴وجوه

دْنَِووألالاقٍتوُفرانيابسبجَرَامهنأهنيهَ
4س

ژ0
.ُلَعَأهاونْيَسْنِجنمداوِناَسُِْةاَكَرىطْعتالاَياَحْصَ

لاحملانياَلُْكنَععرباراقيفؤةةعبارلاهلاْسَملا
يقيفاؤرهواهريواينعاصحْمَفلانمعاصفض

وأنيانيبربنمعاصيِام":ٍرْطْفْلاِهَفَدَصيفلات8يبلنأ

۔اًبیرقمدَقَت()

٥/49:يديهارفلا)"لصميىتحكرتيمثخبطي«ضيخملانبللانمذختيوه":طقألا](")
٥ررمتنمعاصرطفلاةقدصباب«يراخبلاهاور](7)

B
R
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اااهلےسوبالاءتمکللحوومللن-

(r
حُمَقْلاَنِمُئِزُجُيا:نوُرخالاقَو«دحاولکنَعرمواريشنيځاَص

....ريووماقطناًاَصويفركَددَيپاعاَصنيلا

مهالوياذَهَِوحملاماَعْطلانِ:اوُلاََتيِدَحْلا

يُنعيوملوألالوَقْلاَوسنن1ِكلامويِعِفاشلاكلذىلع

.ُمَلَعَأهللاوِفِباَحصَأَو

يلانأتبامَدْعَباهُجاَرْخِإبحيىوُ:ةَسِماَحْلاٌةَلاْسَمْلا
a

ىَلَعاوّقَمتاٍدقَوىلإسَجوخلبقطفلاجاريرم"
ِتْفَولاديدحَتيفمدفعارمَعنباِيڍَحِرخآيفاها

:ليِقَوءةَميِنَحيبآنَعَكِلَديورطفموينِمِرْجَلاعوبچتلق

درخآنمسْمْشلابوُرغببت .يعِفاشلالاقهبو«ناَصَمَرنِمموُيِر

1سو نل؛ديعلامويوَناضَمَرجوُرخيفةٌعةداَبِعيهلَياللابب
ص

صرتم

4%

بيغهَدْعَبديلامويْنِمقلاققىف:فالخلااذهةَدِئافَو

.ُمَلَعَأهَهاو؟المَهْنَعجرحتنأبجيلَح؛سْمّشلا

سابعنبارميكِلذبَوثيدَحْلللٍةالّصلالبقاهُجاَرخِإبحبو

َيوُدَوموويىلإداهيسالرورتاو

حلاوىلاِركَذلاىلَعطفلاهَقدصهيتهللالوُسَرضف":ُهظْفلَويِذِمْرتلااور

معاشباشيلاالو:َلاَق-ريعشنماعاَصوَرْمَتنمعاصِكوُلُمَمْلاَو

هلع
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۰ 1 ° هولەگےس 2 Z20 f لأىلإُفَرْضصَت:اَباَحْصَألامٌقحَتْسَينَميِف:ةَسداسلاٌةلاْسَمْلا
رصَت:مهريعلاقَوةضيرَمْلاةاكَرَكهيلو ؟مالشإلاِءاَرَففةماَعىلإُفَرْصت

َمْذلالهءار#0اهتمشبامشنَبمَعَرَومْوَيلاَكِلَديفِلاَوُسلاِنَع

.اناَبْهُراوُنوُكَينأموكَطَرَعْشاَو

َلاَقاقْنَمَف؟مالسِإلاَوقَامَطقرقمااَمِذحأاوجلَم:يفالخْلاٌبَبَسَو
o0

اومهماَهَعَممالسِالاَورفقالافْنَمَوقََمَذلالهلمبارقاب

٤
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[ةاكَّرلاجارخإدنعٌبحتسُياميف]

وغذَيَويلينأةبجاولاةاكَرلاجارحداراذناستبحس
عونأهلغبياهلهألاهَعَفَدادِإَفءاهعضاوماَهَعصِلُهَقَفوينأىَلاَعَيهلا

دِ":بيِدَحْلايفَءاَجدِءِةَضيرَعْلانِِهْيلَعامطايحالاَهيونيةََدصلانِ
ص

-ص°۴9٩2۵رس٥سس7eےسس27
َبراَقألااهبرۇواارساَهَفرصيَو٩عوطتلابةَمايقلامويلمکتضئارفلا

.ُمَلَعَأهاوَناَضَمَررْهَشيفاهنِمريُكيَو«َاَريِجْلاَو

e سس „J 2E 2o ۹ 7 J إً me)

دبعلاهببَساَحياملوانإ":ةَريَرهیبآِثیدَحنمهَحَحصَومِكاَحلاَونسلاباحاور )(
0 ۶ س2..رد 22C0 ےسس0وس٥س 2aنميدبَعِللحاوُرظْنابولالاقايكهضرَفنمصقتلانإَفهلَمَعنمٍةَماَِقلاموي

9oe ورو 2

.'ةضيةيرفلانمصقناماهبل1عوطت
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عبرانَا
هباموضوُرُفَمْلامايصلاةَدِع

2

ف

هو نيةدطقمفلكملكىلَعمايصلاضَرَفبجوهاجهللانأملا

بجاناروكلاضوُرُْلابيرتيفُهَمَدَقَومانألاعبمَج
ذإ؛باَنِكْلااذِناَكَرَأبيَيفمْوَصلاىلعًةكَلامَاَمْنإَو

تايبهَللَكوُمْلاِلوُسَرلاٍثيِداَحَأيِفَوِناَرَقْلايفٍالَصلابْتَناَك

يهيتلاسلاةَوهَشركءالقافلايوكىَّعمولااحبسصر
ةَعاَجَمْلاةدشنمةَقاَمْلاوودهافاَمناصاوُماَصاذِإاوفِرناَطْيْشلائاد

2

ذبحوخسَتفِناَمَرلاٍلوُط ةبِجاَوْلاِقوُقُحْلانِاَمِرَْعَوٍةاكَرلاعدذيج

ی
اأ؟ضزألاُنئاَرَحكديبَوُغوُجَتَأَفُسوُو

.عوُجْلالهىس

بِياَمَوُهَوهِكرَتبىعَابجاَومْوَصلايفلَعَجىاهلانم

مْرَصَكِناَميلايفٍبنحْلاِةّلِعِلٌبِحَباتنيَوءَناضَمَرمايكِناَمَرلاسَ

ىلَعباّجيِاببجيامهنمَوكيدرََْوراهولْعَقْلاستاَراَفَكْلا

هلاابوُدْنَماًنونْسَممْوَصلايفىَلاَعََلَعَجلعباوارذَلامايكوي

.

© —

\

\
0
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ْنِإباَتِكْلارخآيفيتايسَوكراتىلإُديِعَوْلاهجوالوةَليِضْفْلاقلعت
وصلابچاَوماسْفَأنماذهباعكنمضيالوقلا

ذآ

هيفءناَضَمَرالإ
ص٥
صنA.و2
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اباالاَنِمعاَمْجِإَوٍةَنُسلاَوباَتِكْلارهاظبُبوُجْوْلاَوُهَفهموَصُمُكُحاأ

يأَبِيَكىنْعَمَوةٌيماَيصلامكمڪحلَعبو:ىّلاَعَيهللاُلْوَمَف:باتِكْلا

‹”"سْمَحىلعمالسإلايتب":#%يلالوق:ةَّّسلانوصر

يلعلَ:َلاَقَف«"َناَضَمَررُهَشمايِصَو"ُهَلْوَفَواهيَرَكَذَف

هِمْوَصباجي|يفلكهَ:ُغاَمْجِإلاامو٠"عّوَطَتنأالإل"لاقريع

فايوثقوصلالحدارَنياأهةَمَألانمدحأنعفالخ

رکذدثسفلادفلفلزنا1ناماتر:ىَلاَعَهلْوَقيفِةَقاصِلاباِم

ریركتفورك4هتلربکنمدشنمف:َلاقَفماللاوفِلألابةفيرعت

َكِلَدىلعليلدلاناَيْغِإاًهُراَرُكَكةر١مَأَوناركِّييَرَعْلالأدنةَفرعَمْلا

()(۱۸۴).
.[هجيرختقبس]()

دق)۳(

ةَرََبْلا(8)

)۱۸(:ةَرَفيِلا(٥)
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دحاَورْسَعْلاَفORدرساعمنإثاE:ىَلاَعَتهللالوق
اادشا٩۷٩نْيرْسُيدحااورسَعبلفدنل:يللاِلْوَقلِناَْثا

و

ت91

E
:

۶ „o ےس 2 e 2 سو كاَسشُالاَوُه:ُيِوَعللاٰيعرشَويوَعل:نيهجَوىلعوُهَفامو

معاملأوباكلمالانعاملاوُولا

.موصلا

و°و

فيامعیوجني

.(1 0): (۱)

لإهعفرنودمعلوقوهو۳۱۷رنارمعلآةروسريسفتكردتسملايف)۲(

يبلا
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عَمجايفسانلايفاليخاوكشلامويمْوَصىلَع:ةَمدَقُمْلاَف

neهلسكہےوک6ےسووووو 2E e EE<
ءناَضَمَرنمهنأىلعكشلامويمايصنعيهنلاتوبثنأىلعءاَملعلاروهمج

0>٤7٥س6سس60>0 "هليةَدِعْلااولمكَتوأكالهلااوريىحرهااوُمَدَفََال":##يتلالْوَقِ
WEسرکووەسPPPەسژ2س هُموَصٌروُجَيال:نيِعباَتلاَوةَباَحصلانِِءاَمَلُعْلارَتَكَألاَقَفهمْوَصيفاوفلَتخاَو

تےستح
صسوەو PPهرهسکسسو G0٥GA oلوو2سس

هللامهمحَررامعودوعسمنْباوةفيذحويلعوباطخلانبرَمعنعاذهيور

ر>م2ےسسرصسسےگرسرسےس12gم بيسَملانئاوهمركعَولاووباسنوةريرهوُباوسابعنبالاقهبو
7٥ےۉورسوهدوک22سهرو2نسغ.س

نمةَماَعلاوةديبعيبالوفوهويعازوالاوجيرجناويبعشلاو
2> 2< ِ ےس ۴ WX سص 4 <A A

موصتتناكاهنارکبيبآٍتنبَءاَمُسَأنعاوُركذَوَماَيِصنوُرخاراجوءانئاَهَقف

هموەسک 2ِ el Zo س٤۰ 1 4 „o

2 +0 Gen CZ 0 رەس ° € o G1 WAR
؛لوالالوقلاحيحصلاو؛ناضُمَرنماًموُيرطفانآنمىلإبحلنابعشنم

اَمىلَعربَحلابوأةيْؤرلابموصلاَقلَعَتاَهُموُهْفَمُبجوُييتلاٍثيِداَحألاِرِهاَطِل
ص0

.هللاءاشنإىِتايس

.[١۱۹۸ر‹رهشلاىمغأاذإباب«دوادوبهاور]()
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هَرَكَفباحهنودلاحاذاَعّوَطَتهمايصيّرَحَتيفاوُقَلَتخاَو

هریوهوپالاقپوهمامضيرميسابعناناوديرنبباجلاقِهبو

هللاىَصَعدق-كسلاموييينعي-مويااذَهماَصن:لاَقةَمركِعْنَعَو
se وس

ٌيعاََْألانعَكِلَذيوروءارهموَصيفقاطتصحولوس

هنأ8يلاِنَعيورامْمهَْجُحَويأرلالهأَوفاحدَمحَأَودبسن

ْمُكْدَحَناكاًمْوَصَكِلَدَقفاَوُينأالإنممولَومََناَصَمَراوُمدَفََال":َلاَق

ٍنَعكسلاامتيشأعيوتناوُهُموُصَي

فكيريغىلعُهَمب؛هَماصنموهرطفأنمةداعإلاعيَِجْلاىلعلور

هلاو



  

trataNOحستا
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كوا

موصلابجوُمبسدَحأيف
\

لالهُةَيوُولاَوُهَو

وُرُدَفاَقْمُكيلَعمغنِإَفهِيْؤَرلاوُرِطفأَوهتيْؤُرلاوُموُص"هلق

ةرتبنيرونيدويبَرَعْلاَرهّسلانأىلعُءاَمَلْعْلاعَمْجَأَو0
وُعَمْجَأَو«ٍثيِدَحْلايفَكِلَدٍتوُبِلنِ ٍيفَرَطٍديِدُحَتيفَراَبَيُغالانأىَلَعاوُم

دَرَمَفلاروُهُظَلَوَأبوراييُِعَأَوثيدَحْللراار

."راَرَسلا

هاهرَْعمْلااهيفَويفةَيؤَرلانكتموPAمَعاذمكحْلايفذاوُمَلَخاَو
َناَكنفءاًمْوَيييالهدالامُكِكيديفَمُكُحْلانأىلإءءاَملْعْلاروهُمُجَبَهْذَف

َناَضَمَرلواناگنياكيذلاُرْهّشلاًدُعرهشلالَوالهعيل

‹موصلاباتكءيراخبلاو۳۲۳رءكشلامويونيديعلامايصنعيهنلاباب«عيبرلاهاور]()
ءاورطفأفهومتيأراذإواوموصفلالهلامتيأراذإملسوهيلعهللاىلصيبنلالوقباب

۱۷۷۳].

ءرارسلاوأءدلوتلا:ىمستف«تايمسمةدعاهلو؛سمشلابرمقلانارتقاةظحليه:رارسلا]()

ةنسلأىلعةيراجلاتايمستلانمكلذريغو«نيرينلاعامتجاوأ«قاحملاوأ«رارستسالاوأ
°04([7/7۰ءيناثلاددعلا«يمالسإلاهقفلاعمجمةلجم)برعلا
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ويسالاَماَصرهارخآلالهمَعيذلاناکنِإَونييِداَحْلا

بيلوألاليىقاكذأىلإبَئاغنبانَعيورام
۶
ص

س

[َلاوَشأَوَداضَمَرلَاإيفيكباتالَثب
و°ےوو

لالهلامَعاِهنأ-نيِعباتلانمَناَكَو-نبفرشْنَعيورو

هنأيعفاشلانعيورَمملمَ"رعقلاَورسبتاسلارك

نمدهاز:هللادبعوبأ«يرصبلايرماعلاىشرحلاريخشلانبهللادبعنبفرطموه]()

دلو.ثيدحلانمهاوراميفةقث.رابخأوءةروثأمةمكحلاىفتاملكهل.نيعباتلارابك

ةنسيفوتءةرصبلايفهتافووهتماقإتناكمث«هيلعهللاىلصيبلةايحيف
ءيلكرزللمالعألا:رظنا).ه۸۷ةنسليقوه0

وشلووَداَصَمَرلَوتابيفيكفلباسابلمَ()
ةيمالشإلاةاتناكموبنيالارضَعيفهاهوناضَمَرلوابليكفلباسحلابليفني

ماعايفكلالِمدعَوةفرعَملابكرتقلادَبلمَنمويااهيىوهيأيف

ارَظَنَوتشنامةحصيفكشلِللاَجَماَهَعىقاةِعبالاىنيولعذصارتهَلحبا

دصرمِنيِملاَعِنْيَدَصْرَمكِلرِثاَرَجْلاٍهَمةموكحِنوُكِ َدَصْرَمَوَِمصاَعْلاراجل"ةعيِرزوُبادص

َلعجَنأأَوةدَجلكيلاماىتذأاهيواهلىِسارْحَصلاموج"تس

ٍتاَداَهَشنمالااهلتفككذَفكمْوَصلاةردلانيذلابعًلاَوةَيعاَمِتَجالایوقاذُح

هَيوُذُكَمَوْثتناكهيبهَناَضَمَرلَوِتاَبِإيفاَهَْدَماَوتلحتاسيفاَ

كِلَذىلعءانوْنِمدةَاَهَبفَوف۱۳۹۱س"ةعا

َهلاْسَمْلاهذهةّنيدلاِنوُؤُشلاَويلضألاميلاةَراَرَولةةعةيرَكَرَمْلاءاَفإلاهَلىلإْتَعِف

لوأيفيكفلباسيلقاوأكركىك

ةديرجيفترسوھ۱۳۹۲ةّنَسمَرَحُمْلا٢۲اسدعمااَهََْلَجيفٍةَعنفُمحّجُحِبةمَعَدُ

ناَضَمَرةباَدبنماهبتَرَكَالعةَموُكَحْلااَهَنَدَمَتَعاَو4ريوُكَأ٥خيرابْمَشلا

موُمَعيفٍراَطْفلاَوِموَصلاٍتاَبْثِإيفباسابابراجلمََحَبضَأمتنيَوه۲
جَويفعمكيدوَتياَوَمامبالائاسيِفراَجَوُماَمَكئاج

نیلااكزأمعلانكر

وخرودياَهْيَلَعضب-اًحبِحَصامفاَهمَهْفَينك-دقنأدبلانلأاأ
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هِلئاَسَوبةماعلاةيلجَتيفِلاَقلانِادباَوأَكرضاذَميفكَمامععبد١

ًةقيقَحاًمُكَوَمالاخَناَكاميَصَنَوكاَعْبَألاُبْرَعَتَوةَقيِقَلاءيِشألاربكٌدةفشاَكْلاٌةلالاَو ةَقيَفَح

بَلقالايطقكيدىصَفيكفلباساعبنيراداكاموهَ

قدمايدينباعيوتاإينهديالاعصب

اااو۲
تيدالولمنععرلوناراقوطنتنعانببميمكيلقباتو"هَلاور

لصفاومةرصبمرامنلادياءاتلعحمللاةياءليلال:ىلعهلوَمَك۳
€َرَمَفَلَاو:هلوقو:ءارسالا)€باسوميلادعاومتلوکیرنم
٦:ماعنألا)

نِيفرطُماهبلاقلبطقمَنوُرخاَمْلاُاَمَلعْلااهببلاقالَورْصَعْلاٍتاَرَكَُمنمهذَهتسيل٢

افاانيكنيا

`.يالهڵلاةيؤةووبُديَعَلاَالاقواوذهبمِ
هتودعيفهيأEEالاِنْوَكِللعمهطرَكِيلتقرأاليفتذوبيوينه
رولىتتقلبسر82تبدصاقَنمل

ُمُدَعَووُو"-‹عراشلادِصقَممىلإبرقاهببعوُطَقَمْلابباَسحلابب۷-

اَهبُحَوصوتاراوذخأبيقاومعيممجيفةفلمان-"هيفيفلَخالا

.يفالتخالاوركعَةيدبعت

َناَكهيفيفاحِداَقيِكَلَمْلاباسابلَمَعْلاوُرِكْنُمُهَدَحَنايذلاميواَقَلايِفلَوُمِلاَوَفَأفالتخا۸

لَولَعجَينايفاووداىلعمصوراةَدِعاَفىلعیرَجمهبنبيس
ءاَهاَتعَميِفاموموُيعلاكمِاوَملاتمااذِالهلااَهيفىْينِكْمُييتلالارا

ىلَعةَجُحرصفهبلَمَعلاِاَمكُحاوُرِيِصُينأْمُمَدْنِعَكِلَذتبادِإمهارأَوَنيِمِلْسُمْلامهما-4

ُءاَسَمْلاَولالهيورمَدَععمَناَبْعَشةدِعِلاَمْكِبرهشلاتاببمكحْلانممحصاادوروُهُمُجْلا

حص

دحلوسِوياَمَلْعْلاِراَطْنَأفالياهيِفحصياِعردٌةلاسَمَهَلاسمْلاَفكاداذَملکدعو

ِنيَيِرَا يِفُفَالِخْلا":ةَعيِرْشلاسوُماَفُبِحاَصلاَوهحلااهيفطحينن

ىلعِءاَممَدلاِلاَنسَوَعوريفُتَلِجْاَوءِلمَجْلاىلَعطايلسنيضالوألا

.عوُرفلاَوِلوُصَلانيرولیول
3ولااماعلاوَيذلثيدَحْلاَوُهحبلانايبهْيَلَعُموُقَييذلايالَارَجَحْلانكدعو
هللالوسرلاق::َلقدبسيانَدنرنِرباجنعييينَعحبحَصلاوڍيفبيع

ص

اوُرُدفاقمُكََلَعمَعناقورتىّمحاوُرِطْفالوالهلااوَرَتىحاوُموُصَتال":َناَضَمَريفب
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هنتباوريريبَُدجَوًاليوطهيفَرَطنلاَنَعمَنَمنإ'امْوَييالتاوُمتاف"ىراوريفَول ىلإهيي
سيلاىَلَع"لاودفا":هلووَقَعَىتعهرورتلديدومالاٍةَّلاَحفلا
يټوآْنَمممالَكَِوُمَوديكألانِىوىئياوهمهبابَعديَاديكاتلاىلع

قالنأرنئ"الامكةَمالاقاداَمَفيقويَملكاعياوج
ىّلَعُنوُكَيالهلامَعاِ-اوينيوأامْوَيَنيِرْشِعَوةَعسِييعيء"اذكَحَودكر

َدَعمََاارَْانأريحتاوريالامامةياور كيدىلَعصامكوُخصلايفولوروُهظلامَدَع
ٍتَقذَحَواَهْيَدَلترسيومعلايفهماٍتَمَدَفاداُحرشيفشفط

دقيرهَشلانَِباَسِحْلا :اِيكلباَسِحْلابَرَدَقُ

.لضألاَوُهبامَالَعَعانَأىلَعلثعيرلادنيلوةانل۱

عةعضيمْوصلاةيلورلبقباَسِحْلاملِعىلعثعناو-۲ لوُسَرلاَدَجَواملنِكَلماععض

ٍتیِقاَوَمٍتابْثِإيفاهيشُويفسلابهمكنأةَمُكِحْلانمسيوهيأملاا
هتيؤرلاوموص"':َناضَمَررهيحيفاقفابورضاعلَكناکايفيهيتلاةيلاىلإ

.ىياوأهدافمُكيَعمعيذلاورو

هللانأو-۳ نياامكاهلنابعاهسيومااهمقاتمضررايفنأمَعَ

اهتمرللطياهءامَسكَلءاَهُناضَمَرَواهتماهلهلمةَمطِْمْلاٍصتاَهجنو

رملادهَعٍلوَأيفراطفإلاوموَصلايلعهلعكادوأاذهلمكينأًالضفناَصَمَررَ
اميرءايندلاءاَفَبةيِقاَبْلاةّيواَملارخآمالسإلاةَعيِرشدلةيِديهُمَدةَلَحَرَمربعيالهلا
هباَِكيفهشهلعتحاكمسونيفيالاهنيوىَموُملاتاَهِحلاىلإالسلا
ذيجاهداَفَيَعانِإَفةيةةَقيرطلابيقاومتابهَملالهادِكلنه.ِنيُِمْلا
ىفتحبوعَليمَااركيابطلاةاىلإاهنَعلَه
وداواععتورتهنتكببجلكاتافرهتدامجيدوألا

.نيدلاةقربهُمهََوهكوُلُس
اَمَراَرفِإَكِلَذبُدِصْقَيال"ثيدَحْلابنكهيهمارحل"اَلوُسَرلاأَو٤

ناكلفذاشروَءمباحاگِلاَٽونايفيمهلهنوءاهييمَأىلعةَظَفاَحُمْلاىلع
نِ"َباَسِحْلاَونيناَدَدَعاوُمَلْعَل":لوقيمذنافلعبحاًمَعطمهكلورا
وُهلمعذوفيَ!هاشاَحكِلَذ ُهُسَفَلوه َنيِذَّلاِءاَرَقملاردىَرْسَأَءاَدِفلعَجذِإةامولع
وغهلوةاماسلانابينتعمياولمبذولةاوكب

ينَعمُكَءاجام":هبهنيحصويدعذىويفرعييلارياارعارههوهلعَجَویيلط
e$س

2ۋو

مَعاًحكيولَكامو.."هللابانكىلَعهوضرعاف هكالَوكاذُبةَقيطَتهتكاًمَع
.ينظلاىلإيطقنعمَلعَأهاو-لَدَعامرك
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َكِيَدلبقنيهلاَنمرَِلِرََمَوموُجنلابلالذيشالاُهبَعَْمناك الهلانأَكِلَذ
هروے۶هے7

)۱(هورس©س

هەهيزُجُيَوموصلادقيهافمغدقوٰيئرَم

ددقاَقمغبعنف"هلْوَقيفيذلُلاَميخالا:فالخلاٌبَبَسَو
صےس

1دلاناَمُكِليلانأىِِءاَملعْلاُرََكََبَ"هل

حضينأُهاَْعَمنأىأرْنَمْمُهْنِمَو‹ٌيموُجَنلاباَسِحْلاِبُهاَنعَمنأىلإ
ےسوس َناَكَوهاوهْنَعيورامفاملكامكمعنباُبَهَذَموُوءاَمْئاَص

.نيرِطَفُماًحَبصَأمغاذاسسَحْلاَونبراج

رابعايفُاَمَلْعْلا:[لالهلاةَيْؤُررابتغايف]لاسم

اوُملَتخاَوءِةَلِبَقُمْلاةَليللامهنأيِشعْلابىئُراإهنأىلعْبهِقاَقَاَعَمالهلاٍةَيُر
ص

هللاعليمميلةعماَجترمَنوُكَنأهترابعنمنِىوَهلانعقطنالعردممالكلوسامالك-0
ىلاىوَُمملاعلوهَلاَحتّدَجَتْساامكُبَراَضَيالثيحبرشالاحروَطَنم
اوَرَتىحاوُموصَتال":اضيأابأيالوعسبعراشلاصُندِتَوالإلبقهلعَناكامم

هدْهَعيفَكِلَذِنوُكِلدرجاهَيَوُرهنمردابُمْلاناكناوهرنىحاوُرِطْفت95الهلا

يفْتَدَرَوهيرانأَكِلَدعسيلبَباَسِحْلايفايالكيدنإلاقيمهلہی
فحيذلارجلاهيرالَمَْراَجََدَرَجُمْلايعلاهدقيملوقلم

يغنِ:َكلَددعبهلوقامِيَدَرَجُمْلانعلهنيؤُرْتَرَدَعََويالهاكلوملاتبثىميللا
1ےگم الئاكناموسیالل2ا5وفاقكلَ

ر1كَEباجل0ْتَحَبْصَأَو1بوومىئَهَفيَقَحْلاَو

ََيتلاماكخألانَعرل ملُاباموصراعلترماًدرولاهسمص

ِتَروَطَاَمْهَةفرْعَمْلابكَبِاَوَنَورضَعلكمالتيتلادُاةتيركاتكوعو

.ليپَسْنِماَهِراُكْنِإىلإامةَسوُمْلَمةَيعِقاَواَهُفِاَفَحتَحَبْصَأَوكراَدَمْلاٍَفَْراَوداومولع
َنِريكىلعهجواهوسلايتكيدالاماوذمحاشيإيفُهرِطسَتيلرسياماذه

وعماماواموناولااوُحودَشويوكناوجرأيسال
.هححصُمها.ُبييأهلوُتلُكوَهَْلَعئابالإاَمَولاحلَكىلَعهلا

٢۱دهتجملاةيادب:دشرنبا]()
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أبَعدَاَلاتاقوتايفيئادا باَحْصَ هنأىلإراصلااواهقفشنواا
د
ص

رهليَي3ژاإأىلإتورعاسننكلاموةَ

ةعبوزوكةابكألدلمأيتلال
س

يبوي

هللاَوكلامباَحصَضعَبوةفينَحبحاصَفُسوُييبويروا

ةَيورَمْلاراثآلاىلإعوُجْرلاَوهلياَميِفيرحل:الخْلاُبَبَسَو
Arلئاَويباْنَعيوراموألالولاباصتاوابَاب

تيرتفَواِاهضبنمريكااهُضْعَبةلهألانأرَمَعبانكيفىأ:َلاَقن
سالُبةاَيأَرامنِنالُجَرَدَهَْيىحاورقالفالهلايَاِفهالا

بكفهوِراَوَرلادبلالهاواواَمَْقنأهعهَهنَعيوراميناثلا

َدُعَبناوءاوُرطْفَأَفلاَوَرلالباراَهَهُماِإ:َلاَقْمُهُموُل:لِ
امرورايفُتْذَجَوايفخصلاللاوراِللاَ
ٍدوُعْسَمناوهنئاَوَرَمُعنَعيورَموهوياَهَففْلانِِةماَعْلاَودبعيبالَ
.ُملَعأُهللاواصلاءاَهَقفثكاوناَمْتَعَو

رمنأىلعِءاَمَلُعْلايفتاَومْوصلالالهَرَصبَنمميئ]ٌةلاْسَم
ُبالإوصيذأهَُنمعَرَووصنعموصلالمرَ

هورُِطُْيلَماوملَتخاو٤نعيوراَميِفحارييبأنبُءاطَعلاقِهبويِريَع
ِدّبَعنبركبوُبلاقِهبولطفيهلبعببهذ َوُهَويعِفاَسلاَورِذْنُمْلاٍدّبَع

َبَعَفَوهديتنمارلحبيبالقلاريرطبْمُهَنَأالإا
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الاََهَوءةفينَحيبآَوسنانوبيلعنعلجوللىنورا

"تولاودطفأَولاتيبنلانل؛هَلىبْعَم

هيواومحلاِنْيقيرطنُِعَقَةيؤرلاملاُلوُصُحَحف
ُدَحَأوهوربَحْلا:يناثلاَوِياَمَلُعْلاهيوءان بجوُميببَسدخ

.هللاَءاَشنإمْوَصلا

.[هجيرختقبس]
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موصللبجوُمْلارَحَألابَبسلاف

رباوهو

:لئاَسَمالكهيف

دنعْمِهِرَبَعلوُبفبحييذلاەريبالولاةاقشا
راهُبهَطْشُيالوياَوْلاربَحِبُماَيَصلابِي:اَنباَحضأَلاَقَكِقيَْرلا

َوُماَصِيال:ودعالاوكْنَعُتْذَجَوميفلبنحنبُدَمْحَألابو
هبيلوأن:ِكِلاَمْنَعَكِلَذيوُرٍةداَهَِبالإرعي
ٌرَمَعلاقهبَوٍيِعَس دِحاَوْاداشمهنراجوُكريَعَوءاطَعَويرلدبعنبع

<©ص
1

نمRiبابنمنوُکَينانيربحاددر:فالخلابيسو

يباَرْغَلاُثيدَحَفرَألااًمَأُفَدَعْلاايفطرشيالٍقبيِداَحَألابلَمَعلاباب
اَهيلاالهلاُتْرَصبَأشالوسراي:َلاَقسعنايتيرَطٌنَعيوزع

روترتت الپاپمق":لاقمَعَلاَفَكلوُس9َنامش
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ٌرَحَالاُتيِدَحْلاَوءاَنباَحْصَأدأباًدهيَو"اًدَعاوُموُصَيلَفسانلايفند
ووسلوoوه

هَِيْؤَرِلاوُموص":لاقابُهنَعيوم اوُلمُكاَفمكيلعمغنفهِيَاوُرِطفأَوهب
."اودااوُموُصَفِناَدِهاَشدهَشنإءاَمْوَييالةد

° . „o 2 ےس oo Loo e e o EEEا
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َراَمْن:ليقَورادعبوهولالهلایارهنآهبقويالنمالنأةَعيرَذ

و£

فسقعدهشمْوصلايفهبال؛موصلايئاهوُراَجَأَوراطفالايفبلْدَعْلاةداَهَش
2

موَصلايفعضبنَعيوركيدولااويرلدهسراطفإلايو

س

ةَمَالاَوٍدْبَعْلالوق رالإِراَطْفإلايفُروُجَيلَوقم نارولُجَرواأريل
صسس

نمرفنةنالثبوهنتيننيتارماونيبوفکحاونيبماَصي:اَنْباَحْضصَأَلاقَو

غاويتةَرهُشلابَوهاوريمَاَدِإِةَلُمُجْلالها

.[٤٣٤۲۳ر‹لالهلاةيؤرىلعدحاولاةداهشيفباب«دوادوبأهاور]()

.[هجيرختقبس]

مَعَيَحْلابابنيلواهلابابنميالهةيأبلولاىلعاتيتناككيلك©
اووقرَبَحْلابابنَاكلذهَلوهٍربَحْلابابنماََلْوَقلانَايبيِداَحَألاي

ةيةددملالاتوثأةوازعللابَكِلَديفقْرَفالريْحُملاقي

َوُهباَبلايفرملأىلإنبكللكنَايفمتعارياهع
لمْامكهدواسلالَمْنأاتقكدىلعءاَنيَوهةيِرََنلاهذيوياَوُمَوييِدْصَلا
واقمپوئرهطالإنذهعاماإلراكةاداكىرلأدخولا
بوثلاَكِلَذبيصنأأالمصاَماََْدَصَوهنَرَهَطاه
«لتإلادمرمنفلللامذاإيءالاَحح
يفْمُكيلعلعَجامو"رسيْنيدلاَومالشسإلارسيمِةيرظنلانأَكَِدىلفأ
.هححصُمها."جرحنِمنيدلا
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۰07RAےس۰سس ْنَعنش4ود٠الوفرايا
ناووللادّبَعنبماسْنَعهلميوروۇزموقلكي":َلاَقهنأةمرك
َكِلَدَدُعَبَرَطْفأنممىلعوَردَلأنأتاد:نوُرحََلافَوسابع

^o س

.ُمَلَعَألاوهنيوماديسنِيلايالاٍَعيفيوراق

اَدِإداليانأَوْهَكُرَطنلااأنانالاورطّنلاضْراَعَت:يالخلاٌبَبَسَو
األاأوىلعاهنلبنبجولكهماميع

ناورخيفبيلاىلإلانبنلاقهنأ٠“نَعيورام

|٩4سو>20$5ودوکرو
:لاقفَِعمُجْلاهليل:َتلَقَف؟لالهلاىتَم:َلاَقَفسابعنبايأس

>0و هاَنيأَرانکل:َلاَفَفةَيواَحُاصاوُماَصَفساَنلاُهاَرَوتتلقتبار

ةيؤربيفتكَتالأ:ُتلَقَفمارتوأاًمْوَينييالَتلمكىتَحلاتالف
CEو

ليبتلاوطك."#يلاانرَمَأاذكَحك:َلاََف؟ةيواَعُم
مهال؛ةَيرَقْلاَو3ةَئاَنلاداليانيکَقْرَعْلاسعبوأبرقو

َرةَيَلادبايفكَیاربلهلآىلعُتَْعَواتاوث

 

0ی

aُهْمْصَيْمَلَفِدِحاَولاِلذَعْلاٍةَداَهَشِبناَضَمَرحصاِ
4

ةَراََكالنأ:هباَتِکيفرفْعَج4رارَكَذفندعةداَهَكالإهيفليفيهنأاًجَُْم

ةنابلوييللهلالمفيدبلكينايبباب":ملسملاق]()
دعبامل .[۱/۳‹ملسمحیحص"مهنعدعب

نبایلومنیدشروبا‹يسابعلايمشاهلاملسميبأنببیرک]وه()
عمجنعیوروءِنافعنبنامثعكردأءليلجيعباتءوسابع
مالعأریس:رظنا)ه۸يفوت.ثيدحلانسحفقناکوڭةباحصلانم

تاقبطلا:يرهزلايرصبلاهللادبعوبنبدعسنبدمحم.ءءالبنلا
؟توریب«رداصرادم۸اط«سابعناسحإ:قيقحت

.[۸۰٥۲ر؛مهتيؤردلبلكلنأنايبباب«ملسمهاور](7)
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لملردكاهو2

.همْوَصيفةاٍلوَفلودىلعَنيِمِلْسُمْلاقافَتالةيهلْا
وأنْيَلْذَعٍةداَهَسِبحصْنِإاًمأَوبيففلمرماًذَكد؛َكِلَذَكَلير7

سم ٥۴

ُهُمصَيملفرل نِنأالإءتباكضأدنعءِرفكلامورعمكركهَهمس
وودا .ْمَلْعَأهاومويلَدَبهيلعَهَلاَهَجْلاىداِنِإْمهِضْعَب

.ِرْهْشلايفرطَديِدُحَتيعِناَمَرِيلِئاَسَمْلانِمىلعياماذه
ص4

\

ءعماجلا](١)
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تلات

اَِهَرْيَعَوباَرّشلاَوماعملانَعِكاَسُملاٍناَمَرِيقلعياَميِف

[ٍكاسمإلانامزرخآيف:ةلأسم]

اذإ":##يلالوفرشابيَونأىلعاوتذو

دققسمساِتَباَغَواهلاَرَبذَأَو-ِقرشَمْلانینياتهننمليلا رطفأدق

“”"راَطْفالابَجَوصْرَقْلاطقساإ":ِهِلوَفَو6ك4ْمِياَصلا
ي

SE

"4 للالييامر:ىلاعتهلْاًمْوَييضفيلحرك
ةدةواعلاوكوبباشلاووتوياعياويو
نورالَويأرلالَوواصلاانمُريرنياَجُمَورج

ا

E7

٤ر‹مئاصلارطفلحيىتمباب‹موصلاباتك‹يراخبلاهاور]()

ديعسوُبَأرطْفاَف"::مْئاَصلاٌرْطِفلحيىم"بابيفيِرْدُحْلادبمسيبألارناُيِراَحْبلاَُرَكَد() دعس

[1۹۰/۲ء٤٤باب]."سُمشلاسصرفباغنيحيرحل

.۱۸۷:ةَرَعْلا()

يناثلاَلوَفْلاركبيأتنامساْنَعَوٍباَطَحْلانبَرَمُنَعيورامىلعءايريَنأانكم()
.ُهُحاَضيِإابيرَقيِتأيَسامكخصال
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َلاَقَككاملاِناَمَرِلوَأيف|وُلتخاو:[ٍكاَسُسِإلاِناَمَرلَايف]ٌةَلأْسَم

ضيبالاريِطَعْسُمْلايناثلارْجَمْلاُعوُلَطوُه:ِءاَهَفلاُروُهُمُجَواَناَحصَأ
ربرمعتعلاقويو"چهللاِلوُسَرْنَعٍيِدَحْلايفكلذٍِتوُبيف

محلاوه۸:ْتلاَعَفهَةفراَصْمَألاءاَملَعُماَوَعَوسابعنناوِباطَحْلا

هنأيلعنعكِلاوُمَعَرِرَمُخَألايقفْسلاريِظَنوهوضلدعبُنوُكَيذلا

نِباَوةَفيذُحنعُهلثِماوُمَعَرَوءياطيَحْلانيتنيجاَذَملاقَرْجَفلاىَلَص

ْمَل"َلاَقنَايقوُرسَمْنَعَومُررُحرْجَْلاملطامل"َهعيذُحناو
توباُالُمَييذلَرْجَمْلاَنوُدُعَياوُباَكاَمَنِإْمُكَرْجَفَرْجُفْلاَنوُدُعَي

امخصالالافالتخاورْجَفْلامساُكاَرَيْشااًذَهيف:فالخلاُبَبَسَو

عِضْوَميِفصناذه4شت3ىلاهلٴوقلREُهاَُمَق

میت

اقف.لکاللمّرَحُمْلاٌدَحْلايفاوُملَخاَوشالماعاياع

كلاالِإَوهديلرظاَنلادنعهيبتوه:َنوُرَحَاَلاَقَوسفرْجَفْلاُعوُلطوُهوَ

.َمَلَطناکْنِاَويبيىتحهلرخاَبم

لاقْنَمَف؛لكأاَمَدْعَبْعلطَيْمَلهنأنطنَمِلَفَمَكْلااَدِإ:فالِخْلاُةَدِاَفَو

ُهّْلِعْلاوُهدَحْلاَلاَكْنَمَوهيلعَبَجْوَأُهُسْفَتوللاومكيديفدا

نمفاوملَتخاَوياملعلاروُهُْجلوقَوُمَواضفهيَبويملهللِصاَحلا

يورهَناَكَمامویيضفي:ُةفاَطىبَمِلَعمعولطمدعيالَوُهَولكا

لالبناذَامكروحسنممكنعتميال":ظفلب٦٠٠ررجفلانايبيفءاجامباب«يذمرتلاهاور]()

.قُفألايفصَرَعُمْلاريِطَعْسُمْلاِبينعي.["قفألايفريطتسملارجفلانكلوليطتسملارجفلاالو
.۱۸۷:ةَرَبْلا()

\
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.طوخألوألا

نيكياوو:ىلاهلويفاولاامالابَ
ِظْمَلاٍرِهاظباتيتلاةفاصاضفةيرجفانمدوسلاطيانميالاطيَحْلا

اسييِْعَأهيفوطلابقلعهجوااوملاداسنإلاكَبو

ةّعْرشلاِتاَقْوَألارِئاَسَوبوُرَعْلاىلَع عيمجيفَراَبَيعالانِيرْيَغَوِلاَوَرلاَكةع

لبقكاشلابوُجُوىلإبَعدنمفنيمَوأاكيكتقواكي

لكلانأىلإبَعدْنَمَوعروُمَوةَادَسَوىلعىرَجعو

Aاندویىتحاوبرشاواوُلُكف"8يلالوقجحالص

Ê

ق
Aue e „ee jo A

وهو.'َتْحبْصَأَتُحخَبْضصَأهلهللاقيیندولىَمْعَألجَرهنهنافموتك

e ٤2o2

ُهَلْعَأهاوغرالوالاوسَ

.اًبيرَقاَهُرَكِذدقت
ناكَو":رکذنودءرجفلالبقناذألابابناذألاباتک‹يراخبلاهاور]()

.ٍثيِدَحْلارخآىلإ"...ىَمعَأالُجَر
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ادسعاوسل ۴

ْتلاَتلابالا

مْوَصلاناكريف

2سص

.هعکريهو

دَنمف:ىلاعَتثلاِلْوَقلرْهّشلالوحديْمُلِعْلا:[لوألانكرلا]اَمُدَح
ََيوُرلابٌةَدَماَُم:اَمُهُدَحَأىلَعُهدَهاَُمْلاَو4٠هميرباكني

َوُمَو«سجلابمِدَعْنَمِلملعب:يناثلاَوءاَمْريِيْفَتمدفَ
ادَِكالهلاةَيوُرْنَعَرَجَعْنّمِمْمُهاََْميفْنَمَوُريِسَألاَوُسوُبُحَمْلاَوىَمْعَألا
ُرهْشلاكيدجرحنقاوَرَحَترْهَشلاٍلوُُحِبَمْلِعْلاءالْوَممَع
ْمهْيلَعَكِلَدنأ؛ِءاَمَلُعلاروُهُمُجَواًنباَحضَأِلْوَفيفْمُهْنَعارجهدبوأناصَمَر
مهال؛هُموصْمهيِزْجُيالقلبقاموأَناَبْعَشجرحْنِإَوَناصَمَردعبُهوصَفَفنيد

ْمُهِضْعَبَبَهَدَوقالّصلاٍتْفَولبىلَصْنَمَكْمِهْيلَعِهِضْرَفبوُجولبقُهوُماَص

.ْمهيِزْجُيءاَعّوَطَتَناَصَمَراوُماَصاذِإِءالُؤَهيفاوُمَلَْخاَومصلولو

منمدشنمف:ىلاعتلوقيفليِق.ْمَلْعَأهاوال:ليَِو
.ُملعَأهاويدبيفُهَرضَح:ٰيأ4ُهَمصَيلَف

:ةّرَفَبْلا()
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ضَرَفُمْلارَهَشلاقرطِلاَمْكَتْسايف
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هتيورلماصيو هتيؤرلرطفيوهب .كِلَذليصفتدقتدقوهتي

ه
ا

e




AREER: اسسااسعاف URESIRRN0
1۱ ۹۷

اا kiهةست”4رالمنل kot

:لئاَسَمسُمخاهيِفَو

k1ەەر٤ ^ < EGE ةحِصيفرَةينلانأىلعملِعْلالأَعَمْجَأ:[ىلوألاةلاسملا]اَماَدُحِ

نأالإقينىلإُجاََيَالُناَصَمَر:َلاَقهنأرَفُرْنَعيورامالإضوُرْفَمْلامْوَصلا

ارِفاَسُموأضيُرةَمايِصديربيذلَانوُكِ

ٌةلوَقعَمداعوُهلَهمْوَصلاىلإلاَمَيالا:فالِخْلاُبَبَسَو

دوهاوقمَةتربعىأونمهوتَريَوأىم
ىعئامحوصلادتريعيضلماتولاب
هسيالهنأسُمْسلاٍتَباَع قٍحَتسيالوءايِعْرشاًمِياَصىس ‹مِياَصلاَباَوُثقحن

هومنوَصلَصَحدَ:َلاَكىَعَمْلاَةَلوَقْعَمةَداَبِعوَلانأىلإ
یارامَلهناكَصومزلاأنيربعنوَ

يعشامْوَصبلقبمَمْوَصلكنأىُرراَطْفِلاهيفُروُجَيلَناضَمنَا
.ملعهللاوا

ل١مهملافهَكِلذيفةكرْجُمْلاهلانييفاوفا:ةيناثلاُهلاْسَمْلا

ُداقََعالَوءاَقَلَطُممْوصللةّينلاُداَقَعاهيزُجُيالَوَناَضَمَرمْوَصنِتنمدب



س

الإناَضَمَرمايِصىلإب1ََناَضَمَرريَعهيفوأرسلEنِ

ْمَلَوةفيِنَحيباىلإبياذَهَوفأرجاهربعناَضَمَريفیوناذِإهنَرِفاَسُمْلا
ص

مصلك:مِيقُمْلاَوِرِفاَسُمْلانيبام-امهنَعيور-باصىئ

ىلإَبَلَقْاَناَصَمَريفناسادفعا

ُنييْعَتوأٍةَداَبِعْلاسنجنيتَناَصَمَريفيفاكلالَم:ِفالْخْلا

هوُيفهلالكِعلايوجونرلليَاخ

يفرُعوُضْوَلايتلاعيمَجِِكَدَحْلافَدافعااهنيفك
س

Wyنِإاَهيِفهيلانيِيْعَتْنِمديالقاصلايشوشيقلکى
همےس

و

ددرفياَمَلُعْلاَدْنِعروُهْشَمْلاىلعُهلُكاذَحَوفاًرَهَظنِإَورصَعَفاًرْصَع

ماايادفيفكاءوقلاتنْيَذَهنيبموصلا
4

.ناَصَمَرمْوَصِنيعَتنمدبللاقصابفحْلَمَوهُ

Zo

الوأهبَلِإُبِلَقْنيلَهريعَناَصَمَريفىواَدِإ:اّضِيَأالخلا

جَحْلاَكَكِلَذَوءاَعوَطَتهادااإإاضْرَفُبِلَقَْياَمةداَبعْلانِنأشبس؟ُبلقنَي

يِمَجََذَكَوءاضرَمهدكيباعطتهيلعبجونمهادااِ

اَمٍةَداَبِعْلانموةداعالاهلَعَفهدفانِإَو؛ضَْفْلاَكُهَماَمَتهيلعنافهفلخَدادِإ

اوصلرمر

.ُمَلَعَأهاوءاضرَفليِحَتستالقلفاتاَهَدَفَعاذِإةالَّصلاكال

ْنَمنأىلعاوُمَفاَو:[هلكرهشلاموصلةدحاوةيندقعيف]ٌةلاْسَمْلا
ِلّوَأْنِمةادافعايفاوُلَخاَوماراهنأناصَمَرنِليللكيفَمْوَصلاىو
ىّلَعْمُهَفَاَوَويزاوجىلإاًنباَحْصَأَبَحَذَف؟َكِلَدهيزْجُيلَملَكهُموُصِراةَ

ےسمگررل
.اًنباَحْصأُبَهذَموهو()
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نيداونهيفيفيةدحاَوَناضَمَرنأوْاباضأيححح

ْتَلَصَفيالاناباوُجَتحَانيرخآلالَعَلَوِتاَداَبِعْلانماَهَرْيَعَوٍةالَصلاَك۴

.ُمُلَعَأفاقبلاما

ٌءاَيِصُروُجَيال:اًنباَحْصَأَلاَمَكٍتْفَويفاوُملَتخاَوةَعِباَرلا

سنانبكِلاَمَلاَقهبهيوحبلالبقللانِييالإلفتلَويضر

وباَبَهَدَوضْرَْلانوُدلفلمْوَصِلِرْجَملادعباَهيَراجِإىلإيِفاَسلا

مايرَتوأناصَمَرلفيُهفَوِنيَعَمضرَقلكيفِرْجَْلادعبىلإيح
oص

.هدودعم

وصل"َكِلَدْنِمَوںانآلافالي:اذَهيفِفَالِخْلا

يبنلااهَلأَساهَنأه9ًةَسِئاَعثيِدَحَوو"يللاَنءاَيصلاتييبمکنِ

يفَكِلَدَوياف"کل"؟ماَعَعنيكدلح":

ُثيِدَحْلاَوءاًيمَجِضْرَْلاَوللايفٍثيَِحْموملصمالوألا"راهتلا

اوَتْفَوهنْمُهَلدبليذلاْنَعاَهَلأَسَنوُكَينأيناثلا
2o

.ملعا

ءكلذيفةصفحربخلنيلقانلافالتخاركذبابءمايصلاباتك«يئاسنلاهاور]()
]٤۳۳ر

مْوَصيٌفةراَوثيِدَحْلااًَهَو[٠۲۷۷رراهنلانمةينبةلفانلاموصزاوجبابلسمءاور]()

يفْطَرَْشُييذلاضرمامْوَصيفلمطدَنكيمَنِراهانِهييذلاعوطنلا

.هيفَريمللانِتيبيخص
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لبقموصلاةيةندَمعَينأكِلَدَوفيناواقعايكيف:ةَسِماَحْلاٌةَلاْسَمْلا

هللةَعاطَناضَمَرركنَِةَضيِرَقْلاامِئاَصُحِبصَأللااكندع:لوَقَيَو
ص
س

اَنُفَصَواَمَكهيلادَفَعنإىلوأءسمَشلابوُرُعىلإعولطنب6

اَعضيللانيكلانعيةناهليلالواهلكرْهّشلِل

يزمويلكلَدقَعنوءاَهْعَطَعَيملوةيمادامِهيَلَعسبالق
ادلَهاوديدهلوٽيدجرقموبلكل:ليقهنا

راغلُوءاَصَقْلاهيَلَعَوالفهَةَرْبَعىلعُهلُكماَصَوءَحَبْصَأىّنَح

هيفهشدانلةرافَكالنأيدنِعبويَدْنِ
4

.ُملَعأهاو
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عبارلان

ِتاَرِطْفُملاِنَعيف
[عاَمِجْلاَوبَارشلاَوماعلانَعكاسُمالا]

بجُيهَنَأىلعاوُعَمُجمهاكلَذَو ٍنَعمْوَصلاَناَمَركاَسْسإلامِئاَصلاىلَعبحب

سابلنه4تلريلستااوعاَمِلاَوماعلا
وباكےسرارو۶>ات6

ااەقوذمطعأعاکاذهيِفَو5ل

[ةبانجلانمَلسْحلاعضنممايصمك

للاميِْضََمْوصلاديف:اَنباَحْصَأَلاَققءةكالثلاوذَهىوىيامي
ىلإاَباَحْصَأَبَمَذَفويفليفيرادواهلاىحللابص

ةَراَهَطلاناوفموصنمیضَماممادهناپلّْوَقلا ساَقْنلاَوِضْيَحْلاَوةَياَنَجْلانمةر

.اغیمجٍةالَصلاَومْوصلاةةحصيفطك

لےوس َحَبِضَأبنجحبنم":ةريَرُهيبانيرطنم8#يلالوقجَو
علايهاروٍرْيْزلانِسْواطَوررهوالاوار
اهناحبصتىحضْيَحْلانمَلاَسيْغالاِارَمْلايفٌيعاَرَوألانَعَيِوُرَو

()۱۸۷.

.[١٠۳رراطفإللاتقوومئاصلارطفيامباب«موصلاباتكعييرلااورا
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ةباََجْلانَِلسُمْلانأىلإانيِفلاَحُمروُهُْجبعدَرکاتطرفيِ
نَعكيداوُمَعَرَويلعَءيَشالانجعبْانَِومْوَصلاخصيف

2

اَاهيويواكيدَدوشياوةَرم

ٍرْيَععامجنمنماجبصبنناك"#يلانأًةَمِاَعيِدَحب

ىعلرااانركبنأٍثيِدَحلااذَهيُِهلاَ٠AFمالتخا

اَیاو":مالّسلالبسُبحاَصلا٠رلاستغاباب«يراخبلاهاور]()

دقوو.غاَمُجِإهَ:يوونلالاقو".-بنجحَبصأنمموصىلاوبد"وُهمُجْلا
ند2

51"١لوُسَرلاق:َلاَقريينصاجناودمخهجرامُهضَراَع
اکوو خونهابُروُهُمُجْلاَباَجأَوهويصالفبجکدوحبلاٍوةالَصِالَّصلِليدو

بو

ُْمُحَصْمْلالاَ."اَمِهِلوَفبىَفأَوهَملَسأَوةفِاَعثيدَحهليوراملهلعمَجَرريهاأناو

forومعووورس

مداتشإلايصبدعوُمَويأنعممايباتبيعايةا:[يلکب]

نئاونابحناوُمِلْسُمهجرَرْخَأامخشنلاىلعلدي":[مالسلالبسبحاصينعي]لاَ
باجهارونمعَيهوهَايلاىلإهجلعربةّشِياَعنعةَميَرخ

مکے

6

»

انار":لالافبنجااو-اةَالَصيأ-ٌةالّصلايِكردتفلالسَراي:لاقَف وسرو

امكَلهارَقَعففالوساياتمتس:لُجَرلاَلاَقف."موصفبجانوةالّصلاينكر
يقتاتكألإفاكوكليئاو":َلاَقَاموكيدنممد

دالاقملوقفَيْثيِدَحْلااًذَمَوءاَمْهْريعَوِرِذنُملاناويِباَطَحْلاىلإبهذدقو نإ
ةّشِاَعتيدَحناةريرهيباٽيدحيِراَحُبلاََرَواتهباصاخناکكلذ ىتحادَنَسىوهش

ٍدْبَعنالاق ةاَورَوهبيييناكهناِتاَياَورلاركةريَرُهيباُثبدَحامواوتوحصبلادْبَع
.[۲/١٦٠مالسلالبس:يناعتصلا]ها."يتيرطلاوقحجريضْراَعتلعولقافرا
يْرتَلَدنإالإِناَضَراَعَيالِنَالْعِفْلا"ةَلأسَم":ديجوتلاحشيفيخامشلاننيدلالاق
بححبضأنع":ولولاذولاحسانيتلادتوككوالااركىل
ْتلدَوهبسالاىلعةتيرقمافناوءايوتملولووپصاحلِحب
ُداَعْحُمْلااَهْلٍَةَمَألايحكعبرالهجنيڼاثلافلفلراَرُكَنىلَع
وتلَاهوُجوَملاَوودعامَهالونالوكيدلعضویوقهتلالَدنل؛ِلْوَقْلاب
نمحورس..[۸١۱صءاهحورشوديحوتلاةمدقم]ها.هيلعنقمةتلالدنال؛سوُسْحَمْلاَو
ناک"اًبُجبصَبناَكيلانأ"ُيِدَحَو"ابنَبضَأنم"براليصلدَ
ةَعِقاَوىلعَباَطِخْلانالوِةوَقِلِلْوَقْلابلَمَعْلااًنباَحضصَأَكِيَذِلالوُهْجَم

.هححصُمها.ِلاَحْلا

۳
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اًحصَألاقامٌميح هاونِيَرَمَلالاأرَيرلطيشديلهاش
3آ \

او
و
۱
\

[رظنلاوركفلاةمادتسابوينملاءاعدتسابءانمتسالا]

نِاَمِِدَرَجُمِوأٍظنلاَوكفاٍةَماَديْسايوأِءاتمَيسالابيملاُءاَعْذيْساَو
َلاَقِهبَوءاَباَحْصَأَدْنِعُةَراَمُكْلاهبُهُمَرلََوُمْوَصلاهبُدُسْفَيىّتَحٍةَماَدَْسارَْع

ردواكالرهاماهيلعرظنلاباهيمَن:كلاَمْنَعليِقَوٌءاَطَعَوَُسَحْلا

الْنَأيرلٍباَحْصَأَويروثلاَوٍدْيَرنبراجْنَعِفاَرشِالابانكيف

یشاقسملنمفاوُملَتخاَو.ینمُبىحىحلادكومىع"يلعي
متفاوتع:ليِقَويلعيسال:مُهرتكَألام

2oصZOو اوُملَتْاَو:[دنِمارتحالامهبسیلامممَفْوَجْلادرياَميِف]ةَلأْسَم

وأنبطلکانملمنمرابحالاركياكسيَاممَفْوَجْلادر اَميِف

بِيهَبكِاَمكيدىلعمَعَلاقكلَبشوا

نعمَرْيَعواناکَذْفاَنَمْلاینمِفْوَجْلاىلإلصياعُكاَسُمالا

اطوُهَودَعُميسيلامِمِهرْيَعَونيطلالكاباسبريملهنأةفينحيبآنعيورو

َريَعلكَنَمَوكاسشإلاتعمناوىعَملاةلوُقْعَمريَعداعوصلانل؛ضْحَم

ژ0

.ُمَلَعَأهاَوءاكسُمُمىَّمسيال

۳

ص

اَهَراَجَاَف‹مِئاَصللةةَلبَقْلايفاوما:[مئاَصللدةايٌاةلاْسَم
وهولبيناگeيتلال۹ةشئاعٹیدحل املءنوُرخااههركوےسرگےس

«فارشإلاباتكىلعيمدكلادیعسيباتادایز:رظنا]()

تقوومئاصلارطفيامباب].ُكَحضَيَوُهَوَكِلَدابُمَصَيَناَك:َلاَلهكانَعيرلوَر

۸ر؛روحسلاوراطفإلا
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يوم.ِباَبْسلِلخيليَنوُرحاموقاَاباقوامولإوعدت
ناقكذوبملونتركموويسانا

رِطَفُيملیمناو

َدمَعَعُمَءاَقَتْسانَميف:[ادّمعَمَءاَفَتْسانَميف] ءاًدمَعَتَم

َرَمَعنبانَعاوورهلعبَميفاونوِلاَىلإياكر
َماَضَفْلاهّيَلَعنأِاباَحْصَأَوِلاٌَيعِفاسلاَويرُهَرلاَو

.همويلدنَلاَقَوَةَراَفَكْلاَواواصلاْيلَعنأروتيبو۽ءاطَع

وهوئداقنهبقوياءياهَعَرَدنإهنأىلعقا

ِنَمَوِْيَلَعيشالقُءْيقْلاُهَعَرَدنم":َلاَقا82ُهْنَعيورام
.مُلَعَأهاورَرَطْفاَفءاَقهنأ"اضْيأيورو"ُءاَضَقْلاهيلعَءاَفَْسا

مِئاَصلِلطوُعَسلايفاوُملَاَو:[مئاَصلِلٍطوُمَسلايفذ]ةَ
هوهلهو2ه
ءالهيلعمهصعبیاروفوجلَصَودِهيلعیارومهضعب

اسنک9س2° سبالقليلحإلايفاأوءاضِيأفالتخاربدلايفِناَقَيحالايف

َرْيَرُهيبانَع()
ءم"هيلانأدبعنبهلاَضَفَونابووِءادردلايبأثيدَحْنِميِذِمْرَلاُءاَوَر()

دكهيراكتعضهكءواتياناك88#ياعىتام:لاق
يبلنَعىهريرهيباتبدعىعمليالأدنعلَاوارَسفُمبيدَحْلاضْعَبيفيور

."ضعيفادُمَعَءءاََتْساادويلعاصفالفيقُلهَعَرداِمياَصلانأ"
.[(١/۸٦۱ءنيعلا:يديهارفلا)نمبللُجَرَخَموركنانمِلؤَبلاجَرْخَم:ليلحإلا]
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رقينأسابالنأ:اَباَحصأيف نِ:لیِقیکتا6شرأيفر

سیلاموِفْوَجْلاىلإلص

.گریو
يفاًصخَراَمْهَنَأءاطعَوهسيهعنَعيورمّكلأاغضَميِاوُمَلَاَو

ُنَسَحْلالاكِهبَوءاَمِدَلَوِلْعضْمَتنأِةارَمِْلصخرأسابعنبانعيِوُرَو

ُءاطَعَوٌةداَََويعحنلامِياَصلِلٍكْلِعْلاعضممهركَو؛يعاَرَوَألاو

ص

.ْمْعَطهَلايشهڼاسلبسمينأْمُهضْعَبهرَكَويلعن

لُحُكْلايف]

ِنَسَحْلاَوِءاطَعْنَعَكَِذَيِوُرَوويفصخر.لُحكْلايفف
ےسص

كلذهرکوءانئاَحصألاقِهبويرلباصيعاَرَوَلاويرصَبْلا

4

أ

\

r

مرشنبانَعكديورهئهناکَماموییضقلحناِنِإمهبلاقَونوُرخا

لايفصوياپلكيلااةركونهروىا

[مْياَصلِلِكلاَوُسلايف]

ور.يِشَعْلاَووةاَدَعْلاببمُهضَعَبهيفصخرمئاَصلِوسلايففاوفلَخاَو

ورَعَونيرينباَولاقِهبَوسابعنْباَوَرَمَعنعكلذ

يأ

ا
(
7

1 7

لاباصاَرا
س
9GEإ2 oسسسس

رحمركوراَهّنلالوآْمُهضْعَبهيفصخرَو«

.[('ربص"ةدام«برعلاناسل:روظنمنبا).روبصهعمجوءةَرِبَصهتدحاوءرُمٌةراصع:ربصلا])١(

.[لحكلارجح:دمثإلا]
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انِياَحصَأقَرَفَوُرْيعَويِعِفاّسلالاقِهبَوِدِهاَجُمَوِءاطَعْنَعَكِلَديوراهلا

سباَيلاَوراهَنلاوايفبطلاُهُهْضَعَبَداَجَأَسبيلابراُكاَوُسلاني

أهاومِئاّصلافولمَعَ؛ُهضعَبههرکورخ

ةَماَجِحْلايِف]لاسم لاقةةَماَجِحْلايفاوُملَتاَو:[مئاصلِلٍةَم

%8يلانَعكيدِفْعّضلاالإمْوَصدافايفس:اَنْباَحْضَأ

ِنَسَحْلاوكلامنبسنوريجندعسْنَعهلِمَووهوهومَجَتحاهن"

۳۳ئاىلإقيوأيرض :اوُلاَفَفموددشَوةَهوُرُكَمريع

يلانأكيديِاوومَِْدَمْحأَوادويِاَروألانعيوروطا

ِدمَحُمنبهللادبعدمحموپالاقهَلُْهوُجُحَمْلاَوُمِحاَحْلارَطفأ"

:َلاَقَفءاًملْسُمالُجَرِناَباَتْعَياَمُههواَمِهْيلَعراجاهالكلذلاكاَمَنِإ:ةكرَبنب

ُمِحاَحْلاَماَص:ُلوُقَيَوُمِجَحَيريجنبديسَناَكَواةَِْلاباَرَطَْا

اوىلإارعاربكاكاَلالوامِْرمُعَاناكَو

:[جوُرفلاىلإَرظَنلاَوِروُجَفْلاَناَميأَوِبذَكْلاَوةَميِمَنلاَويف]ٌةَلأْسَم
ےسەە2

َرَظْنلاَوروُجَمْلاَناَمْيَأَوَبْذَكْلاَوةَميِمَلرمحةبيغلانأىلإنباَحْصَأ

ترولوشولشفتوزدذيبكيمليقفى

ُمَلَعَألاوءاَمِهْيَلَعاسارْئابكْلارياَسَوِةَميِمنلاَوٍةيِعْلايف8يبانَع

َروُهْمُجْلا[٤۷۷ر‹مئاصللةماجحلاةيهاركباب‹موصلاباتکهاور]()

ُاَوَريذلاسابَعناثيدَحِبخوُمَْمَتيِدَحْلااذَمناومِاصلاُرطْفَتالةَماَجِحْلانأىلع

سابعنباثيڍَحنالَوُهَوَمَجَتُحاَوٌمِرْحُموهوَمَجَتحا"<يلاكأيراك
ذكحناماعبحرعهنسوُهَوماَع888يلَابِحَصهنالام

.ها.يلِبَحَأاطاَييْخاِةَماَجِحْلايقو:لاقٰيِعِفاشلانَعيِکح
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7بمُلِعْلامماَرَحْلاىلَعراَطفْلاَولعوألقبىلإُداَديزالاَكِيَذَكو
وص

4 2 2
.ُمُلَعأهَاَووصلادَُكِلَذلك

يفاواو:[وِقلَحىلإُاَمْلاهسيرتبوُضِمضَمُيمِياَصلايف]ٌةلاسَم
هيفضيمئاَصلا هْنلَعكال:باحْصَأملحىلإاَلاهِي

ناگ:مُهِصَْبلاقَوِةَضَمْضَمْلايفهيلعَءٰيَشال:ىعاروألاوُرسَحْلاَلاقَو

لمراثنَيْسالايِكلامنعيوروفَناكَماموییفهمايصلارِکاذ

يفَناَكْنِإَوْيَلَعَءْيَمالقُءاَمْلاٍةالّصلاٍتْفَويفاضناكاِ:ْمُهضْعب
هو علهاوئاكمَىيفور

ياتلكانَميِف]
يبنلاِلْوَقِليَلَعيشال:ِءاَمَلُعْلارتُكَأَلاَقَقلكاْنَمیفاوُمَلَتخاَو

نبلَنَعكلذيوروقسومهلا":اياتبركوَلكانم8

وهومريوديرنبسوِوءاَطَعَوَرَمَعناوريهأوبِلاَطي
بيوياويِعاَروألانع3يورو¦نمِةَماَعْلاَودنُعءٴيپآلوق

هيلعامّيوُرَوءِكِلاَمَوةَعيبَرالإٍيأرلابباَحْصَأَوٌيِعِفاّشلاَو
e 2هاَباَحْصَأضْعَبلوقبَعدهلو

اًمْوَيِناَيِضْفي0یاًيِساَتَعَماَجْنَميِفاوُملاَو
سروسوە

ِيلَعيَل:َنوُرحَلاقَودبسنبِلاَياراوداععنمیو

.يأَرلاّباَحْصأَوٰيِعِفاّشلاللاقهبويِرْصَبْلانَسَحْلاَوٍدِهاَجُمْنَعَكِلَديورو
ہد

 

۴

برشوألكأاذإمئاصلاباب؛موصلاباتكءءانعمبةريرهىبأنع«يراخبلاهاور]()
.[۱۹۳۳ر«...ایسان
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ادبديالامعلبنماأوايزالدولانا
رْيَلَعيكلَِهرْيَعَوقيرطلارابُعنمهنزاريُخالانِ

الإاهللاَوهَاَحْصَأدَعَاهبَوءيِرْصبلاَنَسَحْلاَو

ءْيَكَلعَدفلفمنَهنرنهيفىلعبوبعكوختوافيدعلا

.مَلَعَأهاويلعساباقِةبلَعْلاٌدَحىلعهِفْوَجيف

سأبالفقيقدلاىَرْجَميرجياممماعطلانيَِِْسََنْيلعامنَمَو

اأومَعَلاوادنابهئمبعانانيولأروُهُمُجدنع

.ةرافكلاوُءاَضَفلاهيلعاَدُمَعَمامعلانإ
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یدحابَناَضُمَردسفانممڪخحيف

:لئاسَمبباَبلااذهيِفَو

روهُمُجَبَهَذَفءادمَحَمٍعاَمِحْلاُهَدَسْفَأميفو:[ىلوألاةلأسملا]اًهاَدحإ

َلاَقِهبَوَُراَمُكْلاَوُءاَصَفلاِهبلَعباولْامِهِرْيَعَواَنباَحْصَأنءاَمَلُعْلا

ىلإلُجَرَءاج'':َلاَقَةريَرُهيباِثيِدَحنمِتباثلِلَكِلَذَوجابريينبُءاطَع

:َلاَق؟َتْلَحَفام:َلاَفَك.ُتكلْمَوكلَييلالوساب:َلاَفَ#8ىلا
لاقال:َلاقهبقتامدجمواکءايفزايي

یتهبمِنامٌدِحَتلَم:َلاَقَفل:َلاَكتمنرهمْوَصلَه
سصسو

اهبُفدَصَت:لاقَفمَنهيفيقرَعِبايتوقسلَجمثكل:َلاق

وه(قذعب)هلوقة":لاقو.''رمتهيفقذعب":ظفلبةتسوبأهركذ].اًعاَص١٠مسي:قَرعْلا()

يتلاخيرامشلاهتمدارملاو؛حاحصلايفامكةسابكلا:ةمجعملالاذلانوكسونيعلارسكب

ىقبيوهنمعطقتوجوعييذلاقذعلالصأنوجرعلانأآل؛نوجرعلاساريفنوكت

لهللایکموهو(رمتقذعب):هصنامبتكلاضعبيفو...حاحصلايفاذكاسبايلختلالع

ناكسإبىوريو«ءارلاونيعلاحتفبروهمجللوه:هصتامبتكلاضعبفو:ءارلاب

ءازلارسكبليِبنَرلالاقيو«نوننوديازلاحتفبليبَزلا:قرعلاو«حتفلابباوصلاوارلا

هيفليبزلالمحلءاليبزىمسيوايلاحتفوميملارسكباکمللاوةفقلاهللاقيوةدئازنونو
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م

سوس>بسصص )۲(9او

نعيوُرَو٠٠ادئزْجَتكلهةالاوبقهلا

اًعاَصَنيِرْشِعماَعْطِإوأيندبيذَو و

ciُةَمْوَصدفاَْممكُحن ءاَهَمَفْاُروُهُمُج.ٍراَطْفِلابُهَمْوَص

برشوألأبادمفدىلإاصنقفنمروياكضأن

نبانعةَيوروءَهبباجملىلعاميوانكَوهافولعنأ
س
0Zسیبا>

1Fتوماصفهلعام:وافقدوويخلماَصنوادبهيضلل

َناَمْيَلُسیآنببداَمَحَونيريسنْئاَوريبجنبٍديِعَسنعيورَوُمَووانك

ْنَمَفىلَعلكلابرِطُْمْلاسايقيف1:فالخلابسسو

قرتفاحةةرألموةقرعمجألقرعيسر

.["قذع":ةدام«سورعلاجاتو«برعلاناسل:رظناو۲

.[نيتبالنيبةيندملاوءدوسةراجحتاذٌضرأ:ةباللا](١)

[٤۱۸۳ر«رفکیلفهيلعقدصتفءيشهلنکيملوناضمريئاجاذإباب«يراخبلاهاور]()

2يلالوق:ٌيعِفاّشلاَلاَ.ورخآيف"ريعاَدَحَأُئزْجَتالو""َتكَلُهَأ"ٍَداَيزِنوُدب
َدَصَنفرطْفَأيذلل توُكَتنأ:يناعَماذَهلمََي"كَلهَ"هيلعقّدَصَ
ُهكَلَمَواتمايلااطاملكرامكاىلَعزدهبملجَواذَمَورَدَقنَمىلعراك
امنَوراَفُكْلانل؛هُمِعْطَفهذ"بلاَلاَقُفءانمرفُدَحَأام:لُجلَالاَقف

e0

ُفَلُكهَلُكأَينالاَحلااذَهلمىلَعَناَكْنَمِلاَ.هتوُفنَعلضَفْلادْعَبنوَ
ورس$

.ها.َرفَكامامويكَامىقهانيهيلعةراََكلاُنوُكََو

اَمِلَوبيِدَحْلارهاطِيٌفِلاَحُمَوُمَوكلذمارليفيِرْصبلاٍنَسَحلاسدسموهاميرْغشتيل()
يقلينمم-مالشإلاةرحمدعوِهِعَرَوَوومل-سَو؟ِءاَمَلعلاةَاَعهيلعىرج

ملحهلاويبظَحْلَمهَانوکيوالقتليلىلإديسيننأَنوُدطابعاَمالَكْلا
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اا۴ ءاًدحاَواَمُهَمْكُحلَعَجةَممرحلاكاهنيهو٤؛ةدحاَواَمهيِفهلعنىلإ1شذ

هباَمَِصوُيامريكاباقاممرحلاكاَهَيايفدشأَعاَمِجْلانأیارنمو

ىرنمبَىعادَعَوياتةَوضعرانا1Fليماسفنلا

.ُملَعألاوةَراَمُكْلابُرواَجُيلهتافهريملنمامَأَوسايق

لَوِهْيَلَعَءاَضَفال:ْمُهْضْعَبقتكياكلنفيايادنمل

َُراَفَكْلاَوُءاَضَقْلاهيلع:ليِقَوقَراَمَكْلانوُدُءاَضَقْلاهيلع:نوُرخاَلاقَو

بيسو مزاييايتسادبساةر:فالْخْلابس

ُهَمَحْطَأهللا"اًمَأَواًهيفَدرَويلاصلاياب

اوُهرُكأاَمَوايستلوالاأعوزهلقُموُمَعهلدهْشيَو«'"هاقَسَو
(er

ر«

آ
ذ 4

اظ هاو"لَكَْتَباَعدَنأنطنَميِفمُهَفالِتخابابااحْنَِو
و
.ملعا

4 0

ةعبارلاٌةَلاْسَمْلا 0ِاَسْولاىلعةبترميهلَمِقَراَفَكْلاهِذَهيفاوُملَخاَوعب

تِلابرعي:هّيلَعبتراهناىلإمُهضْعَببءاهيفحشموه

.اًبيرَق()
و.[4۷۹ر«ةيقتلايفءاجام«عيبرلاماور1
حانجمكيلعسيل):ىلاعتهلَقراَمَكالَوِهَْلَععءاالوٌحيِحَصُهَمْوَصنِ:َلاقنملِدعْسَي()

ن:دهلاالوَشرِلْوَقِبَو٥:بازحألا)"مكبمَنامْنِكلَوهُبداطخأاميف

2يباتسبتپءاَمْسَأْنَعىَوَراَمِبَو"مُدَقَُمْلاٍتيِدَحْلا..ينعرواج

يبت"سمساَِعَلَطم88وللالوردهَعىلعمَعيفَناصَمَونِامانا
هنأىلعلدكلَذِللِمنامكَكِلَدعاملْمُهَرَمَأولوياَضَقْلابهيمهراب
.هھآا.اضف

+



 

يورءاهيفریخمرنىلإنوراYYاَمَْْعيِکُځايففيروُتلاَوصفا

ھ2يلانَعكيديفاوَوَرَو«سنأنبٍكِلاََوٌيِرْصَبْلانَسَحْلاِنَعكَ
َرَمَأهَ" نيسمطبو.نيرهشوصيوأأهيَينينأودهَعىلعرفالجرر
ٌرَظنلاهبجوييِذَّلاَووهاذَهَوَرييحَنلاضبدبرعمالکيِفؤ"و"ك"اىكشم

701و

.ملعأهلهللاو.يڍنع
او

¦"يِذّلاٍبيدَحِباوُجَتحاِلرألالوقُباَحْصضَأَو
ةَراَمَكىلعاصباَموُساَفَو«َبيِتْرَتلايضفيٍثيِدَحْلاَرِهاظنأ"ُتكَلهَأَوتكَلَح

ژ0

.ملعأهاو36راَهَظلا

زجال:مُهضعَبلاقماعلاِراَدقِميفو:ةَسِماَحْلا

هك یمااعيروايااعيشتشينشويكن
َولافَومِرحُمْلِاَهْيَلَعىّدَألاةةيدْفِكلذاوُساَقَويريغو

ووهو

اِاودايسنِنكيلاَويالاعوَمَنيكيلذ

فعلااعاَصَرّشَعهيفناکفرعانَاٍةَراَمُكْلقرطِضْعَبيفيور

ْنِمىلعاَعاَصسمحهيفهنوکلسیلنکلزاَجِحْلالهاُلاكيِم
و

هذَميفمايصلاَلَدَبنأىلَعلدياَمَإَولدنکنملکي

هللاوقَرَعْلاوهھهةرافكل .ملعأهل

.[١٦٠۳رروحسلاوراطفالاتقوومئاصلارطفيامبابءعيبرلاهاور]()

.[هبفيرعتلاقبسدقو]
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©اد|ةازملالعةنبوجيف:ةَسِداَسلاٌةَلاْسَمْلا

كِلاَمَوةَميِنَحوبالاقهبَوءاَهيلَعاَهباَجيِإىّلِإملالهروهُمُجَبَهذف

."اهنلَعةراَمَكَالنَااَمْيْنَعيوراَميِفيعِفاَسلاَمَعَرَوءاَمْهْباَحْضصَأَو

Go ى

يلانأ:فالخْلاُبَبَسَو ٍثيِدَحيفِةَراَمَكْلابَارَمْلارميمل8#يل
Zo

ماعاعوراجتینزړجوالاهاَلامدا

یتشمابيفاراعَماَجْنَميِفاوُمَلَتخاَو:َعباسلا
ناياةوراَمَكهّيَلَعاایتغةَراعكلاركنلَمناص

يبأوٰيِعاَرْوَألاوٌيِرْهَرلانَعاًذَهيوریٌرةَرامَكهيلَعَفداَعرشکنِ
4

پسولنل اوُهبََوگرندمحمِلاَدمحموپلاَهيويرلباَحضََوةَ

دحاَوهيلعمَقبملااداومىئنوداوديالامَامكبوداي

هاهمدحاَوْنَعرميملاتريكٍلاَعْفَأْنَعٌةدِحاَوةرامَكَكِلذَكءان

نبكامويفشلِنَعاذهيورهواكملکلِهّيَلَعنورالاو

ادرَفُمامُكُحمويلكياوُلَعَجَوَكِلَداوُهبَسُيْمَلَوْمِهَرْيَعَودبع

ەقغوافاكاأهنيواهبقاتلااوُمَعَرَوةراََكَو
هيلَعنأٍلوُخكَمَوِءاَطَعْنَعَيِوُرَوصحم نموبلكيفهن

هَلاو

^<
۰س
ةهمنلنح

ا

 

اَهُمَرْلينکلاَهَتوُدهيلعبحتةَراَمَكْلاةَرطْفُمْتَباَكوألُجَرلانِمنِإال()
اَلا

.اَمهِلْوَفِبُلوَقَيدَمُحَأكِلَذَكَو()
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اوَُلتخاَوكرشُمٌماَيِصحصيالذِإ؛مالسْلا:[ىّلولاةطيرشلا]ماد

امءاهيلَعسلو«يقامموُصَتلفضبيفمأاذاهيف

سننبيعاَروألاَوداوّيْعّشلانَعاذَعبيوُرْنِمىَضَم

ْنَعاذهيورىماميِضْقَيَويقامموُصَي:َنوُرَحَاءيأَرلاباَحْصَأو

لاميَنعليقفنَسَحْلانَعهيففيكَاَ
.يِضَقَي

يضعمثهعفكي:ليَِ:ويفيلامويايفاضاوما

.رهشلانممماَمالَوَهوَيْلاَكِلَديضَقَيأل

دنعفلاوےم
عضرفلابرِفاكْلاننابحنيامن١صفْايلَعبجونَمللو

ا
لفs1.و٥ےسسےس

وقكرشلايفناكامُهْنَعطَياالشالانابجَُهطَقْسَأْنَمأَوغو

هلعبجواَمْنِإضْرَْلااویربجيُمالسإلا"'2يلا

[يتايسامكءاسمخركذاهضرعدنعنكلوطئارشعبرااهنأفتصملاركذ:لصألايف]()
.هركِذَمُدَقَت()
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ییفہاوےہاماو۲خاامّأتحجما

تعيالراَهَتلاضَبمْوَصنابحَتحَبهمويَءاضَقهيلعتتَجوَأوأنَملَعَلَوءاهيفَمَلْسَأ

اعلاوءدالويفوَلاضعيالميلاْذِإ؛هب مْ
؛ِضرفلابطاحرَِلفعالارودونمانأليرل
.هلهاشريَعادَحَو"همكهَرنمدكنم)»ىَلاَعَتهلانل

للَویماميِ:لیَقهساضبيفقادِِدوُنْجَمْلايفاوُفلَخاَو
اَدِإُهَنَِفَلََعبهذيىتحةردنرَدَنوُنُجْلاناكادِإماو.هيلَعَءاصَ

سےس وُهَوتَقَوْلاهيلعلحدْنِإالإيالّصلاَنوُدوصلاضعيفنعرواًمْوَينج

.ةَالصلاَكْلَيِءاضَقهمكهرجىٌحلَصُبْمَلَو

هيفَلاوَشيفالإتبملفَناصَمَرلوندلبقِيلَعىَْفمْلاَو:ةلاسَ
ويفَقاَفَأىذلاوْاالإييِضْقَيالِهيَلَعىَمْفُمْلانأنَسَحْلانَعءوفالتخا

ليلاَلَوَأوصلاىواذِإلاَتلخهيكقاتماببغنِ
رَيَيأنكثرياكيوييةنوَونينيلعي

هنألوُحكَمْنَعليالوُهَوهيفلحدلءبيلعموياكيفنم

هلكاَذَعَويافَاعوَطَعَبنَابحلينوِيِبلَعىَمْعُمْلاىلعَءاَضَفال:لاق
ْفَصوُيملَمَفَْراادق«يللااهبمرَنوُنُجْلاوءاَمْعلاَنإَففيِعَض

ots

هللاَوا .ملعاهَ

.اَمركذمدَفَت()
ثبَعلَوامْوَصيضفيِهبَعىمْفُمْلانأراتحخايفخيِرَصاَيشَحُمْلالاق()

مالاضبيفَِعيِإوكرشايفهيلعاذإزهاادعونومكاك

َّقَلَطُمييِالويفامكةدحاَوةضيِرَهنأَبَحْذَمْلانالاصلارهاظلاف
.نوثمْلايفاتكولاوحدنهلعيأنِالإهپهيفثب

ا

ها.ُمَلَعَأاو

ِدُنُجَمْلانِالكنأكلذهِنوُنْجَمْلاىلإهنِممئانلاىلإب1رفهيلعىَمْعُملاأانايدع

هيلاتَداَعةاىّتَمنيرانأريعفيلكاهنَععناومِينلاَوهيلعء
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ضيوالكاووقلاععشرتيالتولا:ةكلاثلاةطيرشلا

.هيَلَعَءاَضَفال:ليِقَوىَضَماميِضقي:ُْهضْعَبلاقناَضَمَرضْعَبيف

نیریسنباِنَعيكفموَصلابيبصلاهيفرمويذلاٍتْفَوْلايِ
ينلإمهبنشلوقاإيوعذبرَاَيلا

ىحهبرَمْوُيال:َنوُرَحَأَلاَقَوَمْوَصلاَفْلُكَينأهَلبحَيةََسةَرْشَع
و۶٥وmeس

مر

:AEل
دِ‹سامنلاوضيَحلانم٥:مْوُصلاحصيئيفةعبارلاةطيرشلا

ن"اهبِلوُشَّرلانعيفدرواملءاَمهَبَرليِصْعَمةّلاحْلاَكَْیفاَمهُماَيص

حيتاليسالاِنَعلكلايفْحَتضِياَحْلا"ماضاذ|اَمُماَەق

َءاَجاَدِإَو«ساَنلاَدْنِعهشممَاكلذنأل؛هيفْحَتالُءاَسَفْنلاَوءاَهسُفَتنمهاربا

3

دونجايََنوفرفءايطألانأريحتنونوُنجَمْلاالخلقاحصنمىّلوألاُةتلاَح
نميالًالالتخالقالالتخاوه:َنوُنُجْلاق"ءامُغالاَووقعاَهْل"باَصُعَألاضَرَمَو

وحصللامرهبهيلعىَمْعُمِلاَوءالهُجَالِعنكوواهاليوُ:ِباَصْعَألاُضَرَمَوجلع

هاوِنوُنُجَمْلاِهنمِئاَنلابُهَبْشَأوُهكد.مئاَنلاكِههييْنتىلعُرصتقيلبجاِلنوُدِب
َهححصمهاملأ

اذااٍملوُسَرلانَععمامهءاجاميطفلااسلاضياَحلاىلعبَ()

نظميهوكلذنوُكَيفيكَاربااهمنمحييتالفلاهلكأيفتنأاميبلعمتم.انَماص
اهيَلَعبويعْرَشلاَورضيعا هلع هيلعبحبيذلاميسموس؟ةقىسافتناكالِإَولكألاهيفهيلع
ةمَلاَحُمهمقَقَحَتملنممماَماضَتفمِارويَتكَينأااوالاَقاَفَوَنوُكَينأ

مرحاريراماهلافحنإ.هللادوُدُحِلمِلاَظلاوُهَناَكلَعَنَ
َوُهَوٌيَحْلالوميهاواقاريلاَهَسفَتضعينأافرحكلذنوبنأاأرَسَحَفةريِعشلا
هححَصُمها.ليبسلايهي
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نعاذهيورَبَرْشَتَولكأتنأاهلموصلاِراَهَتضْعَبيفضْيَحللا
اًمَأَوْمِهرْيَعَورْيبُجنبديسونامليينبداَمَحَووافِنَسَح

ةَمرُحِللالانَعفتنأهَلكبَمياضنيفتط

يفلكَلاقَو.يأَرلابتاخرء

0

0

1
6

„mo

اَمَجَويعاَروألالاقبوناَضَمَر

لعهللاَوءاًعيِمَجنْيَلاَحْلا

سەوس

يفذاوُملتخاَوهيلعُةَردَقْلا:مْوَصلايفةطيرَشلا

ِراَطْفإلازاَوَجىلَعمهِعاَمْجِدعباَمَُْرَيامفُهنَعنَاةَريِبْكْلاروُجَعْلاَو

نيكيمْوَيلكْنَعاَمْهنِدحاَولكمطبُ۽ماَعْطْلااَمِهْيَلَعَلاَقَفءاَمَهَل

لاقِهبو‹ىعاَرولاوسواطَوريبجنبٍديعَسلبنعيورَموهوءادُغ

نإ:لااریوب

سيل:نوُرخالاقو؛كلاَمنسَتصامكنفحمَعءانوهذمعا

يوردَقَوةَعاَمَجَوِلوُحکَمْنَعاذهبيوريشاَمهيلَع

قَالااًروُجَعتاكوماْنَعميينهباَحضَاقنبر

:اهْنَعَماَصُينَاىرهس

سو

_

يدقهنوفيطيےسزالويالاهذهةَءاَرقيِف::فالخلاُبَبَس ةد

يوتَابَجْوَأْنَمَف.ةنوُقيِطُيالأرق4نتيا
0 و ad

تبتم ْمُهْنِمروُجَعْلاَوحيلاالوماقرطمتروافضايفك
4 ةعاوضيرمْلامُكُحامُهَمُكُحَلَعَجًالَمَعاهْبِجوُيْمَلنمو

()١٤۱۸.
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روُحَسلاريَوْالَشداصَمَرنتنينأىلعءاَمَلْعْلاَعَمْجَأَو
ايفابومااورمَابحيتلاو9"8لاَ
َدوُرُخَوُياواىَراَصنلاَوةوُهيلانقطفلااوُلَجَعاماراُنيّدلالاري

نيباملصق":َلاَفَو«"ةكربروُحَسلانكاطفال
مايص هنسنمناىلعاوعَمجمَجكِلذَكواانووشفأباكللأماويا

:#يللاِلْوَقليفيالاَمَوٍكَفَرلانَعحراوَجْلاوِنناَسّللافك

ْنِمَو«ثيدَحْلا"سيالوُثْفرِيلَكامئاَصْمُكْدَحَأنناكاَدإَفنجوصلا"

ىرخآيففاَكيعألاَوءدِجاَسَمْلايفِةَعاَمَجْلابهيِلاَيَليفمايااَضناَصَمَرنس

راهتلاببطَرلاٍكاَوّسلاكرتهيتسْنِمَوفاَمدْنِعطلاٍةاَكَرجارِ

غلابَفتصوتادِإ":##ينالوليففِةَعَلاَبُمْلاكرب

.ُملَعَأهاوَنوُكَت1

.كيلاَمنبسنانَعهلعقممم
اَذَهِبمُكَلَع":هلَمَو-كِلاَمنبسنانَعءروُحُسلايفنِ:ينْعَي(يف)ةَدايزبِهّيلَعقمتمهم
ةعداةتكيمنرالايع“ولاهذيلاوغفروا
اعةَمكدعوجأووهوُلفكُوووُحُسلا":يِرْذُحْلاديسيينَعدمخ

ًالَمَوهللانِ ىلَعنولَصُيتكا
.اًعوُفْرَمملر

9[شحافلاوحيبقلامالكلا:انخلا]()
HEE .مئاصينا:لقيلفُهَمَتاَشوتاق:هُماَمَتوعييرلااور()

.[۹۳رءوُضولابادآيفبابءةراهطلاباتك‹عيبرلاهاور]()
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اهوكلذريغلُمَحْلاَوAY:يهو

.لوُصَفيفهيفُمَالَكْلانربالا
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اوس

كز
عامجإبرافالُمْوصلاهلعيبْنَميِف

ممتماگق»:ىاهلقاليايوامايقامشيلاامو
ارسعَير

:لِئاَسَمعْبَسلضصَفلااذَميِفَو

؟ُمْوَصلامأهَللَصْفَأُراطفالالَك4ِفاَسُمْلايف:[ىلوألاةلأسملا]اَماَدُحإ
يعَحنلاَوسنالاقوَلصفوصلانأىلإَبَحَذَفكيديففِ

\

۴يبانَعكلذيوروههيواعسَودِهاَجُسَوريُجنبديس َبَهَذَوِكِلاَمَوةَفينَح

ينقلرعناوسابعنبانَعَكِلَديورلصَفراَطْفإلانأىلإنورا
وصلاِناَهَرِكَياَمُهََأرببجنبديورَنانووةعامُجَويارولاو

هفتفْوَعنبنَمْحَرلادبعْنَعاَمَعَرَوفسايف رِطْفُمْلاَكيفمِاصلانأكل

ىلإَنيِعباَلاَوةَباَحَصلانِِءاَمَلُعْلااًباَحْصَأَبَهَدَوءِرَضَحْلايف

ياوسابعانعايوروابنَعَكِلَذاوُرَكَدَوَكِلَديفريَ

ءاَطَعَريَحَنلاميهرنويِرْصَبلاِنَسَحْلاَويملانبٍديِمَسَوسَوديس

.مهريغَوىِعاَروالاودهاجُمو

هل(

ءاهركِدَ
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هاجظنتستی

1لَلقاصببرهطكلذنيموُهفَملاةَضَراعُ:فالخْلاُبَبَسَو

صَنكِلَدَوِهَفَصَمْلاناَكَمِلوهاَِرَفَسلايفطانِموف

حاَتُجالقَماَصْنَمَونَسَحَفْنَمَفىّلاَعَتهللانم:ابهلق

.اهكْرَتلصْفألاَقةَصخرناكاَمَو

ا0

0 4

ٌربْلانمسيل"لاق##هنأَكِلَذيفىَوَرَفرَفسلايفَمْوَصلاَعَنَم¥نماًمأَو

يفوصلا

ورْمَعننةَرْمَحِله8لوقجافكيديفريحنمامو
.7اوايوقكيولاقهرَملايفمْوَصلالَميح

َرَمَعنَعكلذيورهالاىلعاممرسيَاَمُهَلَضْفَنأىلإنوح ر

الورمڪيفاديرو:ىلاعتفاِلْوَفِلٍدِهاَجُمَوزيِزَحلاٍْبَع
رتل

9:لاقيوللانةَرْمَحنَعملمءاوَر)

...ةصخرىه:هللالوُسََرلاَفَك؟حاَتُجيلعلهرفَسلا
16هعورتلراي:ةكربنبالاق.ةجاَمنباهاوَر()

ص

َااَفَفلُجَرفالوسر:ولاَ؟اذَمام:َلاَقَ

 

یوس

:كنلاباهلعلافتبرشهدينمِتْوَعْلاىلعقناكلُجَلا

Dorelّيَفُمربايفتنأينعيي.٢/٠ءةكربنبعماج]ها''َهوُلفاَفهلاصخرمكب

هتكاواةايشفولبياوسيلذبيحُمْوصلافٍتَقَقَحَتاد
ٍرفسلايفخابُراَطفالاناكاد(٥:ةرقبلا)تحمملوهدابعبةَمْحَر

ولملركا(نعتقليبرابتيكتتل

َدصَقَمفلاحي صمها4رسمْلاڪپدرلورسلمکیأديرعراشلادص
`ارراطقإلاورفسلايفموصلاباب:يراخبلاهاور](7)
.١۸٠:ةَرَلا()
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َبَحَذَفاَهيِفيتلاِةَكاَسَمْلاٌدَحيفاومااواسما
َلاَقهبَوةالّصلاهيفرصفيذلايفامهنآىءاَمَلْعْلاروُهُمُج

٨هس ْبُهَورَقّسلاحساِهيلَعلكيفمطفينأىلإمَبَهَدَو
ص

هةلةتعللكىلإيلالأماأبقيملا

وُنأالإْمُهَدْنِعيئَنلارَفَسلاوماهنالكريِسَيوأَةَدوُدُحَمْلا
ااقيَرْوَحْلاَدْعَبنْيَحَسْرَفْلارَواَجاذهَِةَرْوَحْلاٍفَرَطيفهلْ
ةناربيالورهيهَنيَحسْرَفَرواَجُينأَدْعَِةَْوَحْلانوُدامفرف

.هيلَعسابالاَارَفَسدير

ىعَمْلِلرهاظةر:اذَهيفالخلاببمتس

<:ىلاَعَتهلْوَمِلرطْفُينأهلقرفاتضاهيلعنتنأيِنَا
رْطْفْلاةَراَجِإْنِمُلوقْعَمْلاىنْعَمْلااًمَأَو٠ةيألاهرَفَسعواشيرکنماک
عانوكياَبَجَورقلَكيفدجالئاكاكِرَفّسلايف
نيِعِمُجُممهلكهَُةَياَحصلاناكاكلْنِكَلَوهيفيذلارَفَّسلايف ٌدَحْلاىلعن

.ٍةالَصلاريِصْفَتيفدَحْلاىلَعَكَِدساقينَاَبَجَوَكِلَديف
04

َوُهَوُبِلاَعْلاُضَرَمْلاهنأىلإموَبَحَذَف:طفلاهيفروُجَييذلاُضَرَمْلاام
لاوضممساهيلعقَلْطُياموه::ليقَوهَعَممْوَصلانصٌيَحْلَتيذلا

هعمجاتخیومْوَصلاِنَعفضييِوهاَباَحصَأ 5راطفالاىلإُهَعَم

یهبفلکاناردَقَي

.ٍرفسلامكحيفبهَاوه:فالخْلاُبَبَسَو

Ê
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َلاَقف۴|هيفُرِطْفُبيِيتْقَوْلايفُةلاْسَمْلا
لیبخَرشنبورُمَعْنَعَكِلَديورءارِفاَسُمجرحاڌهمينمُرِطَقُي

ر

كلذهمينمرطفُيال:نوُرَحاَلاقَوِتوُبلانمروباِرَ:ليقَويملا

ِنَسَحْلانَعليِقَوراَصْمَألاُءاَهَفْفَويعاروألاولاَهب
ص

٥Eم

Cرا:اًباَحصَاربايِفَو.رفَسلاديربمويهيبيفَءاَشناُرِطْفُي:َلاقهنأيرض
۴

ر

للويايفووتیاذاَسُمْلا

اتاللارَلاكاكرقملزنمنمربنأهلهيينابان

ڑ0

.ملعا

نباثيدحنمتيتُهَنَأكلَدَورطلراثآلاةَ:فالخْلاُبَبَسَو

aساَنلاَرَطْفأفَرَطْفأًمُثتيِدَكْلالبىحاص##للاfسابع
ےس
ےس0 َدْعَباوُرَطْفأْمُهَنَأكصالقسالااًمَأَويوَصلاتيبنأَدْعَبرفاهنأدَرا

ُهَلليقفاعدَتوُيبْلارواجاملهنضبنعيوُرَووصلامهي

املهالرظنلااًمأَويلانسنع:َلاَفك؟َتوُييْلاىرتتل

رفاقَرطفاَفديدكلابىَحناصَمَريفحناماعةكَمىلإه8يلاجرح":"٥ل
اقيتلارمأنمبدحَألاقبَدحألابنودياوُناكَم

ةاَحَصلانِالوه8يلانِألللانِبلاتنالأيوكلمول)(

نمتييملنملمْوَصا9":اوفلوكبنأُتيِدَحْلاداَكَبلب4#
نمٍثدحالافثّدحَألاباوُناَكَف":ثيِدَحْلارخآیفامَكِلَدىلإدِشري."للا

َقفحَتىمرافالخيبمبسهاذدعيفرسلانكيدنِمهي

ُهللاو٤يفشلنبورفعىلإسَوفصلاوپرصاموَزالا
2o

هحصمها.ملعا
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ۋإس فَمْوَصلطينأهَلرجيممورتلمايلتركوبكروانانك

ُمَلَعَأهللاَو4رکناودسالوو:ىَلاَعَتهلالَم

ضيِرَمْلاَمْوَصنأىلإرِهاظلالأنمموفَبَحَذَو:ةعبارلا
رئاسَبهذَوعَوهُهضرَقنأاوُمَعَرَوءامهمايصْنَعامهيزُجُيلراسما

oسلسoو٥سص .اَمْهْنَعًارجأَوهعقوَماَمْهُماَيِصَعَفَواَماَصنإاَمْهَنأىلإِءاَمَلُعْلا

دقلَعَوَأےاگنمف:ىلاَعَتهلوقددرت:فالخلابيسو

َقَحْلاىلعلمحينأَنيَبرحاب اٌفوُذحَماُمنوكياةَقيقَحْل

o ECو22 َوُهُفْذَحْلااَدََوحامايأنِةَراوقتانوفاملاىلعلم
ريقرنيفعلاىلعيلالمعنتفباطخلايضلتتيي

ماّيأنمةدعُهضْرَفامَنِإ:لقام"ودكةوأمكاش
٤

7

3

َوُجَتُحيَفرهاظلالهااًمأهموهْفَمِلةدهاّشلاُهَبَحْذَمحجرينيقيرفْلاالِكو
واكَُعَمسالاَرطْأَرطَْأدبيكْلا8ب:لاَقهنساَبَعئاِيدَحب

هخشسَتىلعلداَهرمنمثَدُحَألاَقِتَدُحَألابَنوُدحََ

انْرَفاَس":َلاَقسناِثيِدَحِباوُجَتحاَفِروُهُمُجياوتشلىعرس
لَورِطْفُمْلاىلَعْمِياَّصلابييْملَقفْأنَمنمواصْنَمانف88عم
لىلَعُرِطْفُمْلا

۳۳ا

.اهركِذدققت

."رَفّسلايفُماَيّصلابلانِمسيل":ِهِلْوَفَوكيو١لوالدن
.[۰۷۳ررفّسلايفناضمرمايصيفبابوصلاباَتِك‹عيبرلاهاور]
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ارُفَسئشبنََناصَمَرمِئاَصلِلروُجَيلَم:ةَسِماَحْلا

oSهلول)٢(وےسوروسےس.وک

هيفٌموصَيالمث ٍدْيَوُسَويِناَمْلَسلاةديبعنعيورفهيف هنأزلجميبأوَةَمَقْلَعنبدِ

نإهنأىلإةاُروُهْمُجَبَحَذَوَاَطْفلاهَلاوُريِجُا

رهانيديكنمطيفُمقاَوْلالاتا:فالخْلاُبَبَسَو

ُباَوْلارْهّشلاصعبدهسْنَمنأهلمَمَهَفُينألَمَتحُيهنأَكِلَدَو4ةتسَ
كيعوُسَنأةندهنمكأهنيمهينأكلُكهمونع

َرَطْففَناَصَمَريفرَمّسلا#يلاُءاَمْنِإروُهُمُجْلاَلْوَقُديَوُيَوطف
ے8ساس

.ُملَعَأهاوكيدكلاغلبنيح

ةبقعُيمثرفسلايفُموُصيرِفاَسُمْلايف:ةَسداسلا راطفإلاهع

يفوأرَفّسلايفَناَكماتُهُمْوَص:انياَمَلُعنممْوَقعَمالخلالأضنلاق

.دسافوهفراطفالاهَيفَعةفرَفَسلايفمْوَصلكنِ:َنوُرَحَاَلاَفَورَضَحْلا

o„4ەتو

هاةَصخرِيرفتنأَكَلَوَموُصَتنأرفاَسُمْلِللاَهاو

َناَكهيتىلَعدَقَعاملحنقكاَهْبلَعبجومرقْيمُكُحْلايفىا
4

لبقيذلارجألاکباولٌيَُِمريعيلفنيمدداملاًمِداه

.هِلَمَعياَمباَوَت۱

آ
2

Er الفهيلعرجۇَتساامماَمت

 

قِبَلاولَمسبارشنمسيكةديبعوه)٦(
G2

اَمَرمِدقَت)7(
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هيو«كلذهمويہککایالهيأناه|خلاصېوواودنرنبرياجَونسا

ةرتوناناةريقعييقل:اياحص4

دقوراَصْمَألاءاَهَففضْعَببهذىلَِوءاَهَتِطَوَفَكِلَذِهِمْوَييفٍضيَحللا

مويةيِقَبيففكلاياَْمَدَفَنيِذَلاُ-اَمَلُعلاُهرَمَأاَمَِإنوُكَ

لءاَمَلعلاعاجبحكورعمُلنوملناك
؛اَمِياَصمتليلانِهَهمايصتيبنأَكِلَدهمويلوارصملالخذيهنامِلَع
2
نماجراهموَيلوالكاا٤ِراكارِطُْملحدْنَمىلَعاوبو۾0
.ْمَلَعَأهاولايمةَ

ك
"
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اَمُهاَنْعَميفْنَمَوضيرَملِلحجاَبُمْلارافال۾زاوليف

يهو

وأموصلِلٍدسْفُملُكىلعٌبجاَوَوُهَوُاَضَفْلا:[ىلوألاةمزاللا]

قلعيرملانة2دد:ىَلاَعَتهلوقل؛ضرَمرارفسبل7

:لاسَمعبساضل
دَربرياَجنأيوراَمِلُّليِحْعَت:[ىلوألاةلاسملا]اَماَدُحِإ

أنأاضِيأيوُرَواللويوكنتينارانكيرَضَسَْا
راهنيلتاقرنيَاناگناهلللوتتناكقمل

ههالوان6هدراي

مهاأموليموتلايشكولفل

وأرفّسلابَرطفأنإامياوءاضَْأحقنبسوُرْمَعهيفصخَرَوفلقاصات

هاووصالَفُهَءاصَفرخ

۳

 

.اَهْرُكِذ()
؛نابعشيفناضمرءاضقباب؛ملسمهاور]
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تش1

بجي:انُباَحصأَلاَقَفىاَضَقْلاموصةفصيفٌةَلاْسَمْلا

نسَحْلاَوَرَمَعناويعنَعكديووقالايفبَِاَمكءاَضَفْلايفْمُباَتلا

اَعَوَةَدْيَبَع ےس

وُباَوديرنبريجلاقبوريَزلاننبةورعَويِعَحنلاَويرض "تاباورتامياقتربلاكاها$ْنَعَرءدام
وعلاوشحا":ْمِهيفِلاَحُمنماَياَحْصَأرْيَعَلافَو«تاَعِباَُمْتطَفَسَف
n)ڕا 2es٥سسس وتاعيبياورخياياعييَاتش
)۴(س
.راصْمألاِءاَهَفَفنمْمِهرْيَعَوريجنبديسسوحيدخنبعفارو

صورو

S
u

حْصوَلَونِاًنَدْنِعيَلماد2لاَرمئاصللةلبقلابابءينطقرادلاءاور]()
ملاذَهِلءاَمكَحَواظلةحوسنَمتلو:ليق.ٍةيلَصفألاَوبابحتسالاىلع

ْمَلَويياهيارقرعلالاكنإاَلازفباتاىلعةيوُلقفأهبأر

اَهَنَِقيميلراميفدوُمسَمٻاارقالخهيفيروشربعداوربكتترهت
.[۸+‹ريبكلاحرشلا:ةمادقنبا].هاٌةَرياَوَعُمةروهْشَمةءارق
صخأ":لاقف؛مايصلاءاضقنعحارجلانبةديبعوبألكساملء٤٠ناصةلقلباب«ينطقرادلاهاور]

.[""تنشفيكمصوةدعلا
2ور

ةياَوِرادحاَواًدحاَوماصلِاءاَهففَونيَوةباَحَصلانمٍريفَععمَجْنَعلب()

دقو.اقَرَمُميِضَقَءاوُلاكمَعبسىلإْمُمَدَدَعیهنأَويفمِاَحیبآنبانع
م

وُهَوِهرطفيفْمُكَلصخريم"j:لاقحارَجْلانبرماَعيعييىِّدوفلااَذَعبرهت
َدْعَبينفرٍةَياَوريفَواماوصالاوصافىقيفمكيلَعىنَاديرب
8وللاَلوُسَرنحصدقو"یفّرففتشناورِتاوَفتششنإ"ٌةداَيز"هئاَضَقيف"هلو

نيدْمكدَحَاىلعناکولَتَِرَأكبلكِل"لاَموَصعْينَعلش
ومااقالاومونَوَقحااقاضفلنبمُلانيمهدلا

م

:ةرقبلا)€رسمهدديربالاورسلمڪيهادير5:ميرشتلاجحولقواو
اذَظْفَللانأ:"عيشساسهلاباتکيِفَدَرَواَممبتلامَدَعىلعلداًمِمَو
وَلاوأنقلاصوصنيرَصريفادَيَُمذريملوااقلطُميِنارقْلاصنلايفىتأ

كلذلاَعِميدقىلعليلدلامااِالإءبيمدنأعصيالوالطىلَعلطُملابلَمْ

رعاماينمدعرفَسىلعواشيرمكنناكن":ىلاَعَلوقيفةدراَولا"ماي"همك
ىّلَعلديليلومَملوهوةدراصتيفذرتملوُيداَسلابةديَقمةَربعمترا

اهبلَمْعُيَفَكِلَذِبامد لُجانمناَضَمَريفَرَطْفَأنَمنأَكِلَدىَضَنقُمَوهمالعاه

ع

۳
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يِضَتقَيساقلانأَكلَدَوفَلارهاظلساَيقلاةضراَعُم:يفالخْلاُبو
ےس٤

:ىَلاَعَتههلوقحلاولىادألاةفصىلعا2َنا

ov” 4

6داساباجيِإِلدَدَعْلاباجيِاييِضَتقَياَمَنِإرحأمانهدعف خيِحصلاَوءم

.ْمَلعَأاولوألانوَ

لديىحضرمافامايفاوفوُةَلاْسَمْلا

َرِضاَحْلااذهِناَموصِي:اَباَحْصَأُكاَضَفْلاامُهَْكُمَأُدَفَورخآناصَمَر

َكلَدَدْعَبهِنايِضَقَيَواَُهءاَدَعاًنيكْسِممْوَيلكليِضاَمْلانَعِناَمِمْطَو

دمَحُمنبياقٌاءاَطَعلاقهبو«ساَبَعنداورنيآنعاميواماَيِص

لاقَوىعِفاشلاَوتِلاَمَويروتلاويعاَروالاويرُهَرلاَو

ی
2

َراَجَأمَ؟يفنبىلعاشنتاكسافتلم:ٍفالْخْلاُبَبَسَو
س

مراكهاملكنلءاَدمَعَتةنراىتااتماتطإلاةواَنكِاقسَساَيَقْلا

ُءاَضَقلااَمهيَلَعْزِجُيْمَلْنَمَونيخأتلابطّرَفُمْلاَوراطْفإلابطْرَعُملا:رهَشلا

الوقياويرووفااوفأكيو ل

وص

هاويروَاكِلَدىلَعْمُهََاَوَولاقهبَوعاصفضيموَيلكْنَع

همَرلَييتلامالايفخلاهيلعبيارفاوأِضَرَعلا يتلامايألانمالدباَهُماَيِصهم
ىَوَراَملالذِيْسالااذيوَقُيَو.ها"هفتماهموصينأهلوةَعباماهَموصيطنهللبءاَمَرَطفَ

ءانَِوقرفاشنِ":َناَضَمَرِءاَصَقيفلاقههيلانَافَشرَمُعناِنَعىنطقرادلا
2leو"مبا

aR

ها



 

RNRANNENUPRONEAAAHRAEY
E

م۱دعا

رِفاَسُمْلايضيرَمْلابضَرَمْلاَلَصتااداواو:ةَعِباَرلاٌةَلاْسَمْلا
س

لَويِضاَحْادَناموسمي:اًنباَحصَأَلاَعَاَمِهْيَلَعلخدَيىت

معطي ال:ليِقَوءاَمِهْيَلَعاَماَماَصٌرُرِضاَحْلااَدِإَفءَْمَدَكامكيِضاَمْلاىلَعِناَمِعْطُي
2

\

#8

ريجنديِمَسَوَرمَعنِباَوسابعنبانَعكَديِورَوءاَمِلَعص

هنسابعنانَعاَبِباَحْصَارتايفُتْذَجَويِذَلاَونآْرَقْلاصٌلُفلاَحُماًذَحَو

موضي:َلاَقْنَمَلاَقَو؛َكِلَددْعَبهيِضَقَيَو«يِضاَمْلانعرِضاَحْلاموضي

يَاذووئامولعسَووصلاكيةنلولاينيااا

ٍكِلاَمَوٌيِعاَرْوَألاوَناَمْيَلُسيبنامَحَوسْؤاَطَويرضينَسَحْل

.ُجَلَعَأهاوفانُمدَق٤ى|ًباَحْضَلوقوهومهريغويعِفاشلاَو

و
vJ , 2 . 20ے.

يفَوءَرْبَينأفتوتيمطنبضيايفُةَسِماَحْلا
نانعاذهيوريلعيئالْبُهْضْعَبلاقلايف3وام

ك

۴
ء2

ووبلعءَلفامايفكيكوهاباَحْصَلایهيو1بَعْضَ

قويأَرلاباَحصأَوراَصْمألااَيِرْصَبْلانَسَحْلاَوديرنبرباَجْنَعكيو
ٍسْواَطْنَعكيَيوُرجِينألبقَتاَماذ¦ضرماٍنَعمَعَ:َنوُرَحَآ
ةَمِركِعَويَِسَحْلاَودنريرباجْنَعيوراميهللااكو
وک

G
E

ص

>

C
e
2

وُبوسابعنبالاقهبهبَوَءيَشالقولايفَتاَمنمولاقت

ىاَهَفْفْلاسمٌةَماَعْلاَو .ْمَلَعَأهاوى

TAW HS ۶ 9
س> ُهيِضَقَينألبقَتاَمَفناَضَمَراضهيلعنمياوملتخاو:ٌةَسداسلاُةلاْسَمْلا

نِكلَوههنَعال:مُهضْعَبلاق نبانعاذهيورءانيکْسِمممويکلهنَعمعطينِ
و°ہو

هنعوصي:نورخالاَقَوَررَمُعنئاَويِرَصَبلاِنَسَحْلاَوسابع
هاسابعنئانَعليَِوفييَحييْنَعَكِلَذيورمَعَطعنمنفلَو
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۱۳2.1
A a: a

َلاَقَونىومذنكتوءُهَعطِيناضَمَرنمناکام:َلاَق
اوساهسورل

Nisدحاْننَعدَحَأيلَصُيالامكٍدَحَأْنَعٌدَحَأُموصِ.
ا
۱

e

ےک£

نعاصواهيلوهنعمحطهبصوِفءءاضَقْلايفطراذ:اَنْباَحص7

لوقوُهَوىبىَصْوَأاداربنِماعاَصانيكمولهنَعميلد15لوبالاقَو

يملانَعكَليورمويلَكِهَمب:ليقَوسابعنا

يرُهَرلاَونَسَحْلاَوسْواطنعكلذيورِتّيَمْلانعَماَصُينَاٌةَفئاَطتارو

َةَداَعَفَو

ساَيِقْلانأَكِلَدَوراليساياةضَراَعُم:بابلااذَحيفْمهِقالِتخاُبَبَس

هيلانتيوامواًمأَونعیلصوأعدموش

اسن"يوراَمِلَو"هلوهْنَعماَصِهيَلَعَوَتاَمنم":لاك

ARقمكأىعاكأَاقڳاياا
eرحت

:لاقمعن:تلاق ااِاءاَضَقْلاببحولانيدلاَ

تكمزأالَو:ىلاعَتِهلوَقةءاَرَقىلإُةُريِصَمَكَماَعْطِإلاَبَجْوَأْنَمامو
هلوف

ص

Ê
R
3

0
٥۳ a"ص

ص0صإس$ 1>۰سo2ےسەرت°)۳(۰ى۰.۶
نيبعمجهبراطفألاموصلانيبريخنمو«4نيک2مهيدودىومطي

ْتَماَصاِةارَمْلانأىلَعُتذَجَواَميِفمُلِعلاَعَمْجَأَو:ةعباّسلاٌةلاْسَمْلا

يفضرَمنمففلتخاَوتَرْهَطاَذِإينبتاهاْتَضاَحَفِءاَضَفْلاضب

اذِإإمهَةعاَمُجَوياشلاءاطَعَواوبيم۱نبددعسنعَيوُرق
س

12

فنُيبَنوُلوُقيaمَنَيأرلاباَحصأَويعلنعيوروئرَب

«موصهیلعوتامنمباب‹يراخبلاهاور]()

.[11۹۹رءرذنهیلعوتامنمبابءروذنلاوناميألاباتک‹يراخبلاهاور]()

.اهركذدقت()7(
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د١َماَصادهيفاوقلَخاَوودعمهَلحص

َلاَقهبَورَفَسلاَتَدْحَأيذلاَوُه4
ad

لےک
لوالاَو

هال؛فناَتْسَي:مُهْضْعَبرطْفاف

معوصَلنعلذيوركنَيليِقَويِعِفاّشلاَو

ناَضَمَرهيلعلخذَيىتحاصلاعَيِضْنَمِلنيِكاَسَمْلاُماَعْطِإ:

.ٍةَمّدَقَمْلاةَلاْسَمْلالالخيفانُرَكَددو«يِناكلا
ص

ُهَرضحَيىتحِءاَضَقْلامرَصيفطرقامرتهببوار

ُءاَصَقْلاةكَروْلارَىّصْوَأْنِإمتتول وروتکماواماَْطِلاينعاَ

ُهَدَسفَأْنَممرليروىلعديفُهدَسْفهيدالنقلانإعكتبا

اعنرتبكولكاارمراه
„سص

وُمدَقُينَاسسo-2وس

يعبنيو..ِتِراَولابراومْوَصيفْمُهْضْعَبصحَرَويجمْوَص

2نمَءاَسْنلااهراعاَمِِلاَلقءاَسْنلامْوَصلايف

لكِرذَّنلِلُهْنَع4هافِتاَرامَكْلاوأروُدَنلامْوَصِبىَصْوَأننإاًمَأَوساقلا

.ُملَعأهلهاونيميةَرافكلَكِةَرَكَعَوبردمنیکسمموي
ص
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اَمِهِدَالْوَأَوهيلىلعناكرتلليالي

:َبهاذَمfىلعتَنَادِإاَمهيِفُاَمَلُعْلافَلَا

اعَءاَضَفالوِناَمِعْطُياَمّهَنأ:[لوألالوقلا]اَمدَح
هرو

.ريبجنبِديِعَسَوَرَمَعناوسابعنا

ِضيِرَعْلاةناَمهيَلَعماَعْطِإالوْطَقَنافامهاوَما

1يعاَرولاَويعَحنلاَوكاَحضلاَوٍءاَطَعَويرضيٍِنَسَحْلانعاذه
رقاوةعوجوهكاةفوألاويويأرلاباحضأو

نِاَحْصَألاقهبَوِناَيِضْفَيمثِناَمِعْطُيَواَمْهَنألوقا
لِماَحْلا:اوُلاَاًباَحصَأنلإىعتورمومَووالامَا

.اَهيبَصدِلاَووميذلااَهَِْوِلاَنمطعراهن

َعىِضْرُمْلاَوءضيِرَمْلاٍةَلَرْنَمِبالويِضْقَتَلِماَحْلانأ:ٌمِبارلالَو
- .ُمَلَعَأهاوكِلاَمْنَعَكِلَديوُرمِْطتَويضَقت

ُمْوصلاُهُدهُجُييذلاَنْيَياَمههَبَُدُدَرَتَوُه:باَبْلااَذَهيفِفالِخْلاٌبَبَسَو

اَمُهَهَبَسنَمَوطفاَلااَمهيَلَعاقضيِرَمْلاِبامُههَبَكْنَمَضيرو

نأهبينيرْمألانيعمَجْنَمَوطقامهيَلَع:لاقموصلهدهبيلب

۴
نعيورمادهو«

0

2

C
e

 



٦١۱۳
0اااااااا1REكادساوسم

aeEeee CA اص<م

AEPو Or .سمس0۶ اَمهِفامةَهِحنُِءاضَقلااَمِهَلَع:لاَقفءاهَبَشدحاولكنمامفنأىأنوک

اييذلاِهبَشنمامهيفامةَهجنِةيااَمِهْيَلَعَو؛ضيرَمْلاهبنِ

ُهَدَهْجَأملكَ:[رّشلاوألكألاىلإرطضافوصلُاهَدهجأنميف]ٌةَلاْسَ
يتبقباواألاضااقفيفزتترين

ص

س

لتسیلوهاهيرضييملالأةتاحبشهلاأليِرضاامههفت

كليىلَعَتاَمنإ":َلاَقهنأَرَمُعنبانَعيورذَقَوىلعقلاىلإهيرسلا
س

دَقَيوهوِةَلاَحْلا يرْمَعَلَو«"راتلايفهنباَرُشلاِبوَماَعطلابفَةيىلعرق
يوےس

اميضفهُتتوُمَيلَولكَهناكلالاىلعركنإَكِلذَكَوكِلَذَك
ا
1

ص

<o ملأهاو

اولقالعهتةلاَحتدٍاتْوَمْلاضَرَمضرماىلعكلذنأيڍْنِع()
هحاًماَهَعَمسحبلةايفتوكاوحمرءَناككَيح
Crْتَحَبِضَأدققياذاىلإةَجاَحيفدعدممَهمسجناكلذُفَاَرِنح
هيبفرمءاکاردهِلِصاَفَميفتِذأيذلاِتْوَمْلاقوَماَمَتملِاقَمَواَقُمْلانَع
ورس۲۶

هنايْتَقَرْشَأناوهواْننَعادوُمُجوَالْهَجمَااذااهيخصبمَنَمنيبو

هارواَاَقْطُنتۇينأهلابحيلاصابىلعاهبةرَماَقملاررثاٍطْحْلاىلع
ضيِرَمْلااذَحىرالقِهيَلَعَو٥:ةرقبلا)4رسمامكبدديرورسلميادير
ْمُلُعَيهاو"رهاَوَظلاىلعالواللاتوهربيرتبق

ص هحّحصُمها."نوُمَلْعَتَالمنو
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عيسابالا

إِبوُدْنَمْامايألاوءاهيفموصلانعمايألايف
'[اهموص

س

هف4الُكْلاَو :ماَسَفَةالَكىلعهيف

مْوَيَوكسلاوَبيهوهايفموصلنعينكملايف:رألا[مسقلا
ىلعةاعَمْجَدَقَوىحضألامودممييهوييراويحض
مْوَيَورطلمويمْوَصعْنَمىلعاوُقَماَومايألاوهذهماَيِصْنَعيهَنلاتوب

دَوُسلاَومَعنبانَعكلذيوءاهمايِصراجايرشماييفاولا

َراَجَأاكِلاَمنأًالِإكِلاَمَوٍنَعيِوْرَموُهَوءاهَماَيِصَنوُرَحاهركَوهدين

.موصلاهيلعبجواذعَمَمْللاَهَمايِص

نِيوهوه٠٤"لاعيَوبرولکمايااهن":اهيفامهلو:الخلاُببَسَو
نمورَاَهُمْوَصلَبوُجْولاىلع؛ةَمَحْنَعَفبدلاوأىلعلمحي
مو::نيمويمايصمحصي"لوقةصَراَعهنأوووُهلابدلاىلعُهَلَمَح

$

؛ماسقأةثالثىلإهمسقهنكلوهيَِبوُدْنملامْوُصلايف:ناونعبعباسلابابلااذهفلؤملاركذ:لصألايف](١)

بیاناونعيفريخألااذهتجردأكلذلءاَهيفمْوُصلانَعيف:اهنملوألا

:ىلذهلاهسيدَحِلملنُمةياَورَو‹يِمهَسلاةقاذُحنبولادْبَعبيِدَحْنِمجرحا()

Zt
."وليركِذَولأماياما
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4ی وصخِصَياَمُهاَدَعاَمنأمدنيباخليت»"ىَحضألامْوَيَورطل

ةَعمُجْلامويوصموقعندَفَومدَقَدَفَوكلاموييفاوُملَخاَو

يرهريرهيأْنَعكلذيورهدفمووهبمويموَصهمدنِ

٣ےس
ص

هيفصخَرَوءاَمِهرْيَعَو نوراهيف

دادوُعْسَمنباقيرطنمتبهنأَكِلذَورائآلاةضَراَعُم:فالخلابب

ووِبوامو"اگ«ركلكنمابهالكوصبداك"لا
„o

.هدعبمويهلقموموصبهمدنألإهمايصنعهيهتهنموو"ا

۹آ
سو

CC
2

go َوُهَويفٍةَدِراَوْلاراثألافاليخالاضبسلاموبمْوَصيفاواو
ةحابإدَرَوَو«"ْمُكيَلَعصرفاَميِفالإتسلاَمْوَياوُموُصَتال":هل

م

هاو<0رخآثیدَحيِهموص

رقَلاَصولاَومكا":#8ِهِلْوَقِلمْوَصلايفِلاَصولايفاوفا
<C2ے(VV)٥رس9aومګر۶ےسہو

نباوهولصاويناكهنامهضعتبنعيورو«رَحَسىلإحسنمفدبالو

.[۱۸۸۹ر«رطفلامويموصباب«يراخبلاهاور]()

هللایلصهللالوسریهن":لاقةريرهيبأنعهجامنباةياوريفامك«هدعبمويوأهلبقموي:حيحصلاو](١)
.[۱۷۲۳رءةعمجلامويمايصيفباب«هدعبمويبوأهلبقمويبالإةعمجلامويموصنعملسوهيلع

هيلعفتم .دوُمْسَمنباِثيِدَحنِِهْيَلَع
.ةريرُهييِثيِدَحنِهيلعيقم()

وأبّنِعاحلالإْمُكدَحَأذيملنو":هماَمتَوورْمَعتسِبءاَمصلاٍيدَحنِ)۰
4S کوىعَمَو٣س

نل۽؛مايىصيٍتْبَسلامْوَيصحينأاذهيفةَماَرَكلاىعترو
وُو

نترمأداوسوبوصاقةَمَلَسأتاق()
يقَهييْلاَوٌدَمْحَأُاَوَر."ْمُهَفلاَحَأنأتأاننيكِرْشُمْلِلديامواَمُهَِإ:ُلوُقيو.مايألا
ِةاَحُمَصَوةَمْيَرُخناوْمكاَحْلاَو

اًحبلاُةاَوَرىلإلاوللصاوبذأوأكهوارل":ديعَسييآنَع() ياحب
„e

يناربطلاُهاَوَراَمِلَوميرختيهالةَماَركيهَتناكييهنلانأىلعٍتيِدَحلااًذَهِاوُلَدَتْساَو
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ردامايِصْنَعاضينلَتتّبََويرل

04
ها(°2

اَهِمْوَصىلإبوُدْنَمْلاُمايألا

ويماَصْنَم:ساَبَعنانم8ولفقاماءاَروُشاَعمويوُو

ليامةئنيتاتيباقيرفعنوارهيئاكءو

.عىِساَلا:ليِقَومَرَحُمْلارِشاَعمويه:ليقفهيففلتخاَو"2

سلافكيةقَرَعمويوص"لولفرعُمْوَص:اهْنمَو
نعفوضاللن2هَهرْكَففرعبفِقاَولِلهمْوَصيففلااا

اعدل

مايُصبَمناضَمَرماَصنم":8ولولاْونِممايةَ:اهنيَو

س

ے

0P

"ْرهُدلامايصكناكلاوسْنِم

سِماَحْلاَوَرشَععباَرلاَورشَعلالا:يهو.ضييلامايألا|ُمايِص:اهنمَو

رتاملرَمَعنبهللابعللاَهنو«اهُموصَيااكاهلآيزامكَ
وُبأهجراَمِلَوةَميِرَعْلابسيوِلاَصوُلانع2يبنلایھت4رمبْنِمُراَرَبْلاَو
لمقلاٍةَماَجحْلانءةهىهت":لاقةباحصلانملُجَر¦مِداَنْسِإِبدود
اشا7ُءاَقيِإاَمر

اَرَمُعنهلادْبَعثيدَحِل() ."َدَبألاَماَصْنَمَماَصال"هللاُلوُسَرلاق:َلاَقهَْلَعرَمع
.ُماَرَحرهدلاَمْوَصنأ

علاُاوَر()
.ةييآلاَلَدَب"يقابل":ٍظْفَلِبلسماو7

لإ...ماَصمنكَ:ظلعيباهاوَر

RAAETرهشلانمَموصَتنأةعهلالوُسَرنرم"
Arس

.'َةَرْشَعسُمحَوةرشَععبرَأَوءةَرَسَعثالث::ماينال



ر

    

 

ااسالا

:َلاَقَكِلَدنمرتا؟رْهشلَكنممابآكلككيفكاأ":َماَيصلا

َرْطَشاكدودمْوَصَقْوَفمْوَصال:8لاقكلذنرََقيِطألاك

مورامومايعلا
ريغامهبرموامهُموصَيناكهنأيونينامايى:اهنمَو

هماَيِصرولَارشمعَملاأةعبيعيامكركاني
."نابْعَشىف

س

)م

)٤)ھ2سکسوو۰صرس

رودصلارغَوبهذيهنأ'ُثيِدَحلايفتئاَمِلبجرمايص:اهنمو
4

وس9اھم٠goصےسسرورےس هللاوصيْنَمِلاقيلانَعلضفْلانِهيفدَرَومِرشاايانو

لع

:[٥147رتآرقلاارقيمكيفباب«يراخبلاهاور]()

تديويكلذ":لاقف"يلاموصنَعلسو:لاقيلامويىلعارتمِماَور()
هيفلعلروهيفتنبويِ َكْنِإعهللالوسراب:َلاَقَكةماسأكلاس."هيف
١امصلَوكاييفالمعدنإنَوَوصداكالىحطعداك
بَىَلَعُلاَمَْألاامهيفصرِتناَموَكي":لاَق.سيمَحْلاويوعولاَ؟نْيَمو
ٌلدمْحأهرَكَدا"مِاَصاأويلمعصربنأباقنيم

a

$s1°

حامرارِولطْصَبىعاه
دةِاَعبيِدَحنِهلعيقم() NEVir:ملْسُمِت

ناَضَمَرالِإطفرْهَشَمايِصليكيافهللاَلوُسَرتيرامو.غوُصَيللوقتىحطو
."ناَبْعَشيفاًماَيِصُهنِمرَتُكأرهَشيفهيرامو
يتلاىنةلهابنًِالُجَرنأبيِدَحْلابسسو2115زيفصلهسباب.يقهيبلاهاور]

نسَحتنكدقوكريعام":َلاَقَمَعتحيلاشاَلوُسَرايك
َتْبْذَعمِل"هنهللالوَسرَلاَقَفكَللامكا"؟َِهْلا "؟كسفَتتِ

مهرنعياولفلسيلبجرمنأ"ثيَحْلا...رْبصلارهشمس:لاق
هححصُمها.مَبصلانمُراكإلاهيفُبَحَتُبيلانيهالروُهْشلا

الْاَرْشَعاَماَمَسَوءةّجِحْلايؤْنِملوألاهسارْشَعْلامماَيِصِبداَرُمْلا()
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عوطتلاموصطورشيف
س.<سرکسو°1ەر۶صص

اَمْنِإَوهيفةينلاطرشيادحأمالوِضْرَْلامووصطورشاَهنيعيهو
2

عوطتلامْوَصيفرفنَميففاوُمَلَتخاَوءاَذَهلبقمدقتامكٍتْفَويفاوُمَلَ

ريادايتنلهعايزاياغر

\

2

س٠و
ةةنملدندل؛لَعاَتادورالاکوتباعادليةي

T۶هە„وےس
۱۰ص

مهناوقواهنِيشنبامَعَبلعضربتب
ُهَمْجَأهيلعنأهدَسْفأمَعَِةَرمعْلاَوجَحْلايفلَ ىلعاوت

رکبمسلددَرف٩«هيلعسيلنَاعوطلاةةالص¿ننشم

ءَل:َلاَكٍةالَصلابُهَهَبَشْنَمَوُاَضقْلاهيلع:َلاقجَحْلابُهَهَبَشنمفجَحْلاَو

َددْنِعهعكولاول َُءاصَكِهيَلَعنأهيفلولَادْعَبهدفاعوطَلكنأندع

.َكِلَديفٍثيِداَحَألافالياض:فالخلابيسسؤ

:ةلاسَم نعيوركينرهايهعععاعواييفاوك:
يفُتْذَجَوامياَباَحْضَأوقَوُمَوناكَمامَْييضفَيرَمُعناوسابعنا
امفو":لاَقهنأ8يلانَعسؤنبدادمبيديألا

ےس۶$

دلاقامو۰AFلاقوهل|يماىلعفاح

نبدیِعسنعردوهَموَصعدياًهُعقاويفٌةوهسلاهلضرعءاَمِياَصمدح
adصهرو

َفلَتْخَتنل:َلاَقَكفتالاىتَرَهلليقفاعطىلإيمدهنارج

اميُملاَعَوُهَوكلَْنَِو:اوُلاك.َرِطْفَأنأنميلِإٌبَحَأيطبيفُرِحاََحْلا

.[۳۱۲/۱دهتجملاةيادب]()
.[414ر«تادايزلا«عيبرلادنسم]()
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عمقاوثببأیوداقإلاهعك

ِنَسَحْلانَعكلذاوَوَرَواَمْوَيضقاَوليطْفأَوُهَمَسَريفكوخ
Eس Eب

فواشتسابببوتاموَصيفِباَحصَادنعتاااذااوورو

لاوطفيالفناَهَلافصلامر
\ ٥
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ناراكالشههه

بابا

فاكتعالايف

ِدِجْسَمْلايفتبل:ٍةَعيِرَشلايوِناَكَمْلابتلا:ةَحللايفهتقىقحو

عطينادَنم"::اِبهِلْوَفِلرذنلابباورحللاونرفعاِ

ْنَعيوراَلِهينارعهيابخيسايففاليلَو.”ثيدَحْلا'"ُهْعِطيلَفهللا

يفِهيَلِبوُدْنَمَوُهَوهِطوُرُشبيقويلأةَقاَحَمهيفَلوُخَدلاةرهنأسننبكيلا

هرقلةَبطلهنيرناِةَّصاَحيَوَناضَمَريفاميلَواَمرلك

"تاكوهيَلَعهللاتاَرَلَصَتاَماَهُمِكَْعَي#8يلانأ"تتاَمِل
.ِلوصفيفُرِصَحْنَيهيف

mmm

"هِصْعَيالقُهيِصْعَينأردننَمَو":ُهُماَمَتَوٍ-ةَعبْرَألانسسلاُباَحصماويراَحُبلاهاور()
َلَعقمم() .ةشئاعثيدحنمهيلعقفتم

سم
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:ةعبزَايهو

س
ےس

َرَألانُ

ةَءاَرِقَوٍةالَصلاَكدالايفٍصوُصْحَملَمَعىلعةماقإلارُراَرُمَيْسا

دوُهُشنمةَرخلابٍةَصَُمْلاٌريْلاِلاَمْعَأميج:ليِقَوةَّصاحىَلاَعَتهللاركذَو

موللاسَوةَ

ْنَمَفعْرَشلايفدَحهيفسيل:ينغأٌتوُكَمرمهنأ:فالخلابيسو
ربحِفاَكَيْعالانمهَ ُروُجَيالدجاسلاةااعلاىلعسنناسبع
ريعهل اجرألپروفىعيلىعهنوروواللا

قسالوتفرالفَفكتعانم":لاقةايلعْنَعيوردقويكري

الومئاَوُهَوةجاَحهَلتناكاُِهَلُهَأيصويَورِياَنَجْلاَوهَعُمُجْلاد
سموهرو

هنسَحْاَويكلجندينعاذوڏو"ئيج

نبِدءاَطَعْنَعاَدَهيوُرءىَضْرَمْلاٍةَداَيِعَوِةَراََجْلادوُهُشنمَفِكَعُمْل

۰
۵

نوُرَحامَنَ



slotola:kth atlantainteintsttt لج

ال رت
EER

تاقهمااهه:دللالاصوجیموحیےسملا

ىّلَعناكاذِإالإاضيرَمٌدوُعَتال2ةشئاعنعيورويرههزلاَوٍدِهاَجُمَورْييَرلا

جوزةيفصنآيواميلييفمِلامنأىلعسالو

ْتَماَكمُدُهَعَمفكتعُموهوٍدِجسَمْلايفُهَتَراَر®
۰صصص>رورZ2سص0۱سسسس>

هيفاَمَوِءاضقبرَماَيناسبلَولبابىلإاهعيشفبلقنتِل
2eو1تطدص6سسس¥ر

.ملعاهلهللاوبَبّيَطَيَو؛حاكنلاَدِقْعَيَوِهِشاَعَمِلةَحَلصَم

رحلبِدِجْسَمْلابابهَااهعيشنأدوامياوملويرحلاَورهيلعيف()
اتسدروشرنةيفصتاقءاَهَلنَماَهَعَلْبَأىحاًهَعَم

ِنالُجَررَمفيرَنةَماَسامراکیفانکماکويتلاںیمافتبقُاتْمُفم
اَمَلَفراَصْنألانِ تبةيِفصاهناَمُكِلْسرىلع:يلالاقءاَعَرسأ8ياواك
هللالوُسَرالاَناَحْبُس:ًالاق"یخ ٤"مّدلاىّرْجَمِناَسْنإلاَنِميرجيَناَطْبّشلانِ":لاقفش

وومےسےسص۳1

ناكَكِيَدنأنَعيِكُح"ارش"لاقوااسسماتكيتيففَيِ

اَهَعَيَصاَمنِإَو.هااكلهلِكلذاَمهَِالْعِىرددابقهارفكِءوَسنطهبنعوَامه؛اَمِهَلَع

ِاَِمْطالاَوضقُتةجاَحْلافاسلاىلعاميالفْوَحْاةَليلاَنألاهرم
بفكَعُمْلاجوُرخنأنيفكرفسليلامالظَضوُحَتنألحبنيليلَوٌنهِتيَالَسىلع

ةيفصثيدَحيأ-اذهيِفو":يبحْلكااذدووئاجفورمانصيهوةَ
اينمُفِكَُمْلامَنناوباويفجرحاذدفالَفاَكَيْعالانىْرنَمِلَجُح

هححها[١/٠٠ننسلاملاعم].ٍفورعَم
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يالاُنُكَرلا

ىفشاوتشوشکو:ىلاعَتهللعاملاكرت
اَميِفاوُمَلَتاَويفعِماَجُمْلاٍفاكيْعاِداَسَفىلعاوُعَمْجَأَو"ڳو

تهواصواتيفعمالىلعامولع:اباَحْصَأَلاَفَبجي

هيلعمرغالَوُلْفاكَيْعاَدَسَف:َنوُرَحاَلاَقَو«يرُهَرلاَويرضنَسَحْلانَع
اوقارعاِلُهَأَودةَنيدَمْلالُهَأنمٍراَصْمَلاءاَهَُفيضْلنَعاذَهيورهلا

ناقيتعب:ليِقَونَعوُهَو؛نيرائيِڍبُفَدَصَ:َليَِومالا

.رُمَتنماعاَصَنيرشعبذِيملنفهندديفذجمَ

.ٍسْمَللاَوٍةَلْبَْلانمعاملانوُداماّضْيأِفاكَيعالاٍداَسَفيفاوُفلخاَو
هدَيكِلَذعيمَجَنِإ:ليقَوعاملاالإُهُديْشُيال:َلاَقهَِءاطَعْنَعيور

.ريغَوٍكِلاَمْنَعكِليور

َدوُدعاَمِجْلاىّلَعلطي:َلاَقْنَمَكشاملاماكارا:فالْخْلاُبَبَسَو

توامفعاملاىعطبىِبَعدْنَمَوغالأاالإهدفيهاي

.مُلَعَأهللااوكلذرعیمجَفاكيعالانلسي:َلاَق

.(۱۸۷)ةَرَْلا()
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الإفاكَيَعاال:انباَحْصأَلاَقَفمْوَصرْيَعِبيفاكتغالازاوَجيفَفلتخاٍدَفَو

سابعِنِاَوٍبَطَحْلانِرْمنَعكديوروواوكيااقهبا

wo ص

ىرهْولاَورييَرلانِنبةورعلاقهيوءاضيأفالخىلعهني

هيجوينالإموصريغبئاجفاكيعالا:نوُرخآلاقيَاا

وُمْسَمناويلويِرْصَبلانَسَحْلانعَكِلَذيووكردويفىلَعفكم

.يعِفاشلالاقهبَو
ص

َفاكَيعاناوةقدحاويآيِفموصلابفاكيعالانارا:فالخْلابببس
4

اوكبرىانقتامريهوي

الموصلاَمريفاقاامَِكدنأىأَوْنَمَووصلانِدل:َلاَقهيف
فاكيغالاطوُرُشنمُمْوَصلاسيل:لاق؛ِفاكيَعالايف2هدوصقَمكلذنأ

س
¥1

2o .ْمَلَعَأهاو
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ُعيَرلا

ُدِحُسَمْلاَوُهَوهيفُفكَتْعُمْلا

١نأىلِعءاَمَلْلاروُهْمُجَققتادو
و1

4

< o س 2 Go

هنالىلإفيِضأاَمْنِإفوكعل

هللاِتَْب:ةالثلاِدِحاَسَمْلايفٌرؤاَجَفاَكَيَالانأىلعاوعَمجأَوءهطوُرشنم
ص

َلاَقَكةالثلاوذمرْيَعيفاوُملَاَوايلاٍسْذَقْلاٍتْييوماَرَحْلا

هاهلاقهيوُكالّسلاهيفْمَمُْتدَلَكيفروج:َاَحصَ

يفالرُدوُجَي:َنوُرَحَاَلاَفَوكِلاَمَوةفيِنَحويويِعِفاَسلاَوراَصْمَلا

ااوىلإورحلفكمالَمَععطبةعمجدجسم

.ْمْعَأهاو"دلادوكشاول:ىلاعتهلوموُمْمِ

هللاوامفعبمَجْلادنعيفاكوغالاٍطوُرُشنيلاو .ملعأهَ
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هنمهجوُرُحَودجسملايففكتعملالوخُدِتقَويف

س

َرْهَشَفِكَعَينأیواِ:اتياَحراأىف ٍسْمّشلابوُرُغلبقلحيهناره ادراويأَرلالهوٍكِلاَمَويحلانَعاذهيورونيةيلو
ُءاَهَفُفلاق.هوفَلاعولطلبقلذيءاًدِحاَواموونايافتيىو

4 ِنَعادهٍبّصلاالصدعبلح:َنوُرَحَاَلاَفَو

.سُمْشلابوُرُغلبقلحدلايَرْسَعیوننِإ:ْمُهضْعَبلاَقَو

نأىأَرْنَمنأَكِلَدَورائاللةَسيفَألاضْراَعَت:فالْخْلاُبَبَسَو

لخذَي:لاََىلاَيللاريتيْمَلْنَمَوبولالبقلحد:َلاََرتا

نَوكِلَدحصيالحاضيإلامالكُرِهاَظَودحاَومْوَيفاكتغاحصهنأةرهاظ:يشَحُمْلالاق()
١ضبلوقادع َلاَقَف؛فاكَيَعالاهببحصاَملقايفؤاوفا:َلاَقثّيحَنيِفِلاَحُمْلاضب
َنِاَفْلابَمْذَمىّلَعليو.ءادِعاَصَفماكالالاقهاَدِعاَصَفمايةَرَشَعمهب

كدناكالفماياَةَرَشَعسلكَناَضَمَريفُهَنأالعهلعفنمتبتياممايةَرْشَعِب

رقعباتالارلانميلفهييرشتكدوشيفت
امهلعفىلعلدهناماياةتنالتَلاَقْنَمامهشهاوِلاَهِلاَوفأيفهبادالاَيلَعذ
َءفكاليلقانير مثهذَاهَلينبهللاهذهاهبسمَلَألئاوألاَرشَع

ېماَهَتيأَر:َلاَفَورخاوألافالإاَهْبلطَيالقاَهّيلطَينأداَرَأنم:لاَق

ل(يذمرتلاهاور)'يبالتوأنيبعبسوأنيفعشتنمرجالاِرْفَعْلايفاَموُسَِْاف
وفها1/٤يفبابباتك:يخامشلا]

.هلالْدتْسامتيالفاَهيلَعٌءاَنبَوتالتدَسْمَحو:ةياور

ف
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موياىلَعَوصاموىلعمقةيبَّرَعْلامالکيفونل؛رْجَفْلالبق

نأدارااإد#%بلانايوراَمِلَفاذهلضراَعُمْلااًمَأَواضْيَأةَْيَللاَو
س اns)لحدمثحّبصلاىلَصت

رْشَعْلايفَفكَتعاادِإجرحيءاضْيَأهجوُرُختفريفاوُفلَتخاَو

يلابورنعوذلَمدوشميقمنماز

نَعاذَهيوُر«بوُرَْلاَدْعَبجرحيب:ليِقَوكلامْنَعيوراَدَمَوسابالق

سفديعلاةالصلبقهتکىلإعجرنِ:نوُرخآَلاَقَوةفيِنَحيبويعِفاشلا

.هفاكَتُعا

لأرْشَعْلانِقابللَ:فالخْلاُبَبَسَو

.(7:ةقاحلا)اورَةوربط:ىَلاَعَتهلْوَقِل()
.(٥6٦:دوه)4اَةَمرادىفاونم:ىلاعَتهلوَقَك()
٤٤ر؛هفکتعميففاكتعالادارأنملخديىتمباب«ملسمهاور]()
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وومن

لخدَيلَم.ِفِكَمُمْلايفاوُملَخاَوقدابعْلالعىلعٍدِحسَمْلاةَمرَلُميهو

اًرَطضُمالإاياَحْضَأَكِلَدنمَعنَمَف؟هيففكنايذلادِجْسَمْلارْيَعٍفْفَسَتحَت

ويِعَحنلاَوءاطَعْنَعكِلَيوُرَوِناَسْنإلاةَجاَحِءاَصَفوأ

يأَرلاُباَحْصَأَوهيفصحو
عرأويِينذباإيااك:ْتَلاَكاهناثیدح

رشيالويبيلَوونانلارتيللذناك اَلِيرش

وسمااتلياتنإيفيلعأبلويوقلالبال

لزميفىشنأطريلَهبيفَفلتْخاَو.ةَحرَكلِا

يفىعهناىلعلدٍيِدَحْلاُرِهاَظَوُكْطَرَتْشَيال:ليِقَوكِلهَل:ليِفَو

ىلإَجَرَحًالإَوبيفماقاِدِجْسَمْلايفماقماهنکياصرصرَمادو.ِدِجْسَمْا
تّرهَطادوثضاَحاإُةارَمْلاَكِلَذَكَوْيَلَعامىَصَفحصادقي
م

.تعجر

ت

تبتاَمِلحصلوألا

.اَمُهْويَعَوهاوَر()
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16كملك۳باكيايفَتْمّصلاَرَذَتاداوُملاَو َلاَفَوْيَلَع
.ّلَعَفماسلاهيفىأرنِ:ليقَوفبفاكَيغالايفس:يأرلاُباَحْصَ
OAقَحْلابنالڏنهميال؛ءاَمَلُْلاضبلاق

ةانيكنياتعبجرشنبعوتيكاعيهنَملطاَبلا

يفعوفنأرجنا":سابعنبايتبرطنميوردقوملكننيتك

هولَعْسَينأ##%يلارمقوصورلَكَالولِيالوِسْمَّنلا
.ُمُلعَأهللاو٠ميو

ِءيَكلغفطرشينأهلُروُجَيلَهيفاوُفَلَحاَو

الُهَطْرَشنأىلإءاَمَلْْلاكََبَعَذَبكولعرشحلئيفاك
ىمريعدملانيجوخاذاوما.هفاکتغالطبلَعَفنِناوعفن
ِقَعاَسلايفصخرضعلوادنعضقت:ليِقَف؟هفاكیغامَنَ

عطفادِإ:َنوُلوَقَيِءاَمَلْعْلاُروُهُمُجَولاوويلايفَنوُرحََو
نأدارا8يّNEREُتاَضَفْلاهيلَعَبَجَورْذُعرْيَعِلهاك
.لاوسيفتكافيكْيملَفَناَصَمَرنمرخاَوَألارشا

س

وُُباَوَر"ليلاىلإمْوَيٍتاَمُصالومالياَدْعبميل":لاقاقيلانأيِلَعنَعيورام()
َ.وواَد

.سابعنانعهجاَمناووادوأَوياحلو)۲(

ةادَيسلاٍتَرَكدذَفَوتاشىمبعتةففاكعطبنأبكمأىلعلذلوا()

يِيُِهاَضَفَوَناَضَمَرَرخاَوَأعطفيلعيبنلالَمَحيذلابسلا
اًدِإا2ناكتاقا نَاةرَمدارُهَنأَوبفكلَحَدَورجلاىلصفيكَأدواإ
كِلَذتيرامف:ةتلاتبرصهابرفَناضَمَرنمرخاَوألاِرْشَعْلايففيكَ

َرظََرْجَفلاىلَصامفبرصدهَ,ايلاجاوزنمرَمَأَوَبِرصَفيابتَرَ
نهيُبهَجاَوْزَارَمأَوصوفهانيرم":لاقرباام":َلاَقَفىلإ
"الْألارشاىلإفاكَيعالارَتتضف
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؛ىتوَملانعهيضيفاوفلتخاوئاقيففالحالفبحاولارذنلااأو
صمسسِصےس7لساو

ناکاذِإ:نوُرخآلاقَو«ٍتّيَملانعفكتعيالهنأسابعنباِنَعيوق
0

.فاكيُعالِل:انيكْسِمنونُهْنَعمطرُهَشِناَسْنِإلاىلَع
مَعَهاوموصلنونو

7لاهنأ#يلانَعيورو:[اهلضفوردقلاةليليرحتيف]لا

امُاهْنَعَو"هندنمَمُدَعَتامهَلرفعاباستخاَواَناَمْيِِرْذَقْلاهَلماف

۳فوnانيرنولكيوَداصَمَرنرِاَوألارشايفامشي

:هرطولارماواقَعباَسوأىقوَعَنيفاهاِساَبَعنا

نأيوميهنوالهيٌرَحَتَرْسَحْلايِلاَيللايحيحی

هلاَدشَوُهَلَهَأياصرنيراولعايَت

.ىيفوتلاولوَحَلاهوُهَلَعَأهاو

۔.[۳۲۷ر؛ناضمرلضفيفبابءعيبرلاهاور]9

.اًبيرقهُركِذد7َ

ناٍبيِدَحِلءَنيِرْشِمْلاَوعباّسلاهليلاهِءاَمَلْعْلاهيلعيِذّلايصلءانيرَقركمد

اور."َنيِرْشِْلاَوعباّسلاهيلاَهَيرَحَمناکنماكهللاُلوُسَرلاقلاقرَمَع
يلاهوُهلإهلِإاليَاوهاو":َلاَقهنآبعنٍِيثيِدَحِلَوداسيُدَمْحأ

هللاُلوُسَراَنَرَمميتلابلايهيهةيياءالياوشاَوَواَمَوُفِلُحَيءناضَمَر

ةَحَصرململطنأاَهنَراَمَأَونيِرْشعَوعبسهلليهءاهيابقب#8 الاصباَهِمْوَيةَحيَص
.هححصووادواولمودمحأاور.HFعش

.يِلايللاَلَدب"ليلايخخاو"ظنةَكئاَعبيدَحنِْملسُمَوُيِراَحبلاوََر((

4
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ةرمعلاىفباّتِكلاَنِمشمالاُنُكرلا

لايفساس

أالإءامهمامنِبٌروُمَأَمدّْبَحْلاىلعناصراَمُهذِإ
.اهيلَعلَمَتْساَومحل

هللانأْمَلعا َناَكَفهداَبِعْلانمَنسعيِطَْسُملاىلعَةَرُمُعْلاَوجَحْلاضَرَفهل

نععِلَحْنُماَمهيلِإجِراَحْلاِذِإِاَعَمْلالاَوُهَأَووَرْخلارسلةَرِكدَناَمِهْيلِإرفّسلايف

ًالْثَمةلحارللهببوكرَناكَوماكوةونولياملقلل

ةرِكذَتِتاَقيِملاىلإاَهِياَبَقَعُهَعطَقَوةَيِدابْلاهلوخدَوشعتهبوکر

ِلاَوَُلاكليِةَماَيَقْلاِتاقيِمىلإِتْوَمْلابايندانمجوُرَحْلِل

قيرَطلاعاقنِمُهدياكياَمَوربايفلهانعهدراناكفتاَبَلاَطُمْلاَو

هماَرحِإيبوثلَناكَو«هيعاقاَوهڼادیډعميفهتولَحلًالّتَمهعابسو

يزلِفلاَحُميبهَرىلعِهموُدَفَونَفَكْلابايهالهيزاَفِلاَحُم

يفتكيدنمُاَرْمْلاَوجحارهايفةلخاكينيقالامَىلإيفةارمللأ()

ىلعیشَكِلَذلَوجَحلاهشيفذحصألةَرُْعْلانأنمةلهاَجْلايفُبَرَعْلاتناكام

اَهوُلَعجا":ولاوجيفجحاوشرعومهلاَنيج#8وللاوشرباكا

ةرْْعْلاوريةيلهاَجْلالأناك:سواطلاق.يڏَمُهَعَمنکيملنمارتمَع

هرْمُعْلاتلحررالاقَعَوبلاريوعسا:َنوُلوُقََوِروُجُفْلاَرَجْفةاُجَحْلايف

يفُةَرْمْعْلاٍتَلَحَدَفرُهْشَأيفنأسالاَرَمأمالسإلاناكامفَمَتعانَمِل
م

.هححهامايامويىلإعاهش
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اقعبموبيادجألاةيعادلاوبةباجالكَتالاهئلايت

عمُهُراَصْبَأةصحاشبقانِهمامربحاتَعْشَمَرَحْلاهلَوناَكَوروصلا

ٍةَلْمُجعَهكَمىلإُهيابصناناكفنمِنَدَلاَيراَعِلَقَعلالِهاَدسالا

ةَماَْلايفسَنلاباَبِنالالمَنيِرارلا َناَكَفءاهلوخُديفنيلِمَنَجْلاةهىلإوم

جفلكنِمُراَوَزلاُهُدِصَعَةَكَماةَرْضَحِللَمهراسيلاىلإلوح

ةَاَكَيْساَواًعوضختلابَرِلَنيِعِضاَوَُماربعيحسبْوَأَويتيمَع

ءاَكْبلابْمهَتاَوَصَغفيراٍيَِحْلاةَلُمُجمَعٍتاَقَرَعِب4ًداَكَكهتل

مَاقَرَفْلاعباجيشا ِلاثتْمايفمهبُءاَدَتقاىلَعٍتاَدُدَرتلايفْمُهََمُ

ْمُهنماعَمَطايبةَلكِءاَديفاَوقماَقلاٍتاَصَرَعىّلَعفوفوالمكَمْ
ےہےسسم ًالْثَمَنيِلوُبَقَمَونيِدوُدْرَمىلإمىقارحنمافقَعاَمْسلايفهيل

هللانمَمَرَكْلاَنِكَلَوَنيِموُحْرَمَوَنيِموُرُحَمىةٍةَمايِقلاموييفٍقلَحْلماسال
ٌريَعَنيِريِجَتْسُمْلاماَمْذَو؛يعْرَمَنيِرِاَرلاحويَِتْييْلابيم
تعماادقبَ مهبوللاهَتْبالاَوةعارضلِلُتَدّرَجَتَوهممتعَمَتج

َنيِعِمَنْجُممُهْراَصْبَأِءاَمسلاوحنْتثَصِخَشَومكافهيديءهللاىلإ
عم4مهسيَمهلاُبهلأنطالفنيةمَْرلابلطىلع

صٍودحاوِتَقَويِملاعبمجنمءاَلوألابراَهْظَيْسالاَومهعامتجا

رِفعَيملهللانأظاافَرفَقَوْنَمبوندمُظَعَأنِنِإلبقَكِلَذلَوداو
:ىاعَتلاكذَقَو

«

وَهعنالاكهعمقالكنمفجَنمف
ْمُلَوتفرمايلام:لاَقهنا8#هلالوُسَرْنَعءاَجَوتا

()(٢١۲).
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ص٥ےسوجى2 دلومويکهيونذنمجرخسف
.ُمَلَعَأهاوُجَحْلا

راَرْسَأفيرغَتيففاكٌردقلااذَهَو.

هدپڅ٥سo“مس7ر0ك3 دقاننإَو؛هکسانَمهلئاسَمِتاهمانمفرطركذيفنالاعلاو

رصْحَتْلَو؛قيِفوَتلاهشابَوِداَعَمْلايفرِطاَنَقْلاٍتلاَوُسعْبَسنمِتناَكْرَأَهَعبَس

.باَوْبَأةالَكىلَعنُكْرلااًذَحيفَمالَكْل
07سو7

.ُّجَحْلاٍتاَمْدَفُميف:ُلوألابابا
س01

.ءدِصاَقَميف:يناثلابابا
سBoرےکوس۰ِA1-۰4و4وس

هروصحمیهو‹ِتاَمدَقملاَوطئارشلایف:لّوألایف:ثلاثلاتالا

.ِنيلصفيف

.ةريرهيبنعهيلعفتم)0(
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كابا
0

جحلابوُجُوطوُرشيف

سص2ن.س:0
دمحم؛يبصلانيمدعوفةحِصيفاومَخاَوغوبل:لوألاطرا

َبَهَذَونِهوقوىلإِراَصْمألاِءاَهَفُفاًنباَحصأْنِمبوُبْحَمنِ

.هجْنَمىلإةَينَحوجواباَحصَأنِريغ

<E 2

صعبتَدَحَأذإٍةأرَمْلاُلْوَقوُهَورئألاٌةَضَراَعُم:يفالخْلاُبَبَسَو

يبصلانألضصألاو"هجاكلوعَ":َلاَق اَدَهِلَأفلالوسص

متنعلفر
ِلفَعةحصمَدَعِلهّجَححصَلوُنُجَمْلانل:يناثلاطرا

۱.يصلاكهنَعمرحيهيلونىلإمه
4

امي":#يلالوقكرْشُمْلاجَححصلذرمالشإلا:ُثلاثلاطرا
2وسستس0م۴ .َمالْسإلااًنُهَحةَرجهْلابَداأَو3َرخَأةجحهيلعرجامثححٰيبارعأ

نَاسابعناِنَعملمياو.ساَبَعنبايقيرَطنمدمحأويِياسنلاَووادوأَوُهاَوَر()
اُلا"؟ْمْوَقْلانم":ىةَرَوَسْلانمُببرقيلَحَمياَحْوَرلابابريقلهكىلا

ر

متارشا4يِ"هبالوسسرلاق¢تأنم°.:اوُلاَقَف."دوُمِلْسُملا"

2ممهاکون:لاَق

.ىئاسنلاودوادوبأودمهاور

رسیت

اَ£e:َتلاقَف

5

م۰
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وَنذإيالإدعاٌجَحعحصيلذِإيرحليالا

أنبحٍدَْعامي"يبنلاِلْوَقل«ِتاَفَرَعِبِفوُقوْلالب
n)ع

.یىی رخ

4یمويلاطسَم:ىلاَعَيهلْوَملةعاطيسالا:ُسِماَحْلاطولا

:لاَوُفَأةَعبْرَأىلعاهيِففتحاٍدَفَوَكِلَديففالالو

ُرَسَحْلاَلاَقبو"#8يلانَعٌيورَمَوُهَوفلحارلاَوُداَرلااه

َلاَقهبَوكاَحضلاَوةَمرُكحعنعكِلَذيوروٌةحص

لوقلعلَوكلام يأ"كلاالاي:ىتاعتلوق
٥Blرە7aےسصےکم
.يناَمْعْلاصعبنعاذهيکحبديلاةحصو1اهنا:كلاثلاو

ءباَحْصَألاِةََاَرُمَونُمألاٍةَدايِزّعَماَنرَكَدامةَعاطيْسالا:ٌمباّرلاُلْوَقْلاَو
س3م

.ُمُكحَأَوْمَلْعَأهاوءاَنباَحصَأَدْنِعهبُلوُمْعَمْلاَوُهَو
m0 . ۰ < 7

ةٍاةَعاَطَيْساببوُجُويف:[جحلايفريغلاةباينيف]لأسم

ورانيعوىاَمَلُْلضعيكلذَتَجوأَقَرَضاَبُمْلانعحلهلاَعَمريعلا

۵

ساسوس
وادوأودَمْحأاَور()

.(۹۷):َناَرْمِعلآ()

هارُداَرلا":لاَقامفلالوُسَراَ:ليِق:لاقسَْنَعيوراموه()

يِفَورَمَعناٍثيِدَحْنِمُهَجَرْخأَوُكْلاَسْرِإححاَرلاَووو
.فعضم

)(
.[١/٠٠غالبونيبلاطلاجهنم:يصقشلاسيمخ]
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دَحَأجحَيالساَيِقلانأ؛ساَيقلِلراثألاةَضَراَعُم:فالخْلا
ةَعْحْايأاألأَوهيأنعدَلصُيالامكٍدَحَأْنَع

ريبگخباهياْنَعنأيف"8#يلاامرَرمَأذِإءاَهَرْيََو الريب

ِنَعِهِعوُقُويفُتْذَجَوايفِءََُعلاَنْيَبفالحلَوىلَعبوك
۱.اضْرَفيفُفالِخلااَمَنَِوءاًعوَطَتريعْلا

:[؟هسفنلجحدقنوکينأهریغىلعجحينميفطرتشيله]ٌةَلاْسَم

نأطرنملَمهانموأبحناكاوسنَعُجُحَييذلايفاواو
ضَرَفلاىدنوطشنمكدسلهنأىلإصعببحذف؟لمآهتلَجَح
سم>

.هطْرَشْنِمَكِلَدنأىلإنوُرَحَاَبَحَدَولصفوهفهيف

ر

وربنَعيبابنمل8يلالوقيحضنيف:فالخلاُبَبَسَو

عًءنعحُحَفكيفَنعَتُجَجَحتنكنِ

عيجاپبلُجَرلايِفاوُمَلَتخاَو:[ححلاىلعةرجألايف]ٌةَلأْسَم
كلذدأمهعَجَحَوتورعاكيزُلَواَڄفَنمهبكيدهركف

نيدلاپللابابنياَهْلراَجلااهيِفُووُجَتالقءىَلاَعَتهلاىلإةَ

یشاِلوُسَرَفيِدَرٍساَبَعْلان;لضَفْلاناك:َلاَفسابَعنبانعميراهَعاَمَجْلااَور()
دوسريسابعنبلضملعَجَفيتمنحنيتاج
هللاةضيِرَفنإءاوالوُسَرراَب:ْتَلاَق.رخآلايملاىلإلضَفْلاهْجَوفرضياتولا
؟هّنَعجحاةلِحارلاىلعتبيتأتنملزايآتوذأيفدالاىلع
ُكاَذَف":َلاَق.ْمَعَن::ْتَلاَق؟هْنَعةيِضاَقتنكهعهيفنيدِكيبأىلعناكولٍتييأَرأ:لاق
"اذ

صےسےس۶
س:لاق .ةَمُربُشنعكيبل:ُلوُقيالُجَرعمَسيتلانأسابعنانع:ثيِدَحْلا()

نعحح":َلاَق.ال:َلاَقنعَتجَجَح":َلاقَ.يِلبيرقوأيلڂأ:َلاَق"؟ةَمْبش
م04 وڳاسس"مار2

دنعخجارلاَونابحن۱ُهَحَحَصَونئاَوَدواَدوباهاو
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وو »فحاصَمْلاةباَِكَوِدِجاَسَمْلاءاييفةَراَجْلاِزاَوَجىلَعْمُهَعاَمُجِإنيِلَوألا

بوجوياوُملَتخاَو:[روفلاىلعمآيخارتلاىلعجحلابوجوله]لاسم

لَعوهلَهيحل نألوألاِلوَقْلاباَحْضصأهَجُحَف؟ٍرْوَْلىلعوأيخارتلاىلع
هروبرفاىلعناكوفيََرخَوجحاهّيلَعصرف88يلا

هبتعذبكعةفنعناكيوباناكاتأة7َ

.ةالصلاُهَلْصَأ

:[مرحمالواهلجَرَيِيةأرَمْلاىّلَعبجيله]ةلأنَ

ا4َماذالَوءاَهَلَجوَراليلاِةارَمْلاىلَعُجَحْلابوجويف

جحتالاهةعامُجوويرِضنَسَحْلاَويعَحنلاميهارتإنعيوُرفٍجوُرُحْلا

رختلب:نوُرحالاَقَوةَميَِحوُبلاقِهبورحميِعم

.ةعامُجَوكلاَمَوٌيِفاّشلالاق

\

5

هب7ة2َ

يَِعَملِةارَمْلارَفَسْنَعيهَلاّجَحْلابرمألاةَضَراَعُم:فلخلاثبر
NVِ ملااواهنمر

هجوىلعَوةَروُرصْنَعناکاإحصيرْيعْلانعءجحانَا:ِةلْسَمْلاِهِذَميفِلْوَقلالَمْجُسَو()

«A a

:بیدَحِلالومفتنعجَدقنوکنأريعنعجُحَيميفطرةَنمكاتهأديبرجلا
س

fon GANامءةضيرفلامیححانهجلابَدوصقَملانأريختاو'َةَمْرْبُشنعححمثكىيننعجحا
222

كعوَرانقطةنلَزاَوَجيففالحالقعوطتلاحح
9ذ

.اهبرَهدبيِذْلاهاهيِوُمْلَانيِمِلْسُمااوبادِةَدحاََلاةجَحابهكاجلا
رصمها

اربلَو"واا7اياعنتن
ًارَمْلارراستالَومرخصوذاَهَعَمَولِ

2
هللالوُسَرايمق."مرحميِعَمالإ5
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تاتار

تيف

ِتيِقاَوَمْلايف:[ىلوألاةمدقملا]اَهاَدُحِإ

ةيِاَكَمَوهياَمَر:ِناَعْوتيهو
رهَشَأجحا:ىلاعَتلوقاهيفةياَمَرلا[ُتيِقاَرَملا]اأ

ههرةَجحْلاوُدَولاناریهءاهيف
وُڏَوُلاوشِناَرُهَشيه:ليِقَوٍدِهاَجُمَوهدافنَعاذهيِکُح

هبَوْمِهِرْبَعَويعملوسابَعنبانَعاذهيوريِنِةَدْعَ

اًحصَألاق .ةجحْلايِذْنِمَنوُرْشِعَوِناَرُهَشيه:ليِقَوءاَنُباَحص

جَحلابَمَرْحَأْنإَورهْشلارخآىلإٍةَضاَقإلا4رأت:فالْخْلاُةَدِاَفَو
بحالِةَرْمَعَماَرْخِإُدَقَعْنَي:ليِقَوكُماَرْحِإدفعنيال:ليِقَفيرهشألبق

.خحيحصلاوهو

عمدقلطْنا":لاق؟اذكَوذكةوْرَعيفُتْيكاينوةَجاَحجرحيټارشانِت

هيلعفم .ميْسُمِللع

4
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بيسو دفعنياللاپهكنفضاتقويوق:يقالِخْلابَ لع لبقدعني

Greاوجا2ے

لالاولامو:ىَلاَعَتهلوددامو.ِتَقَوْلا

حصلاَصا

يفاوُقَلَْاَوسلاٍِتاَقْوَألَكيفاَمِزاَوَجىلعُةَرْمُعْلااأو

.نوُرخآهَهرَكَوموقهَراَجاَةدحاَولاٍةََسلايفاَهريركت

هةَفْيلُحْلاوُدَمةَيِدَمْلالهاًمَأ:اهنأىلعاوُعَمُْجأَفةيِناكَمْلاُتيِقاَوَمْلااأو

نكككيولكلننللفاتفرقيختلغويششللأا

لوقوهوتاد:ليَِفقارعالهاِتاَقيِميففيتووهللالوُس

َتفَونيفاوتونَعَكِلََديوُرءَقيِقَحْلاوه:ليِقَورول

يذلاَوُههال«باطَحْلاُنْبْرَمُع<8يلاوخ:ليِقَقيَزتاذ
.حَصألاَوُهَولامِعدَيىلعقاَرِعْلاحف

هنأاهلبقوأٍتيِقاَوَمْلاهِذَمدَحَأنمَهَرْحَأْنَمنىلعءَجَ:ةلاسَم

ىلإعَجَرنِ:اَناَحْصَأَلاَقَكءاَماَدَعَتْنَأَدْعَبمَرْحَأْنَميِفاوُملَتخاَورحم

()(١۱۹).
ةتبرقييلعرايبَأ)-ةيَلحلااذِةَنيِدَملالهلتَتَفَوايللانأ"ل9سابعنبانع()

َنْرَكجتلهوے(اَهِبلدْبَتْساغباربرفماسلالُهالَوس(هيَِمْلاَنِمِلاَ
س(ةکَمنمیلعَ)َدْمَلَيَنَمَيلالالو-(ِناَعَلَحْرَمةكَمسَوهَتيبَو)ِ-لْزاََمْلا

ُتْيَحنيفكَونوُدَناَكْنَمَوقُمجحادارانممنِهربَعنهيلعيآملونلنه
وفم."ةکممکملهاىتاشن .ِهيَلَعفم
ئاسُادَمْحَأُهاَوَر"يقرِعَتاَدقاَرِعْلالُمَألَتَق79يتلانأ":ةشِاَعنعيورامل0

وَرَيركبحيحَصيفويككايوانلربابييدحنممنشدِهو
ويلانأسابعنبانَعيِذمْرَلاَودوايبَودَمُحأدْنِعَويقْرِعَباَدَتقَويذلا

.قيقعْلاِقِرْشَمْلالال
مدلكٍَميدَحيفامك
1ٌيراَحبْلادنِعامل()
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هيتددقهمتنعرشعرذيعء6كاي
ْنِإَومداطَقْسَياللاقنمهياتميفصقللذهل؛يعِفاسلالاق

هنودُهلَْْمناکْنَمنأىلعِءاَمَلعْلاُروُهُمُجَوَمَداللو

9لانعكلفبوثلنتن

یواوُملَاَو
هلع:ليِقَوهيلعَءيسالليقِفهَفْحُجْلاماوُمرحُبَوِةميلُحْلاادةَنيِدَمْلالأ

ثيلدَحيفا5يتلاِلْوَفلجيَوالاِلاَْنَعيوروموك
م

أاوأمةريلعيآلكلتيابكلنه"اسابعنا

الاُهَمَرَلٍتيِقاَوَمْلاهذهٍدَحأِبرَمملک:ّةَلاسَم حللاًديِرُمناکاذماَرْخْلا
صحوهَ«نيباَطَحْلالمةكَمىلإهددترثكأْنَمالإِياَمَلُعْلاياقاِةَرْمُعْلاو
هيامْنَعامومارخإلاداويفكساعنبانَعكيفيور

ُدِصقَيَنيِذلاقافلالهايف ال:مْوَقَلاَفَكقجاَحوأةراَجِيِلَنوُدِصَقِ

َنيِمرْحُمَألِإَتاَقيِمْلاَنوُرواَجُيال:باَحْصَأَلاَقَوءِتاَقيِْلانِمارحالاُههُمَرَلَي
.ُملَعَأهاو

يَالواواو]1نامُراوناا

الإُمُدلاهاهلهعيانعيورومويعِماَجلاِدِجْسَمْلا

.ةكَمنماوجهدبنألبقيباباوُفوُطَينأمهعو:َلاَقَنيِبطَحْلا

.(۱۷):َجَحْلا)(

.اًبيرَقدف()
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ا اكام ءارخاللكايةوكلهةكَملأربِهلكادعو
وأنِللانماهلدومرهةراأوكَمحَحْلاب

.لَصْفَألاَوُمَو

bi oCee RE e e e e 0 2o 2 سانلاجرحاذِإ:ليِقَواوأَراذِإ:ليقف؟نوُمرُحُيىتَمْمهيِفاوفلَتخاَو

.ُمَلَعَأهاوءىنِمىلإ

وأناكايُكَمةكَمِبَقُمْلاىحيفًالِإاهنيعلاااو

لَمنَماراءاييفوةَوطَحوََوللاىلإَجوُرُحْلاهيلعنايقاف
mosصےسص

للانبعمْجُيملهال؛َكْلَهرميدعيملىَعَسَواطىع

.ُمَلُعَهاوءاَمْهَنيِبعماجةفرعفوفو
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لاةَمدَقَملا

صی

ېلاق

هَلةرمعلاواًحْضَأَلاَقهبَوَنيِعباَلا

ةن

\

+

rالاعباوقامتهبا
رمقنا:لاقحح¥تلرÎ#%يلاِلوَلَو5ا

0فَلادفاَمُهاَضَ

كلاملاقِهبويغسليعختلانعكلذيور7يه:نوُرخآَلاَقَو

امو6رُکيلوضئاَرفاهيِدوُدْعَمْلاتيِداَحَألاباوُجَتحاَو

.لربحرمَتْعَتناوءال:َلاَقَ؟ةيجاوأةَرْمُعْلانَعليسهنأ"ا52نعور

oof e e Ee SN 7 44>21 وشتباشايبانعبكيوركي:نورخلاقَو

1وہہو ."وطنةَرْمْعْلاَوباُوجَحْلا"::َلاَمابهنأووربيِدَحِب
Eeeو EK <-1. e°2۳ َنيَبماَمتِلابرسالاددرتوراثالافاليخا:يفالخلابيَ

1م °21و

.ملعأهلهللاوبدلابوُجْرل

۹

٤
ء

€

ىلَعلَمُحُينأ

()(۱۹).

.[هجرخنمدجأمل]

.ولادْبَعنبربابيدَحنِيِذِمْرَتلاَوُدَمْحَأُاَوَر()

ياُهجَحْلا"ِظْفِاًعوُفرَهللاِدّبَعنبةَحْلَطْنَعةجاَمنباهاوَر()
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يهو

ُءاَمَلُعْلاَعَمْجَأدَفَوهَللَسَتْعا8#يلانأيورامل:[ىلوألا]
حَتْسامهَنِكَلِلاَسَْعاريَراجماَرخلانأىلع 8يلالنوم

ُهَيحَتْسا|نَمَِومرحلَنأ-اسفيهو-و

لُهَأَوراصُمألاُءاَهَفَومي بوُجُوىلإرهاظلايأَرلاىل

.ُمَلَعأهاوىلعر9ا

مرحيِل":#هلونْيلعَنوِ۽ءاَدِرَوراَرِٳيفماَرُخ

الفدحاَوِءادِروأداورارِايفَمَرْحَأناوعَ۽اَدرَورازيفْمُكدَحأ

.راَصْمألاِءاهَعفنمةَعامَجْنَعكلذيورس

ٍةالَصَبْيَفَعمَرحأ"2#هنأيورامِلياللاربلمرحلا:ةكلالاَو
A 6 Goro (O “ا422. ناوامرسواطَوسابعنباكلذبحتساوةلِفاَت:ليِقَو٠هةبوتكم

.ُمَلَعَأهاويلعيشالقالصريعمَرَحأ

.هنسَحَويِذِمْرَتلاُهاَوَر."لسَتْعاَولالادرجتقهلالورنأ"نبدْيَرثیِدَحِل() تب۰

اذاتياتعهمجَرَيح2وفاوشونأ©9ادنعننربابيول

ةجحباب؛ملسمءاور]."يِمرُخَأَوبوعييرْفتْساَويليا":َلاَقَىسَمغتُِءاَمسَتلو
[۳۰۰۹رءيبنلا

ِ."نع"ركالبسابعنانعياحلو
ةَميلُحْلايِذدِجْسَميفىلَصاّمَلةيأ"سابعنباِثيِدَحنممَعَدواواجرحا()

ءاَمْهنِعَرَفنيجَحْلاِلَكو
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ىناّنلابالا
دصاَقَمْلاف

ٍةَمَدَقمَونيتلُمُجيفرِصَحْنَيهيفمالُكْلاَو
لەلککروءا

:ثالثهتامصومازحاةيفيكيفيهف:ةَّمدقَملاام

عتمَلاِتاَفِصْنِمايِراَعاًدرْفُملابممرحينأوهو:داَرفلااَماَدْحِإ

َكِلَدهَلهركفاطْنِإَفورينحرخَنلاَدْعبالإتيلفوُطَيالوِاَرِْاَو

.یذَمهيلع:ليقَقىَعّسَوَفاَطْنِإامو

َفاطةكَممقادافءاعَمِةَرُمْعْلاَورخينأوهواَ
eو>o>ےس

الإِتيبلايفوطالوِدِحْسَمْلايفيلَصُبهماَرْخِإىلعىقمثىعسو

.هماَرُحِإنملحكرابفاوراد
وکسهجص

ةناهلَورُهْشَايفيفهَرةَرْمعْلاِبمرحينأرُوعملاةلاثلاَو

هدبیداعنِهال؛َكِلَدهرَفَسيفجحاسبواهبَعَمْجَينأ::اَمُدَحَأطوُرش

نا:يناثلامتمنبقياعنععىلإراعكوُنلإ

نأ:ْعِباَرلاجَحْلارْهْشَأيفَةَرْمُعْلاَلعْفَينأ:ُتِلاكلاَويماَعيفكلَوكي

:سوالاهاهغارقدعجلاباَرخالاَيِشْنُينأ:سِماَحْلايحلىلعهت

.مَرَحْلاجراحُهنطَونوُكَينأ
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ةواتخاذهنتوالقياِممَتمَلاطوُرُشِِذَعَو

مولىترتنِ:َلاَهنأَسَحْلاِنَعيوراَمالإُتْذَجَواَميِفِءءاَمَلُعْلا

َرْمَع:لوقَيناکهبهعءليهَلاييذَمِيَعنَأكدهماَعُنحَبْمَلَو

ِرْيَعيفَرَمَتعانَملقهلأسطنعيوامكيكوهن۾دَحْلارُهشَأيف
وهُمهَدماعیو

22gو e۲(م77(

:ىَلاَعَتهِلنْعَمْلاوهكسلنااَ كلاحلبشبنمت2

كناىلإةياو‹نيْكُمنلانيEFةَمَتْلاىنعَمَو

.جَحْلاوهيذلايناثلا

2

نمنيعونيئفالخلا]

:[لوألاعونلا]اَمْهُدَحَأءاَمهيِفُاَمَلُعْلافلاٌةمَعلانمناَعْوَتكاَنُهَو

ُِوُهْمُجٍَعلىلإجحامارخالانمةناليَووُمَوٍقرَْعيفجَحْلاخس

لُكَورهاظلالهالاقبويزاوُجىلإسابعنباَبَهَدَوكلذنوُهَركي۽ءاَمَلُعْلا

خشيعادواةّجَحماعةباَحْضصأرَأ8#لانأىلعِءاَهَقمْا

تفساَمَلتربذَْسااميرشنمتْلبفتْساول":هلوقوهوقَرْمْعْلاىلإ

يفهَالُمِإحسفنأيدَهْلاملنمرمَأو""ةَرْمَعاهتلعَجَلَويدَهْلا

:َبهاَذَمِةَنالَتىلعرْمَلااذَحيفُءاَمَلْعْلابحذف٠

لَهَااممامنابالإایم<اَمهبوأِةَرْمُعِوأٌجَحبمرْحُملحب
ےس

كلاموةَيَحيبنَعادميورنکيموايذَعهعَمناگيب

ص

لهنأ:اهدحأ

ص2
وکوه

تبنيْملَويحينأنودةيىلإداَعَولاوصيفرمتهنأكرمنَعتبذَقف() هنآهنعتش

وَمارjخإلايونيالهَلِهلَمْشَيالةبألارِهاظلبعملايذَمقاس

هححَصُمها.لَمَكهويمارخإلاىلإ:ّيأ"جحاىلإةةَرْمْعْلابعَنَمَتنمف
)0ل)(

.[۹٠۳۰رءيبنلاةجحباب‹ملسمهاور](")
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0£ِoو2 َناَكٌءاَوَس«ىبآوأَءاشٍةَرْمُعِبلحُيهنِإَفيدَهْلاْمَلْنَملكنأ:يناثلاو

الالفأَوساعنئانعاذوأادرأرا

اَدَحيوُربلعَكِلَدباَجيِإرْيَعنمزئاَجٍةَرْمُعمارحإلاحسفنأ:ثلاثلاو
„o ل oo

.هقفاَونمودَمحَأنع

٠

تملِاناَرِقْلاَوِداَرْفالانيبماَرُخْلاادايفريحاىلإِباَحْصَ

هاهيهَباَحْضصَأ4#ليهونِايفمِل؛ََتهلااوجيا
اي:كِلاَمنِمرسلاق انتَرُمَع"'فلنالوُسَراي لب:َلاَقَف؟دبأللااَذَممِلوَِما

رمنعبردبعوَ:َلاَقدهاَجُمنَعَومويىّد
يينبدْعَسَوسابعئاويلع-تذَجواَميِفلاقاَدَهَِواَهَعَمُبْلَعَجَ
.ُملَعَأهاوةَعاَمَجَوبّيسُمْلاُبُديِعَسَوَرَمُعُنباَوصاقَو

.اَمِهَرْيَعَوَرَمُعَوركبيباكاهنَعةَباَحصلايهبراَصُمألاُءاَهَففاًمأو

ىلَعوأموُمُعْلاىلَعلوُمُحَمماذهيفةَحَصلالفلَمالخلابس

َعتَمَعلانأرييرلانباهيليُبَهْذَيناكاموهف:مَانصيناثلا8ااو
وحننِوأضرعنَعرَصُحُمْلامتمكههوههللارُکيذلا

وطيفتلايأجحْلامابابْىحهيَواوُدَعةسحَكجاعلج

یعسیو هاو؛يِدُهَيَومث«4.ٍليعُملاماَعْلاىلإهيالخإپىع

و 0

نمالحينأُهباَحصأةعيتلارمأامل":لاقولادْبَعنبرباجنأمِلسُمَوًدَمُحَأةياَوِراور0
Eسب۳Soرم o e o e . Ee انايذماَنيرْمَعْنَعانربخأفايبنابُبُةَقارُسلاقُةرْمُعاَموُلَعُجَيَو
مويىلإجَحلايفةَرْمْعلاٍتلخَدببالليهلب":يبنلا؟دبالليهْمأةصاخ
1َ"هَماَيقلا
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َءاَرُخلانأىلَعُءاَمَلُعْلاَعَمجَأَو:[مارحإلايفةيبلتلاعمةينلاطارتشايفةَ

َمَمِةَرْمُعْلاوأیايفِلوُخْلِبلقبُداَقَيَالايهوبلإنوُکَيال للا7
ےسس

ْنَعيوُرَموهومُهْضْنَبكيدراجنقينربنيهيفهيلائتلاواو

ماَرُخْلاةريبكَتْنَعةالّصلايفهلائزْجَتكلامدنعَكَِذَكَو‹ٌيعِفاشلاَوٍكِلاَ
€ امكِيلَتلابلإِةَرْمُعْلاوأُجَحْلايفالحادامرنوکالهنأىلإاًنباَحْصَأَبَعَذَو

.ريبكَلابلإةالصلايفالحمادنوكيا

يف8ُ8هَلْعِفلمٌمجَحْلاِناَكَرَنِهيلالع:يالخْلابَبَسَو
یَریَوجَحْلاِناَكرَأنيمانكرامارًالٌكِلاَمَك؟بذَنلاوأبوُجُوْلاىلَعٌلوُمْحَمو

89يلالعنوىناگزآننراهاىلإربعءماكرنمىلع
وەساًهف اود"هِلْوَقِلباولنايبتأأاهنال؛بوُجوْلاىلعٌةلوُمُحَم

(n

د

8الوُسَريلنأىلعُاَمَلْعلاعما:[ةيلتلاظفليف]ةَ

الكْلُمْلاَوكَلَةَمْعَنلاَوَدْمَحْلاكبلَكَلَكيرَكالكيلهللاكيل"

اَميِف-موفَبَمَذَف؟اأظلاهبكاويهاوُمَْاَو"كلكير

ةريفُئْرجُيامكاهماقَمموفيظللكئزْجُبهلآىددَ
لااَباهيوجُوىلإْمُهريَعَبََذَومِنَاقمموففَلكمارح

يفِءاَمَلُعْلايَدهلوياكىةاىمةعرزميفكش

َلوُسَرنأنبانَعمُِودَمْحَأُهاَوَرَوربابثیدَحنُِدَمُحَأُءاَوَر()
الينمككِاَنَميّنَعاود":ەيلجارىعبقعاةَرْمجيفرَيَوُهَورحلويلاقهتهللا
ِ."اذَهَدْعَبوَزمڌنعملنينليرذآ

يلاةاةعنأيِىفدعيربابنعملماَوردبعيينَععيباوو()

كَهللاكِل":هَدْنِعخسلاضْعَبيفكنيالايفتَرَامَعصفافَصُملااها
مهللاكيبل":يهف2#يلايَا"كَلَكْلُمْلاَوكََةمْعَلاَوَدْمَحْلانإ
ےک

كَلالَكْلُمْلاَوكَلهَمْعَنلاَوَدْمَحْلانإكَلكَلَكيرَشدالكيبلكيبل
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اَمِلءاَهْيَلَعِةَداَيَرلاَواَهليِدْبَتيف۳اَمََِو##يلاةيبلَتظلباَبْحَيْسا

:َلاَقَفرَمَعنئايفيتلاةيبلَتلارَكَذَفديرنبرباجِثيدَحيفيور

ْعَمْسَيٰيبنلاومالُكْلانُِهَوُحَنَوادكيبایلورساو
"تشلوفي

ىلَعةٍيتْوَصلاعفويفاولوايابتزلأريانت

"ملووُه۴لرلِياَمَلُعْلادوُهْمُجُهَيَحَتْساَففرشلَك

N
5

يوراَمِلَونمِءاَمَدلاققاَرُهِإاوهِةيلتلابٍتْوَصلاعفَرَوُه:جَعلا

يبأنَعيوراَمِلَوكيديHEFر4َلبرجنأكيداي

دو.هولححتىّتَحَءاَحْوَرلاَنوُعلبَيال#8يتلاَباَحْضصَأنأمزاح مزاح

TR

.ٍةَييلتلاببٍتْوصلاععفَرباجيىلإرهاظلاله

ءاَهَسَْغمساهاىلَعوايمليالَتاقُةارَمْلااًمأَو
ةكَمدجسميفًالِإءدِجاَسَمْلايفٍةيللابُتْوَصلامقفيال:ِءاَمَلْعْلاضعيلاَقَو

مَعَناویلعيشربعيفنکليئي
ُعطَعَيىم:[ةيبللامحملاهيفٌمطَقَييذلاتقولايف]ٌةَلاْسَم

بدوفرع1نمسماتلراَاَهعَطفيهنيوقهللامِرُْمْل
2

ٌةبْغّرلاَوكيل كلَلَب ديبرْيَحْلاَوَكِيَدْعَسَوكيبل":اًهيِفديريَرَمَعنباَناَكَو:عِفاَنلاق:عييَرلالاق()
."لَمَعلاَوك

9قيدّصلاركبيبانَع()
جامراوويذموتلاهاو

ِت|رخليي()

رمنأيِنرمافليربجبيات":لاقEهللالوُسَرنَاهيأْنَعبْئاَسلانبوالخثیدَحِل()

يِفَو.نابِحنئاَوُهَححَصَوهَسُمَحْلاُاَوَر."اللابْمُهَاَوْضَنأايِباَحصَ
."جَحْلارنماهنِإف'":دلاخنبدْبَرِثیِدَحنمةاوِر

[۳۸۲٥۱رهةيلتلبهتوصعفريناكنمهةبيشيبنبااور()

4

لايأ:ليُسهكهللاَلوُسَرنأ4
.
جعل":َلاَق؟لضْفألاَمُعءال
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4س,oأاِو6 ليقفءاوملتخاَوهباةرْمَجيميىتحيتلاعطقيلهنأىِِءاَمَلُعْلارمح

َفیِوَرناکسابعنِ:َلضَفلانأ"سبَعناِثيدَحِلءاَحِرسَاباَماَمَراداَهَُطَقي
1F۳لَاعرخآيفةامطأَويلا Aلواًدنِع
راجوىوساببعنبلضَفْلاَوسابعنبانَعكلَيور۽اصح

ٌةَلاْسَم هنأ:ةفينحيبآوكِلاَمْنَعليقف«يللاعطفيفاومال

نورالاَهوَُعَورعنتاٍنَعَكَِذَيوُرىلإىَهَتلااِاَهُعَطَقي
يعِفاَشلالاقهبوووهوَفاَرَطلاحفاِاإدَوْسألارجح|دنعاهم
ٍلَمَعلايفعرشیىتىتحطقلفففاَّوطلاىلإةا1بجحا

ص

و2

.ُيفوَلالابو

.[٤١٤١رءجحلايففادترالابوكرلاباب«يراخبلاهاور](١)
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لوألاةَلُمْلا

مارخإلايفِدِصاَقَملاَنِم

:لوُصُفٍةَسُمحَح©

كلا
هبقّتياًميِف ساَبللاَنِمُمِرْحُمْلاهفت

ةَسُمخىلع

سيليمَعايتلالاسًالُجَرنأ"رَمُغننئاثيدَحَكِلَديفلضألاَو

الَو«ِتاليواَرَسلالَوالوسيليال«بايتلاَنِمُمِرُحُمْلا

لفْسَأاَمُهْعَطَعيلَو؛نْيفحسلينيلعتدجَيالدَحَأالإفامالَوسيار

جَو"سولالَوُداَرَفعَلاسَمايكبايانمسليالَونيكل
ص

صوصخَماذهBFءاَشَألاهذهسبلنمَاهِرْحُمْلاناىلعاَمَلُْلا ۳T
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ليواَرَسلاَوَصِيِمَقْلاُةارَمْلا2نأسأبالهنوىاسّنلاَنوُدِلاَجْرلاب

.راَمْحْلاَوَفاَفخَألاَو

يورهَللَملإذبمَنمفوُو

وباوكلاَمَلاَقهيوهدونبءََفيظنهاعْنَع

حَتحاَو%8يتلاهيفصخرولهنأ:.ةفيَْح

ْنَمِلليوارسلا"رنهيانعسابعناتييڪيوالقلاباح

دِجَيْمَلْنَمِلِناَفُحْلاَوِدِجَيْمَل ةَراَجِإىلَعىفتاو2نادو

رنماهبلةواأودِجَيْمَلْنَمِلنْيَعوُطَقَمنْيَْحْلاسبل
الاَورهاتفاهليفقو0ايبئنجوادعکييي

اَلاحُب

۳

7soىس8ص eروکسسرررسس َرَتْسنَواهَسأَريطعتنأاهلناوءاههجويفِةَرَمْلاماَرخِإنأىلَعاوُعَمْجأَو
oہک^م٤R17ےک oسەسسgee Aرےس

اهناةشئاعنعيورامرءاههجونعبوثلدستنااهلناواهرعش

اتهوُجُوىلَعاَملَدَسٌبكَرابرماَدَِفءايناعٍَتامرخُمانك":ْتلاَق

تعمقبالانيبلعلباقوشهَ":رَمَعْنَعهيلع

."ناَرَفَعَرلاَوسرولابالانِ

ه2يلاعوَسهنأقلسابعنبانعربحااباانيډنبْنَعدمُخاَوَر()
ةَجَوَوننکدبمنَاَهْلَلیواَرَسَدَجَوَواًراَرِإدجَييملنمم":لوَقبطيوهو
ال:اَ؟امْْْلَمَتلق."اَمُهْسَليلَفنيفُح
ددوويَاةيليلتحللرشاافتخقكاذهىو©

قلائااذَهَمجَروبلعهيفالهنَوسابعنبابيدَحبلدَْساءاَمهِلاَحىلع
دِداسااارہومبلعمرليهَ؛ىَرأامىلعبَُدوُدرَملعلاَ()

أزالوهتلرياليلابلهعلانئاِثيِدَحيفاَمِهِعْطَق
هاايقمُدَفتُمْلاسابعنباِثيِدَحيفايساِنوُدباًقلطُمفهنَعدروُبهَ
یاسو

رَ

نا
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ءاَسّنلانأبكراراجاَدَِكءاسوُوُرلبقْنِمبولا

2لاكهنأعئاِلوُسَرْنَعَكِلَدِتوبثِل«باَعلاَونيراسْلنَع
بولاادَعامَنَألَو٠نيفُخواليواَرَسنمبحامكَدب

.ةراهظِإاهَلزوُجَيالةَروَعاهِدَسَجنمنفك
4é س oT

قییايفلملماروإأىعارشهجو

ربعالوعفرهكْعروجاَههْجَويفرملمارح

َيوُردََوءاَْمَدَفامكبولااَهلاَمَج
.مدقَملاةّشياَعلعمفُكالدسبنوُكَينأمَعياَذَمَودمحميهواَهَهُجَويو

AKU

اورهتهلرو

C
n

ر

2

Ae, oصس8<2702سس

نبِديزَونافعنُبناَمثعنعيورفرفههورملرختيفاوفا
س٥0ےسےس

سواطوهللادبعنبرباجوفوعنبِنَمُحَرلاٍدْبَعَوصاقَويبنبٍدْعَسَوتبا

امرحبالُهََأىلإنوراببََذَوَنيِجاَحْلاىلإَكِلَدٍةَحاَبِإىلإاوبمهن

هيفََرَََونَسَحْلانِ:نبانعكَِذيورنقلاقو

.ُمَلَعَأهاوهيدا

مِرْحُمْلِلُروُجَو:[تويبلاوبابقلاوميخلابمرحملالالظتسايف]لاسم

يفلوايلايوامهُوَتوياباباميلاللطي
0ےس2

رئاَسوليواىلعهکالظَبْسايفعادوا٤ةجحيِفمويدهبف

ٍتاَمرْحُمانكْنَع:ٍظْفَِبُدَمْحَأُءاَوَر() ىَلَعبولااَناَدُحِإلدْسْنَفٌبْكَرلاانبرَُيَوٍت
."اههجَو

َرَمَعنباِنَع":ظفلب«نيفخلاوليوارسلاسبلتةمرحملايفهةبيشيبأنباءاور]()
:["ليواَرَسلاَوِنْيفُحْلاةَمرْحُمْلاسبلنأسابل:لاَق

ٍتَعاَراذِإىّتَحاھلرَنفقررهثَيرْصةفدَجْوففرعىاىحةدراجاملهنأیوي()
ِلَوَطُمٍبيِدَحْنِملِ...سالايڍاَوْلاطبىّنأَقهَلتَلِحْرَكِءاوْصَفْلابرَمَأ

aeو

دبعنبرباجنعملمهاور
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دوسلاَوِءاَطَعَو7َنناَمْتَعنَعَكِلَديورaشنتاَوَدلا

.ُمُلَعَأهاو«لبنَحٍنِبَدَمْحََوسنانبكِلَكِلَذَكَوءِةَعاَمَجَوديزينب

مِرْحُمْلِل"ِناَيْمْلاسبليف:[مِرْحُمْلِلنِناَيْمِهلاسبليف]ٌةَلاْسَ

سواطَودهاَجُمَوحابَريبانُنبُءاطَعَوناوسابعناهيففصخر

َكْيَلَعددا:مرُحُمْلOيفْتلاَقَوراَصْمَألاُءاَهَفْفَو
Zo

.ُملَعَأهللاو٠هنعيوراَميِفَرَمَعنباَكِلَدهركوءا

يفاَهَضْعَبروُيْسلانِكَلَوَتايمهْلاَدقْعنأهلهلسيل:مهضْعَبلاَقَو

.ُملَعَأهاوضب

بولامِرْحُملاِدفَعيفاولاْنَعَبْوْلامِرْحُمْلاِدَقَعيفذ]هلام
تيالاقيولانةورُعَوِءاطَعنَعَكَِذَيوُروقهنيَمََمَفييفنع

س

9٤صےسسےس

كتقمن

مصنسس

رايدنبْنَعيورذفَويُنبايفصُحَرَوياشلا

.ملَعَأهللاوهعوأ:لاَقوأمدفعا:يراَرِإ:دیَرنُرباجِل

C
C R
E

اوهو()

.[(ءاهلالصفطيحملاسوماقلا)"مهارللءاعووِليوارتملاُدادش:رسكلابُنايمِهلا"]

تاذبرکبيبأتنبءامسأتيمسو«هريغوبوثنمطسولاهبدشياملك::قاطنلاوةقطنملا]()
[("ىقطن"ةدامبرعلاناسل)نيقاطتنلا

نَعْتَلْبُساَهّنَأْنَع"١۷٠١٥١٠مرحمللنايمهلايفقبيشيبأنباهاور].[كتقطنم:ةخسنيفو]()
.["كيوْقَحيفَكِبقَفَنقِثوَأمِرْخُمْلِلِناّيْمْلا

["مرحمللةقطنملاسبلههركيناكرمعنبنأ"٤١٠٠ر«هدنسميفيعفاشلاهاور]9
.[(ريس:ةدام«سورعلاجات)ُكارُْشلاوهوءحَفلابَرْيّسلاهدرفم:ُروُيُسلا](١)
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ارن

كےوويسس

بيطلانِممرحملاهيقتيامي

ِلاَحيفمِرْحُمْلاىلعمرمُهَلُكبيلانأنأىلعُءاَمَلُعْلامجَو

هِنباَورَمَعْنَعكلذبيوروقههرکفمازحادنعهلهزاوجيفاولا

يفْمُهَتجَحَو.سآنبكِلاَملاقِهبو‹َنيعباتلانٍِةَعاَمَجَوَناَفَعنبَناَمْتعَو م
س

لُجَريفىرفيكفالوسرابلاقدءاجيذلالُجَرلِل8#يلالوق:َكلَذ

كبيذلابيلااأ":ايلالق؟بیطبٍةَحطُمهجيفِةَرُحيمرح
و

4

يفامَكِجَحييفْمَْصاكءاهَُرْاَُيُجْلااموتارتلَككْنَع
ءاَذَحهُيوَتيِدَحْلاترص"كيرم

عامويعِفاّشلاَوةفيْنَحيبنعيوُرَموهوكلذنوُرخاَراَجَأَو

ُفوُطيَفانتلساراتا.:ْتَلاَقاهنَةَمِئاَعْنَعيوُراماوُجَتُحاَو

2ص

الةرهيلعىقاَمنِإلسمادِإ:َنوُلَوَألاَلاَمَف"امامرخشُحِبْصُبمثهاىلع

1.[7٦٤ر«بايثلانمتارمثالثقولخلالسغباب«يراخبلاهاور]
هتوالوسربياتنك"::ْتَلاَقهِيَْنَعويَلَعقمتم()

هلحِلَومرحينَالبقهمارخإل عَبطلاىلعللكتي."يلَبفوُطَينألبقهلل
ِقَراَيَزلافاَوَطَوُهَوروُظُحَملکهب:لبيألالالالابارو.ُهَلبفالمارادعب
لِلَوبطلاهبلحييَايلَحْلاَويشابهوالخلاصنلحناكذو
.هححَصُمها.ُهَدْعَبءاَسّنلانص
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ٌروُجَياليانياَلأىعادنةيك:اوُلاَكُهسْفَت

َلنوُكَينأَبَجَوِّيَصلابايثلاسبللئممرُحُمَوُهوهوهياحصتسا

ص

يفعيبَرلاوأناكًاليلَقبطلاِلاَيذلاُب
ك

هنأٍءاطَعنَعَوسابعنالاقِهبوبطلانمسيه:َلاَفَويبَرَعْلاِناَحْيَرلا

نفهَل۽؛ُتْطلاهيفعبطاملكهلببطلانراَقلاِناَمُدیرالناك
نمپارَذأماععطلااإوتيوبرفحنععطاعو

هيلعَءيَسال:ليِقَومدِهيلَع:ليقفهلووالاُهسَمَتنأريع

لِيَەٌمسْزَووأُناَرَمَْرهّسَميذلبولاسبليففيَ
نبِديِعَسَونبرياجْنَعكِليورهاَْباَحْصَأهيفصخَرَفُهُحيِرَبَحَدىت
َكِلَذَهركَوياَهَفْمْلانمةَعاَمَجَوٍدِهاَجُمَوسْواطَوِءاَطَعَويعَحَتلاَوبّيَسُمْلا
ةارعلانأىلعمنيالأعمجأَونوَبَعدَليغوكنيسأل
ُهْلاَوءاَُمَدَقدقامكساَبللاضبالإمارْخْإلالاحيفلُجَرلانِعيشماممةَعوُنمَم

1

۶
ص

1 2o

.ملعا
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ْثَتلاِءاَقْلِإْنِمرحملاهيقَنِياَميِف
س
س

َكِلَذهابشاوِلُمَقْلالْقَورُمْظلاَورعشلاةلاَرِإَو

ەراومليتالو:ىّلاَعَتوالوقمِرْحُمْلاىّلَعهمنىلعاوُمَمُج۰
ِلْسَعةيِهاَرَكيفاواوهقبجْلانِهيأَورلسعٍةَراَجِىّلَعاوم4

اجو
ناحضرنمفهنوُرحانمعَمَووقَُاَجَقباجريَنم

و

نبرياج
هللادبع Eكِلَذَهرُكَوفَعاَمَجَوريجنبُديِعَسَوَرَمُعناوو

و

للالکنمتتتمِرْحُمْلانأىلَعدَعامُجإلاناباوُجَتحاَوةَمينَح

هضعَبوأاذهلُكلَعَفينأوليالُهَسأَرلصساَعْلاَورْعّشلافو

()١1۹.
انا:لاقهنأل9سابعنبانَعيوراَاَنباَحْصَألَىلَعليِلدلا:يّشَحُمْلالاق()

ربالاقال:وُهلاَُفَسأَرُمِرْحُمْلالعب:ُبْلَقَفياوبالابةَمَرْحَمنبروُسِملاَو

ةعومَانيبيفللويرانابوثأيأىلعلاك:سابَع
°

ناكفيككلاسيكيلسابعنالوسران:لُجَرلالللاق؟اڏَهنم:َلاَقَِهلَعَملَسفبوب

بوثلاىلعُهَدَيبوياوباعضو:لجَرلالاق؟مرْحُمَوُمَوُهَسَأَرلفياكولالوُسَر
هورحمتبلعبصفبيضا:هْبَلَعبصبلاَمثتارهلادبىحطط
ئاجهنأُبيِدَحْلااُمىَلَعَ.هْيَلَعلاُتاَوَلَصلحميهَردک:َلاَقبذامهبهديب

.هاُديِزَيَلءاَمْلانأل
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["يِمْطْخْلاِبهسأرمرحملالسغيففالخلا]

مهنءاطَعَوسؤاطَوهاجمْنَعورقيطاوأولسعيفاوفو
و

َوَسَفهّسأَرديلنملاوصحَر نيليىتحيطليعينلحللعيق
1 < 1

۰<صممسسص

نا:ُهَراجَأرمةجحَو.ةفينحأكِل وكلاملاقهبَوءةَيدْفْلاهيفاوبِجْوَأَونورا

.ُهاَنعَميفىِمْطِخْلاَوِءاَمبتاممِمِرُحُمْلاِلسَفيَرَمہہ"يلا
وصر

]مرحَملاماجِتحايففالخلا]

اارفصخَرَفمِرْحُمْلِلماًجَي{حالايفاوُملَْاَو

#%يتلانأيوراملَرَمُعندّعَوِءاطَعَوقوُرْسَمْنَعَكِلَديوو

CTI ohr (Wet ot oh oe ورهر|
يورهيداهيفاوبِجْوَأَوتورخانيمَمحموهوعجَونممُجَتح

َدْعَشلا۹وةَرورضِلمَجَتحاِنِإلإَوُمَويَِعَوٍنَمَحْانَعكي

ءىَصَحْلاَوءِلْوَبْلارْسُعِلعفاءّنْيلُمَلّلَحُمتابءِءاَيْلبالفللابَوُحَتْفَنَوِءاَخْلاركب()

لاقنموءءاخلاحتفبوهو:يرهزألالاق.ٍعَجَوْلاِنيِكْسَتَوءحْرُجلاجْضْنَو؛شاَعَبْرالاَوياَعْمأَلاةَحْرَفَو

سوماقلا]"...بنجوهويمطخلابهسأرلسغيناكهنأ"ثيدحلايفوءنحلدقفءاخلارسكبيمطخ
.[مطخةدام«برعلاناسلءمطخةدامطيحملا

الَولسُعمِرْحُمْلاتامادل":َلاقالكبُهْنَعاضبأهقيرطنيَو-سابعنبانَعاَور(
."هُسأَرْرَمَعالوبطالوورشاتلوفب
امفآالخبٍعَجَوْلارکنمًةَفَلطُمُتّدَرَوةياَوَلاناديسابعنانع۽هيلعقفتم()

امِهوُخَتَوديصلالقَوقحانممارخإلاٍاَمرَحمأ:بابلايفلصفلْوَقلاَو.ُفنَصمْلا
نمفهرجعنببنكُثيدَحْلااذكيدىلإهيامكيذلاهْلَعَوِةَجاَحْلِحاب
هلقلدِهيلَعَوكيدهنمروَكيَذهلحييأدربوأرحِلهصبمقسبوقلَحىلإجاا

.ةيآلا(هسأَرْنِمىدهبوأاضيرممُكْنِمناكْنَمَف):ىلاَعَت
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ٍكيِغاَربْلاَوِضوُعَبْلاتفيففالخلا] ]0روُبزلاَوتيغ

رو

هةَقطهيفتصحهروُبنزلاَوٍبيِغاَربْلاَوبلاوِضوُعبلالقيفاواو

َكِلَدْنِمايشال:اَنياَحصَألاَقَويَاِءاطَعنعكِلَذَيوُر

روُبنَزلالتقيرم©رمَعنأيوردقولك

اًمَأَو.ُْلَعأهاو«يشبهْلنَمقدصَِلاَراوباَيذلايفَلاقَو
سس

اهليالوضْرَألايفاهللهبوتيفِهِنَدَبنعاَهُحَرطَيفلُمَقْلا

[عسالبابذ:روبتزلا]()
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عاملايف
ص

۰

اهيوٍةلبملاَوراوسيمللانم
م

آ

:ىلاَعَتِهِلْوَقِل؛عاَمِحْلاممِرْحُمْلانأىلَعلأعَمْجَأو
اوُعَمْجَأَو٠يحلنلالووالوكَفَرَحلھوسون

فاَرطلالفَةَرْمْعْلاديوهةفرعبفوَقّوَلالبقَجَحْلادَفعاَمِجلانأىلَع

ِفاَوَطَلْبقَوهقبقعْلاةرمَجلْبقَوفوُقوْلادعبِداَسَفيفاواواِ
ءاَمَفْاَويدهاِهبلَعَومَعَدسَقموقلاكقرُيفاَوَطَرُميَاقالا
:َنوُرَحَأَلافَويِفاَشلاَوكِلاَمَبَعَذهيَهانباَحْصَأُلْوَقَوُمَو«لباقماعْنِم
.ةفينَحيبأوٌيِرْوَلانعكَِديوراَتيدهاهيَ

سف:مْوَقلاقةَرايرلايفاوَطلبوةرْمَجْلايشرَدْعَبنمفاولو
.ةجحُدْسْفبللَوَمُعنباِنَعَكِلَذيور

َدْعَبامُهُدَحَأالسلانمميِلْسَلابكنْيللْحَتنأ:فالْخْلا
َبيطلاَوَءاَسّنلاالإِءيَشلكهبلحعصاللحلَوُهَوةرمَجيمر

.(۱۹۷):ةَرَْلا()
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هااهلدلك

$ E (eedسوس2ژ4وصژرس يشلكهبلحيقراَيْرلادعبْلْلَحَلاَوءَتّييْاَروُرَيىتَحَف'دْيصلاَو

ءاندْنِعحيِحصلاوُهَوءاَمْهلبَف(طواذِإهًّجَحداَسَفِبلاقنيلطران

نؤألاحلاةنيطولوااَاطر
4

:ىاعَتلوقيشلکهبلِيريكاللانهلانبتلر

عسلوفاوطلاباهنلحبةرْْعْلانأىلعاوقفاوداللد<
لبقاهيِفئِطَواَدِإملاهُمهميهنألانيصَقةَالَوٌقلَحنكيملْنِإَو

َربَحَذَفيفَودييذلاعاملاةَِصيفاوُقَلَْاَو
°اoس°٥oo„ہہص

لْسُعْلابوُجُويفطرَْشَينَمنوُكينأنيالاُءاَقيلاهَىلإ
Eكرو

.ححلايفهطرتشينا

س°ولصےسےس

الإُدِسْفُيامْوَفلاقجرايففجالبإريَلاوليفاوم
CE دقيدَحْلابجويامموقَلافَوَينَحيأْنَعكيديورجرايفلارا

ووچ وههنال؛ىطَوِريَعْنِمُلاَرْنإلاهِيَ:َنوُرَحاَلاَفَويعِفاشلالاقهبَوءجَح
ٌةداَبِعنل؛ُخِيِحَصلاَوُهَو؛كِلاَملاَهو.جاليإلامعلبوهوفوصْقَمْلا

ُدسْفُياَمَكدمَعَتنعِءاَمْلالاَرَنِإاهدى

هميلسمدسلَماولا َلاََك؟أسملوبلاونلنِعاملااعدم

ِنَعكيديورُهجحدسلَوهامالونماميَلكيفلائرموق

ْنَعِلاَرْنِلكموفَكجَحَتّدَسفَأرتوَلبقلجولاقهناسابعنب
و هنو«اَنباَحْصأضْعنَعاَذَميورودينينِع

سسس

ْمَتيَمَراذ":اھلوقمييرلاوسابَعنبادنعهللجوقبطلااأَّْصلاَواتلالج()
ءرامجلايمريفبابدوادوبأءاور]"ءاَسّنلاالإءَلُكَوبطلاكَللحملو
هحها[ر

.():ٍةَدِاَمْلا
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0 الرسسغرتن

هِلْوَفلاَذِإٍدْيَصلامخلكأِهيلَعْمُرْحَيَمِرْحُْمْلانأىلَعاوُمَمْجَأو
هلازارُجیفاوُمَلَْاَو4رحمشهدامربادصکلعمحو:ىلاَعَ

كلَوُبوْاةعإلهلُكأزوجيهرلاكلعَلداَصادمِرُحُملِل

EFلألاقهبَوماوَعْلانبريَرلاَونبِديِعَسَوِءاَطَعْنَعَوٍباَطَحْلان

كِليورهلأنيدَطْصُبادلكَُدوُجَبَلاقَوهةيوأويأ
وە٥

3اعماروموفلاقَوِقَعاَمَجَوٍكِلاَمَوحاريينبِءاطَعْنَع

هِسُواَطَوَرععناودبنرياجَوبلاطيينلعْنَعكيديور

„Wo س

.اَاَحْصَألاَهبَوةَمهَُمةيألا:لوقيَو«سابَعنبالاقِهبو

اَمهِبولكلاوُدايطصالاطرشيىلعيلالَه:فالخْلاسو

هََُأراجاةعداَيطْصالاركبلاكنمف؟اًغیِمَج ُهرُحُْلاْمَلاذهلك
س0%

ُمْحَل"8#يلانأيورامياَذَعىّلَعاوُجَتخاَونيلَرَألالوقَوُهَويسعي

نيجهدافيبآِثيِدَحبَكلجمدصوأمْمتدِصامالالحمكديلا

هِباَحْصَأنبهنلَكَارامةاَطضاَفَنيمرْحُمهَلباَحْصَأَعَمناک

."ْمُكَلدَصُيوأُهوُديِصَتْمَلامالحْمُكَلربادص":ولادبعنربانع

.يذمتاودَمْحأهاو
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:َلاَفْنَمَو"اماهللاُمُكَمَعْطَأةَمْعْط"8يلالاسضنیو
لكأباللاقناكاوَاًتيمَجلكالاودامايلانِ

ا5وُمرشألكببَهكملاكوهلعكركارنا

ٌرَطضُمْلايفاوُمَلَتخاَومرحلاديسوأيملالكَلَرضايفذآةَلأْسَم
لَومَرَحلادصدومعلالأبوقلاَ؟مرَحْلاَدْيَصوأيَالَكَلَ

ةَعيرَددسٍدْيصلالَكَنللكيالوُُاَرَجْلاهلَعَوَدْيَّصلالكي:َنوُرحا
و

.ْمَلْعَهاو"هيفهّلُكَُروُجَيلاحهيفيأالوىلإ

فرصاوُجَرَحَفءاجاحجرحاوفالوسنأهداكيبأنعْمِلسُمَويرحُباَوَ)١(
سوە2 و1>وە.1

حبلالِحاَساودىحرحيللجاَساود":لاقفوافوبامهيفمهنةفئاط

.شخَورمحاَذإلتوريمماتقيرحبمكاكيأإوافران
ةَعفمحلاىلعهداوبالَمَحف للءاوُلَقَواهيخلنِاولااولرَفهنأاهنيرقع
نإفالوساي:اوُلاَقهلالوسراواَنانألامخلنميقبانلف؟نوئرشن

اهرقت5واعيخرخباونرخيد6كذونرخ
نميباَاَنلَمَحَف؟نوُمرحُمسنوٍديَصمحللکاآ:انلقمثءاهمحلانلكافالرفهات
يقاَماوُلُكَف".ال:اوُلاَ"؟اهيلِإَرراشأاَهْيلَعلمينأهَرمأدحأمكنمأ":لاقاهيل

21۳مرحمللديصلايفباب:عيرلاءور()
يصللأزوجيلععلألتفيةلعوعنايرايفانكم:يشَحُملالاق()

امهيفاوفانالىِماَحلاَوقيمانوُذ يفرهظَييِذلاَوراَرِطضالادنعىلوآامه

هانبايفةرذكيملاألهيلاىلعيمالأعبرتيفلاَليَ
يفَوييفهلُْروُجَيلاحهيفتألهال؛هيَحاتىِِةَعيِرَددساهلكيفققَروُرَضلادنع
اِإَوسجناَهَِإَفٍةَيَمْلاالٌخرهاَطِديَصلامَنلىلَعٍدّْيّصلامخللُكأحبر
.هاىُورِهاَطلاَفسِجنلاَورهاطلانيبضَراَعت
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هللامتجراألاقكعودبينوعراوتلك ودبنِلِهش

ُلاَسْزِإِهْيَلَعسيل:َنوُرَحَلاقَوُةَعاَمَجَوٍثِراَحْلانبولاُدْبَعَوٌدِهاَجُملاقبو
ص

.ُمُكُحَأَوملحهاوروتيبانَعكلذيدبيفام
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.ةرشَعانماىهىرْجَميرجيامهلئاسَمنمرُكْذَنَسَو
٥oس0o.س24 2Eى

يتلاجَحْلاِناَكْرَأنمنكرهاىلعاوُعَمْجَأدَفَويوُكحيف:ىلوألاٌةلاْسَمْلا

فالحالو«”قيايايا:ىلاعتهللالوفاهبالإميال
.ةَّسلاَوباتِكْلانمَكِلَدٍتويثِلءاَذَميف

etه٤ەر4°Jor oe ores دَوُسألارَجَحلاَنِمهبادنينأىلعدقوهيفصيف:ةيناثلاةَلاْسَملا

ِفاَوَطلايفيِضْمَيمثيراسَيىلَعتيلهُتىّبلَعَرَدَفنإلبينأدعب
رَجَحْلاىلإيهَنَيىحهيلعَرَدَقنإَيِناَمَيْلاكلاُمِلَعْسَيَونيميىلع

ےسےمیہص

.(1۹):ّجَحْلا
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ٍتوُبثِلاذهىلَعاموهرَجَحْلاىلإرَجحْلانِاطةَْبَسيَلَ

ابينالْعفْنِمكِل
JY٤وé۴۰سtëع2ِ*>ِ ْنِماَيِفلاَحُمَبَهَذَففاوطلايفلَمّرلايفاوُمَلَخاٍدَقَوَُلاْسَمْلا

نباَوَرَمُعنعَكِلَديوُرَوءِطاَرشألاةالثلايفنُهنأىلإِءاَهَع
4 CK

يفلمل:اناَحْضَأَلافَوء8يلالفنمتيتَكَِذنأاوُمَعَرَووحس

نعيدهرَكَدَونبابيديفسابعنبااَهيوخوشماولا
يلانأمهليفاوُقَدَص؟َفْیَكَلاَفَكءاوُبَدُكَواوقَدَص:َلاَفَفهموَق اينل

ناَكِلَدَاھووُجَيالهنسهولعَج:5اوُبذُكَوُْباَحْصَأَووهُهَلَعَف

يفكُوكباَحْضَأَوَوُهعوجةَدِسَودهَجيف#8نأمكعبنيكِرْشُمْ
هةوفمهينأَنيِكرْشملااوکِلاوُلُمرَنأ#يلامُمَرَمََكِناَمَر

4rريَمو َنهْيلَعسيل١داىلعْيِمَجْلاقفا.مَلَعَأهاوربع

.ُمَلَعَأهاولمر

مُلِعلالُأروُهُمُجَبَمَذَف؟الماهلكناكالَم:ةَعبارلا
نأَرَمَعناٍثيِدَحِلِيَوْسألارجَحْلاَنْكْرَويِنامَيلانيكولاالإُمِلَعْسَيلهنأىلإ

لافبريیمحمهوذَقَوةكَمكفوفالوُسَرمق:َلاَققبسابعنٻانع()

نامسلااافارشاهنياقلءيامتودَعوْمُكيلَعمدعيهَ:َنوُكرْشُمْلا

ْمُهَوَأَرامفنيكولايباوُشْمَيْنأَواللاطاَوشَألااوُلُمْرَينمحرمهولاامىلع8
لَوياعاقءايدلءلؤعموتودقىتأمكيداوالأم:اوُلاَقاولر

.هلدودوأولَويِراَحور"مَءاَقِاَهَلُكطاَوشَألااوُلُمْرَين

ضْألايفنيسمهللاَكَمَوكنمةَمْكِحْلايهَلاَمَدْعَبَلمَرلاَعَدَينأهن©9رمىادبذلو

هَدْعَبلاجللاَوَىبيوماعايفهلعناكامىعاِىرهَالإ
وَلاالملاميف:لوقَيلباطَحْلانرَتغمس":َلاَقهياْنَعمَلْسَأنبديرنف

ايشعدنالكيدَعَمَو؟ُهلْهَأَورْعُكْلاىّفتَومالسإلالا(َتّب)اطادَكَوبِكْفَلا
َءىلعُهلعُفَانك .[۱۸۸۹ر«لمرلايفبابتوادوبأهاور]."يينلادهع
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دداش

تےس

لب:نوُرخآلاقدەرنارفرواافيكههي

0رتانْفطاِانك:لاقينبيخلهككرامب

هاوءاَهلُك

هنأهيلعَرَدَقْنَمِلدوسلارَجَحْلاليفتنأىلعاوُعَمْجَأَو:ُةسِماَحْلاةلاْسَمْل
الرَجَحكنا:َلاقَولبقهنأهكرمعثيدَحنمتبتمِليفاَوَطلانّتُس

KORA كاكاكب8وفاوشرتباريآلولويلوو

ْوَقاَمَراَجَأَففاَوَطلايفِنآَرَفلاةَءاَرقيفاوُملَْاَوةلسَمْل
نملصفيشرسيل:كَراَبُمْلائاَلاَفَوياَهَفْْلانمِهرْيَعَوِءاطَعْنَعَكِلَديور

ةَوُرَعَويرضيْنَسَحْلانعَكِلَذيور؛نوُرخآاَهَهرَكَوِنآَرَقْلاٍةَءاَرق

دنعGFىلاَعَتهللاَرُكِذَوليِلْهَتلاَوَديِمْحَتلاَوسلااَنْباَحْضَأ

ةرخألافوهَسَحاملأنايامكبَر:ينامَيلاَدْنعَوِناكَرألا

هلالوُسَرْنَعكلذتوبر

نىلإْمِهِرَعَوونيءاَمَلْعْلاروُهْمُجَبَكَذَو:ةَعباَسلاُةلْسَملا
ٍفاَوَطلايفهلينأهلبليابفيلادوءيَاميِطَحْلاَرَجَحْا
هنأىلإفحوأبعدَاولاوحيفطرفكيدوارونِفوط

ركابَكِمْوَقُناَكْذحًالْوَل'"ةن$8#يلاُلْوَقُةَجُحْلاَونس
دِعاَوَفىلعاَهتريَصَوةبعكلا عودعبساهناوُكرتمُهََِفاكلميِهارنإدع

ملعبهاَلوُسَرَرأمل":ظفلب١۲٠۳«نييئاميلانينكرلامالتسابابحتسابابلسمءاور]()
ريغ
5ا6وأويالار

.(۱٠۲):ةَرَْلا()
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جیو7ههسابعناوAتملامهيتقاضرَجَحلاني

اوفورطلس <72aايأوفو

2ڑڪو

دااولتىر

ُهفاوطديعي:ليقَفهفارطيفَرَجَحْلاَكّلَسْنَميِفاوُمَلَعاَو:ةنماقلا

َفاَطاَمىّلَعيي:ُهريَعَلاقَوءامَدقرَرْخَألحنروِنَسَحْلانَعَكِلَذيورهلك
.ُمَلَعَألاوراَصُمَألاِءاَهَقْفَوِءاَطَعْنَعَكِلَديوررَجَحْلايفَكَلَسامُدَتعَيالو

دعي:يأرلاُباَحْضصألاقيقالىلعفْطنَميِاواو
هكرْجُيال:َنوُرَحَاَلاَفَوددِْلَعَفرضاىلإَعَجَرنوهكناكات
CTونالعسکلعلوحنم"8لوقفالخب
اإعصا

ةعساملا اهمهِعاَمْجِدٍبةَراَهَطرْيَعِبيفاوطلازاَوَجيفاوُملَخاَو:ةَعِس

ِلاَلاكويوهاوهلوادعلةَربِئْ:اباَحْسَأافيفكش
و

هوََلافَوهةفينَحيبانعكلذيورڳوهلوکرج:نوُرخاَلاَفَو

وسہوہo۴و2

.هئزجپالففاَطَفِءوضَوريغىلعهنآملعَيناکنِاَوُماَرْجَأمُلْعَيالناكنإ

ِبيِدَحِيهيََعمتم0۴

ليلايففاطٍرَجَحْلايففاطنمنلءيايفاليابفوطيتي:َجَحْلا()
يبَاناَوراَملاَوَرجَحْلاأوحصي

ضْرَعْنِمكرتيذلاَوُهَوماَرَحْلاِتْيبْلارادجْنِمَوُهبارلانوُكُسَوَةَمَجْعْمْلالاَدلاحْثَفِب:ُناَوْرداشلا]

رنىكِبسْرْفلانانسِليِفيه٠ةيِمَجْعأةظفلوُهو.تبللرازوألاكءاريزأتىّمَسُيَواًجِراَخ
َهَبْعَكْلاراذجْنِمررابَوُهوعارفيَُرذَقتْيبلاراڌجضْرَعْنَعْمسُمْلاوهوءلالا

.[(٥٢٠/٤١۳ءةيهقفلاةعوسوملا)دَحأيِشْمَينأُنِكْمْيَو

.[۹٤ر‹ةرامإلاوةيالولایفباب«عيبرلاهاور]()
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تابُفاَوَطلا":۳ِلْوَقِبلوألاِلْوَفْلاٌباَحْصَأ

الإاهلكَلاَعْفَأَلَعفَتنأصِاَحْلارأل"هيفهللالَنکل
ىُعسلاِاَوَجىلعمهاموباجتاوايلَافاولا

واطايرواعلكسو:اَكقراربِوَرَافصلي

هيفطَرَعْشُيالْمُهَدْنِعُمْوَصلاُهَلْصَأنٌِةَراَهَطلااَهِطْرَكْنِماَ
2ے

لوقحيِحصلاَوََباَنَجْلاصلسا

س٨ه(0ر٠گ-0ٍ0
لالاسم يابواااوا1اوتو::ُةَرشاَعْلا

ب
ے

۰

۰

fأوهلكةنيتكرركا

وت

‹نيَوكواَبتااإ"8يلالنيزلكَ 4

vejoاَن41۱لاق oj as (Dreاگلا
رغبعيبَنَِيعمَجْلاراَجَأنمهجُحَوىيّنَعاوُذخو

عوكلالوِفاَوَطلِلَسيَلَو«عوبشألكلِناَتعُكَروهاَمُدوُصَقمْلاعوُكر
1ورو٥

.موُلْعَمهع

0

بيفَدوُمَلكَتْمُكََأالإالسلالمٍتّيْلالوحُفاَوَطلا"ناورنمٍبيدَحلاص()
ِيحلملكيالملكنو
ومرحلفتءاَسَنلان:َلاَق2لانأسابعنحل
Aدواَدوُبأَوُدَمْحَأاور."رُهطَتىتحلاُبفوُطَتالاأرعاهلككِل

هيلعهالصيبلالصبابءاورآ()

و

٤٤٥ر«نيتعكرهعويسلملس
.هرکذبس()
.[طاوشأةعبسلكدعبيأ](*)



123WERادةو Eېس8

CRERENEEENES داوس tataiatatteN
r اسلاد . e . 1۹

هَِاَجِىلإمََبَعَلَ؛وِاوُملَْاَوءيفاوطلاتةو:ةرْشَعةَيداَحْلاُةَلاْسَمْلا
وهوءاَنْباَحْصَألاقِهبوبوُرعْلاَوعونادنعهعنَمَو(رصَعْلاَوحْبصلادع

ےس

٥
۳ووم۰س

كلامWFِهبوةعامجوٌيِرذُحْلادیعشيبوباطَحْلانبرمعبهدم

عودادنهْنََوهيْصعْلاَوحبلادنياكىّنوُرخاَبَهْذَو

هروو
تاَقَوَألاهِذَهيفنوُرخآُهَداَجَأَوندووُو

و

تذلاعواراوامهن
ءاَهََحاََواَلاوذميفوعَىلإةتاَذَميفمهيلوُصأو

يفاوُمَلَخاَوءاَهيِفةةالّصلاعنىّلَعةفوالانكبولو۶ءطلاالحام
ص

مَااهبلَه

لَنيلقابِحاَولايففْطنَميففاواونعنالا
هيلَعَو٤یتحجرنورَالافَويبسنِلقئِْجُهل:ةعامجَوٌءاطَع

ہےو٥

ًاوفوطيلوو:اقىاهاأل؛منعنملقأئِيهلأُعَصألاَوئورب

ِةَضيِرَعْلاالصعوكرَدَدَعنيباَمَكعبسا88يتلانيبفقيتيلي
ص ٨4وس

هاوفاَوَطلايفلَوينِدَدعلاكلذنملأئز

rots

.ملَعأهاوءاهنمَدعاَوَفْلارُكذَنانکلةريثَكحلالئاَسَمُغوُرفَو
ےہ

َفْيَكِِهَفيِقَحْلايفالصبسيلُهنِكَلاًراَجَمٍالصلامعساا2لولايلَعقطنوفاوَطلا()

بِلَكنياهعلصيحلةالصلاَومالَكْلاهيفحيدقو

ٍةَعاَسيأيفاَقَلطُمزراجوهلبقالَّصلانَعاَهيِفّيهْنَمْلاٍتاَقْوَألايفِهِعنَمْنِماهُماكحَأهيلع
بتلانمعطُمنبريجثيِدَحنيافلولانَعتبتامَكلَذِلُدَهْشَيراهوأللنِ

وألَنمءاَشةَعاَسهيَىلَصَوتيااذهبفطألفاتبعيِبي"
.هححصُمها.هححصووُبأَودمااور"راهن
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تالار

اًمصلاَنْيَبيغسلايف

+
4

يهوهِلِئاَسَمَدعاَوَقکدو
مورےکےہ<و6ےسسس وهووه:ُهوقلاقفهيفِدَقَوهمکُحيف:ىلوألاُةَلاْسَمْل

عسيْملْنََوٌفاَحْسِإَوُدَمْحَأَوكِلاَمَويلاقهبَوففةَسِياَعنعيوم

وهدورالاكَولبقنيجَكيواعيهلححالقِءالْوَهدن

م

نَانعيوووهوقولالَواحال7قهکراتمَهش

وطنوه

7

.ملع

وعسا'':ُلوقَيَویعسَيناككايلانيوراَمِلهبوجوبلاقنَمجتخاَو

عاتٍةَداَبعْلاِهِذَهيفناو٠"يْغّسلاُمُكَلَعهللابكدق
انالبانويدبليليعبخو

توبنأدععاتالفراتبَاعَعنموقارنمورم
aدنعيوُراَميِفدوُعْسَمنئاارقيهوءامهپَفّوَطَيالنأ

او

0ناوريزا

A
C
e

ُدَمْحَأَونبااَور()

.(۸١۱):ةَّرَقَلا()
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لَمَحَورُوهاَْعَماولس:ىَلاَعَتهلالاكامك
.اهلاَعْفَأنمميْعَسلاناو:اولاءاًحرهاَظىّلَعًةيألاَنوُلَرَألا

اَفصلاىَلَعىقْرَينأِءاَمَلُعْلاروُهُمُجدنعيهوءهيَفِصيف:ةياثلاٌةَلاْسَمْل

هلهَلكيشلهللاالإها:ُلوقَيَوريكيتّيبلاهَلودبيىتح
ےسلےس

االاملويونيِدَقِءيَشلُکىلعَوُهَو؛تيِمْيَويييُدْمَحْلاُهَلَوءكْلُمْل

°و

َمَلعْلاعلبادِإىحءيِشُمَيِةَوُرَمْلاىلإاًدِصاَقاصلاِنَعُردَحنَيَووعديمٿ
monےگ29uo hos GB or „ror!

ةورَملاغلبيىتحاديوريِشُميةوَرَملايلييذلا٠عىحرضا

نِليلهاءاَعدلاَوريكانِاصلاىلَعضيامكصواَهبَلَعیر

ىلإيهيىحيِيْيِةَوَرَْلاِنَعلريدنعهرِجةَوَرمْلالَمْسأفَ
ءافصلايلييذلاىلإمَطَقَيتحنبُلوُرَهُيَف«ليِسَمْلال

ادبنافِقَوْرَمْلابْمِيْحَيَواًّصلابَكِلَدلَكيفدبيِتارَمَعْبَسَكِلَذلفي
"هباادبابادي"8يلاوقطْوَسلاَكِلَديخلاصلالبقةَومْلاِب
ةيلا4ورمًلاواَمَصلاَنِإط:هلوينعي

2

لالعنعاتي-لفلفاعاو:ةلاثلاُةَلاْسَمْلا

جرابفاوطلالبقىقنْنيَلَعترمهاوفاوطلادعبالإُروُجَيال
وس

يدَهْلاهيلعناَكِةَرُمُعْلاييفأجَحلابيفاسلاَباَصَأنروىَعْسَيَوفوطيف

جرحنِعجزالهَةفينَحيبانَعيورامالإءىرخَأةرْمَعوألباقنم

َطَرَعْشااَدَحأْمَلعَأَالَويَشالنأٌيِرْوتلانَعاوترومولعكت

هيوالاٌيِكلَوفاولهيَهكيرَلنَسَحْاالإينايفةَ
((١۱۷).
.واِدْبَعنبرباجْنَععيبااور()

 

ص
$

اذمدت)7(
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هللاوتتسم لخَدناكِنةَوَرَمْلانعلرواَنْمَدَفاَمُك4اذِإَولَعَأ
ِالَحْلالهَللالخكميميفُكَفلُحَيوأِوسيأَررعىصهناَمتَمَمةع

عَهَلانرافوَحْدرمناكوجحاينينِالاَوُمَوهةولموويىلإ

ىلإسانلامَعجرحةيورَتلامويناکادَِفِةَوُرَمْلانملرلادامرْحخُمٍدةَرْمُعْلا

هاوماَرُحِإديِدُجَتريَعنمىنم
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اهبِتيبَملاَوىلِإجورايف

ىلَعمرحلوطاَرشَأٍةةَعْبَسِبتيبةيورَتلاممويناکدِ

8يلانأيورامككءاَْطَنموأاَلاتحتنجحااَمر
„ooۋۇ

ىلعلديامرابخَألايفسيلَو"اوُلِهأَكىئىلإاونأْمَتْذَرَأاذإ"'
ءاطَعنَعَكِلَديوُرَكِلَدبَحَْسانِكَلَوفاَوَطلابااوعدَو

ىتمرحلانمجرحال:ُمُهضْعَبلاَفَومِهريغَوريبجنبٍديِعَسَوٍدِهاَجُمَو

سےسوو يَادَنأاسبنارامنِءاطَعَونَسَحْلانَعيورءَتيبلاعدو

بَحَتْساَوكدهرَكَونيميموييولمويلبقىمىجحا
َنبانَايوووذوهاهيََّْلاىّىلإجورااونميصءاَمَْعلاضب
نباَلاَفَوليلاكلتىلإةَِوَرَتلامَُةَماَعْتَفَلَحَتَوكمياألصريل
موَيىمىّلَص8لنأيوُرُدَفَوسْمّسلاٍتَعاَراَدِإرحب:سابع

٩هليلَكِلدَوبصَلءاَشِعْلاَوَرصَعْلاَوفَلا
ُجَحْلاةحِصيفاَطْرَشسيََلْعِفْلااَذَمنأىلعاوُعَمُجَأمبهَاالإاَذَمىلَعسالا

ص

اَدِإمرخُتنأاملهَهللالوُسَرانرَمأ":لاَقهلاٍدْبَعنبرياجيدَحنممِماور١

.حطبألانِاَْلَلَْأَوىئىلإانهو

دبعنبربرباجْنَعِلوَطُمْلاهٹيدحيفمِلْسُماور() هللادبع
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ٍتاَقَرَعىلإسانلابىّشَمبصاذِإمتُتْفوْلاِهيلَعقاضْنمِ
2مو J رس۰

.ٍِتافّرعىلإسمشلاعولطدعبالإىُمرِواَجُيلَواهبفوق
صص
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ًةفرعبِفوُقَولايف

:لئاسَمسمحهيف

ناَكْرَأنمرکوَىلَعملالأعماذَفَويفلأسم
ُهَاَفمناو0فاَوَطلاُةرْمُعْلا":#يلاِلْوَقِلجحا

.مِهِرَكَألوقيفلباقنمُيِذَهْلاَوجحاهيَ

ِلاَهالالبةَرَعمالالصنَايوفِصيف::ةياثلاَةَلاْسَمْلا

ُفقَيمهَلِلَوَأيفرْضصَعْلاَورْهَظلانيبُمَمْجَيمسانلابطخ

.ابيتلالْفنِمتبامِلءاَهيَلَعممةفصلاءِذََو.سُمّسلاَبّرْعَتىتَح

ءاَهَفَفنِمدسرنباَركَدَوءاَهرْيَعَوةقَرعِبٌجَحْلاٍةَماَقإيفٌةَلاْسَملا
ةَماَقِإىلَعاوُعَمُجأيأو هاوكنينعيزأناليعا
\

وَهقَرعدِحسَملايااينأةنسلانأوءاَعِدَُموأارجاَفوأناكاربهَءاَرَوىلصي
يفاواوصاراعَمَجَوسلابط۶لاياوككوع

 

دنعتكاباكةرديالاريرلفايصلان

.[۸۸۹ركردأدققممجبمامإلانمیفءاجامباب
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يبنلاأتاتيراياَكِلَديفَفاليخالاٌتكَرَتَو.ِنَدَوُمْلاِناَدَأٍتفَو

لصفیهتلیلصلشمئابليالنه

رص .فقْوَمْلاىلإَبِكَرمتداَمُهَيَبلصُيْمَلَوصع

.رهْطلالبْبُطْحَموَةَاَجرَبمالاةالَصنأاوُعَمْجَأَو:ةلاسَم

ناكاإاًرْصَفىلصتاهَنأَواسةلّصلاوَيفارانويالي

؟ِةَمِلَدَرُمْلاَوةفَرَعبَوىميةالّصلاُرصَقَيلَكهايكَمماَمإلاناكاَدِإا 4

َكِلَديورْمِهَرْيَعَواَهِلْهَأنمناكنُِريِصْفَلاعضاَوَمْلاوذميفُهسلا:ْمْوَقَلاَق
ُروُجَيال:اًنيِفِلاَحُمنمٌةَعاَمَجَوَلاَفَوةَعاَمَجَوٍكِلاَمْنَع
فاصليوماإريتايفلضألاأللقيّاأوِفاَسُمِْلالإُريِصَعَلا

.ورْبَعىّلَعليدللديىح

يتلاعمةالّصلامَاادَحَأنأربَحْلادريملهَلوألاِلوَعْلاٌباَحْصأجَتحاَو
س

٤

Zoe

هميلستدعب .مَلَعَأهاوفرعيفاهنِمِهِميِلْست

َدْعَباهيفَفوُقولاةَفَرَعطْرَكنمنأىلعُءاَمَلْعْلاَعَمْجأَو:ةَعِباَرلاٌةْسَمْلا
والاةنفييجزمكنإيفوتنايقتَنَِلاَ

هَِرْجَملاعولطلبكَهليليف

َلاَقَف4بوُرُغلبقعُفَدمن4لاَوّرلادعبَفّقَوميفاوُفَلَخاَو

كلامَلاَقِهبَوهَلجحاتدعوايوأوحوثياااش
w ~o اوُجَتُحاَومّدلابوُجُويفاولامههناالإماتهُجَح:نوُرَحالافسَنَأن

.[١/۲۸۷تهتجملاةيادب](١)
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ثیيدحوه۸وحورنبورعِثیٍدَحِب يبنلاتتَنَ":لاقحبجصٹی

Soوهلس

اتَعَموذَمىلصْنَم'َلاَقَف؟؟جَحنميل:تلقفٍعمَجِب

اھتوااليلٍتاَفَرَعنمَكِلَدلبق َوُلَوَألا.)92هفتیضقوهجحمتدَقَفار4

.ُملََأهاوليلاىلإهِفوُقوب

هاوئاجٍةَراَهَطرْيَعىلعًةقرَعِبفوُفَوْلانأىَلَعاوُعَمْجَأَو
ححالمشنلاقهققَرَعنطفونيفاولا:ُةَسِماَحْلاةَلاْسَمْلا

نعفوماَهلُكُهفَرَع'يلاوقعتخاَولافويو

سنانِ;كِلاَملاقِهبَومدِهْيلَعَواهجح:نوُرخالاقَونط

تِمَلَاْيَعماكاملإاهلكقرعفوولاوجلضألانأجتا
ص

ُاَوهَفَرَعنْطَبِبٍفوُفَوْلانعيهنلاةَضاَفَيْساللوألاَُُدْنِعُثيِدَحْلا

.ملعا

َدهَش؛ٰيفوكسلاوِةَمَجْعُمْلاداَضلاَوالاديدْشَتَوميمامَسرمنبةورَعوُ()
يفامكحرطُمنباالوخلِاضْعَبيفامكحورمناالعادواََجَح

ٍرْجَفْلاةالَصهذاَكالَصاَنَعَمىحوليلاَنِممةَعاسٍتاَقَرَعَِفقَونم"طفهَسَْحلااَور()

يِْعَيفقولالوُسَرتي":َلاٍَِسْرضُمنبةورَعنعَوُاكَرْذَأدق
کرتامهاوءيتيببطَمتلكٰيطلبجنمهلالوُسَرتج

يِنْعَي-اًنالصدهَشْنَعاھتللالوُسَرَلاَقَف؟جَحنميللهَقعلقولليج
والبليلبةرفوذومقىتبمتوفقراينيوومرجاالص

دقق؛اًراَهَت هحناويدرهحُحَصَوكَماتقيقوهحعد

ولانآمعطُمنبريبُجتييِفَو."ْنَعاوُعِفَتَرا"َلَدَب"الإ"ظلينطقاور()

.ُدَمُحَأهاو"رسحُمنطَبنعاوُمَفْراَوفقممَةَِلَدَرُملك":لاق
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ِهَفِلَدْرُمْلابٍتيِبَمْلامكحيفاوُقَلَْاَو
وركتاِولْوَقبةَضيرَفاهيِفرُكَذلا:نوُرخآ

عَيوُرَوةبلارعدنعهللااوُرُكَْاَكتف
ْنِمحْبصلاًدْعَباَهِبَفوُفولاَوَِمَِدْرُمْلاتيمنیب

لْوَقىلعِءاَمَلْعْلاُروُهْمُجَو«لباَقنمجَحْلاهيلعنناكهافْنَمَوضو
لاففاونهباَحضأ

ننامةمنازل0

ِناَتَعكَربرْغَمْلادعبى7رالهكلل7نع
ةَداَعِإال:ٌمْوَفَلاَقَف«اعْمَجيتبنألبقنمفاوُملَتخاَو٠

.(۱۹۸):ةَرَْلا()
هذوذْشِلكوُرْتَملوقاًذَمَو":حيحصلاعبماَجْلاىلعهتيِشاَحيفيِمِلاَسلانيذلارونماَملالاق()

نا:َيراَعلايفقيبذرملهلةياأأىلعهالاَلا
تص

ه
ا eed

حرش]ها.ماقَأَونافالُجَرَرَمَأمتِءاشَعباعددمثنيتعکَراَمهَنيَبىلَصٍدوُعْسَمنا

یاجلا

رَمَعنامهاويملفبرف"-عشاَيبِرْغَمْلاَنولَصبهيَیئكولُمناك
."ىّلصُمُهوُدَحَتاَوًالابهةفوُالوُسَرهَذَا":ةمرُكعلاقَوكلذىلع
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ريتزلانبةَورُعَوِءاطَعْنَعهلمَيِوُرَوفاْمُهَمِحَرضنيلاقهبَوهيَلَع

.عُمَجِبَألىَلَصَل:نوُرخالاقَودمحمننبمِساقلاَو

كك
اِفاَكَرَعنفَيحماسال8#يلاوَ:مهَتجحلحلو

برْغَمْلاََْيََمَجهنأحصو«”"مْمَجبَكَماَمَأُةالّصلا":الاق

هبَوءامَدرهي:اَنباَحْصَأِقَمِلَْرُمْلابُتيَِمْلاهتافْنَميِفافارا7
موقلاقراَصْمَلاءاَهَُنةَعامَجَويلاللَُوةَداَََويرهَرلاَوٌءاطَعلاق

وورورر

نَعاذهيوُرةرْمَعهلعجَيَوهَلحًالقعْمَجِبفوفوهتافرم

ركملأدنع۶هلأاوكفولورهاظباوُجَتْخاَو
ص

َفُقَوفكرذنم#لالَةووارحلا ضيفيىتَحسالاعَمفَ

0عةرمنكرد
اًذَميفامعيمَجِبدخلاٍكْرَتىلَعْمُهَعاَمُجِهيو

لقوافْفَننءاَملُعْلانممظَعألاروُهُمُجةعأك
میدمهَيفصخرهَ"8يلانعيورذَفَوملأهاوماتنأبصل

فوعنبنَمحَرلاٍدْبَعَوْنَعهلميور٠"لْيلبعمَجنمءاَفَعْضلا

.ولادبعنبرياجنعملم٥ُهاَوَر

.ابيرَقاَمركِؤمدت()
2)(

عْمَجنٍِةّمعضلايفَلاَقوألقثلايفاهلاُلوُسَريع:َلاَقسابعنباِثيِدَحيِفامك()

باغاذإمدقيونوعديوةفلدزملابنوفقيفيلبهلهأةفعضمدقنمباب«يراخبلاءاورللِ

نظلنِذَأا2هللالوُسَرنأ:ركبيبأتبُثیدَحَو[ملسمو‹«۹۳١۱رصقلا
ےس

هليلَهَمَلَسألَسْرَأَوطبتناكاهلِرْجَفْلالبقِةملَدرُمْلانِمفنأةَدوَسِلَنِذَاَمُكَو

.رْجَمْلالَبةرْمَجْلاٍتَمَرَفِرحْلا
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و۰۶و س0رےوسِ نيوروهللاوءراصمالاءاهقفنمةعامُجَوٌءاطَعلاقهبوللاامهم<
ہد

َرَفْسَيِحسْمْشلاعولطلبقعنجنمضاقأ"ا5 مكلَعسانلاَهاذر

رّسَحُمداويفَضْوَأَوهتكفاكوهوَراَكَولاَونيِكَسلا عضناکنمو"رسَح

َكِلَذىلعْمُهَعِتوريْلائاوَرَمَعنئاَوسابعناودوُعسَمناررُسَحُمنبيف
ملأهللاوياَمَلُعْلانمريك

هيشَرَرْذَفَعَّرْسَأاًرسحُمىتاَدِإالإىعااشیالابسنقال
.رجحب
و4
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ةَييلَلاعفورامايريف

لبقَرْجَفلاىلَصامدرمانعَايلانأىلُءاَمَلُعلاَمْجَأَو

ىّلَعجِرْخَتيتلاىَطْسولاَقيِرطلاَكَلَسىئىاملهکيووينشلاول
نبلضَفلاٍقيِرَطْنِميوُرَوِقَرَجَشلاَدنِعيلاَةرْمَجْلاىةاىح

“قملةرترىعىلاتألواللااسا

هنارععنبانَعيوركيلاجالاهيفيذلاٍفَولايفاومادَ

هُت«یَعْسَيَوَفوُطَيىَحمَرَحْلاىأَراَدِإَةيبلَتلاَهَطَقعموأاجاحمقاإناك

>وےل ةَماَسأَوسابعنبايدَحنماور ُراَمِجْلاَو.ثيدَحْلا....لريمل:الاقامهيرنهَ

:یئھاَهلُكَوتالقیميِ
ىّىِلالاراسيْنَعةَفعْلاُةَرْمَج-1
ارم١٠٠وُخَناَمَدْعَبىطْسْوَلا١

.ارتم١١٠وختىطْسْولاَوىَرْغصلانيبواهيوءفيحْلاَدِجْسَميتىرْغَصلا۴
ىتأامل":َلاَقعيبنلانأنأفسابعنبانَعِدْعَجْلايأنبماسْنَعىو
اسىتحٍتاَيَصَحعبساَمرهِعةَرْمَجدنعناياهَلضرعكِياَنْلا(م.ع)ميهارتإ

مثيفحاسىِحتاَيَصَحعبارةياثلايفهلضَرَعت؛ضرألايف
:ه9سابعنبالاق.ضزالايفخاسِاَيَصَحمسمرةكلاثلاةرمَجْلايفهَلضرع

هحيحجصيِهميرناهاوَريرِذْنُمْلاُهَلاَق.نوُعَتًاةلمَونوُمُجْرَتنَناَطْيّشلا"

ىلعٌخيِحص:َلاَقَوْمِكاَحْلاَو

e
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نبدْعَسَونَعَكِلَذٍيوُرِفقوَمْلاىلإحاَرأاداَهُعَطَف:قن

موَينمسْمْشلالاَوَریّتَحنايلامهاةمَلَسأَويلعنَعلَو؛صاَقَويپُ

يورِهَبَفَعْلاةَرُمَجيِمْرَيىتَحاَهُعَطقَيالهنأءاَمَلُعْلاروهُمجنعيوروفرع

ديِعَسَوُءاطَعلاقهبواتيلاجَونوََُمَوسابِعنباَوٍدوُعْسَمنبانَعاذ

بجن َكِلَدتوبُخيِحَصلاَوُهَوءيیآّرللالُهَأَويِعَحَتلاَورْيبُج

ا

8يلانَامليللأیورو:[ةبقعلاةرجيمرتقويئ]لاسم

ا7مولاكلذيِفاَهَريَعمروعوُطدعبِةَبَقعلاةَرُمَج
اوُقَلَْخاَوءاَهَْفَويفاَماَمَرهَِلاَوَرلاىلإعوناَدْعبَماَمَرننأىعاوما

ْنَعَكِلَديورلموقسلا[ولطلكزاوکاترنمي
ةَمرْكِعَوِءاطَعْنَعَكِلَديوُرزْجُي:نو2َلاَفَوءةَعاَمَجَويِعَحنلاَوده

عولطلبقِرْجَفلادعباَهيمَريفنوراصخريرقنوارواع

.يأرلاِباَحْصََوَدَمْحَأَوكلاَمْنَعكلذييورر؛سْمْشلا

وقيناکايتلانايوراَمِبرسلعولبقاهيوزيمَنمجاوو

َكِلَذِهِلْعِفِبَوملاملطىِئةَبفَعْلاةَرْمَجاوُمْرَتال":هلأٍةَفَعَضل
(ore

0

ةَقِاَعْنَعيورامورحلاتعاو:َلاَفَوَتَفَوْلا

دُعااوجفالبقهمررْحَلاَمْوَيَةمََسألسزأاكهنآ

]٤١٢۳ر«سمشلاعولطلبقةبقعلاةرجيمرنعيهتلابابءيئاستلاءارر
ا
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ةاَصحلينوُكَت:ِءاَمَلْعْلاروَهُمُجَلاَفَفِقاَصَحْلارادقِميفاوُقَلَاَو

يوويالاباَحْضأَوسووءَريلنانعديو“فْذَحْلا

سایہےکا
اذشنبقنايلربيَةَرُمَجْلايمرَيناکُهنأرَمُعنبانَع

رياَدَحَأُمَلُعَأالو.َتْنِشثْيَحنم::نوُرخآلاقَوعُمَجن
EETو٣ هاوِمَرَحْلاريعصحب

يفاَنِباَحْضصَأَدْنِع:[ةبقعلاةرمجهنمىمرتيتلاناكملايف]ٌةَلاْسَم

نبِءاطَعَوهللاٍْبَعنبباجْنَعَكِلَديور«يِداَوْلاطبنمىمرَتنأةبَفَحْلاةَرْمَج
ا

Eorder الاسسالالاسعاوسق intsdat taint tintsisle

دوُعْسَمنبانَعكلذَِعاَمَجَومالَسَودمحمنبمياقْلاَوحاريي

ساَماَمرَفيِراَسَينَعتيلوهنيوْنَعىئمَلَعَجَفهکهنأ"َكِلَدَو

نِإ:َنوُرَحَاَلاَفَو«"ةَرَعبْلاروِسهيَلَعريذلااقمادم:َلاَفَو«ِتاَيَصَح

ءاَهَِْفناَماَمَرَوَدَِصَكنِماَحّرلاَوءارَمُع
2o Cor Ê oro i س o o .° ودع٥س ئالعامُبَحَتْسُمْلاَو«یَمَرثْیَحنمُئزُجُ:رْذْنُملادبعنبركبوُب

7Zwےس0سےZoسر2ٍسص~7۶

ٍهندَبىلإفرصلتاةيقعلاهرمجىَمَراًمَل%8يلانايورو:ام

:يديهارفلا)"يمرتيأابٌفِذْخَنوكيتبابسنيباهذخأتةاونوأةاصحبكيمر:ّفْذَحلا"]()
.[(امهعمءافلاولاذلاوءاخلابابء‹نيعلا

.[١٦٦۱ر؛تایصحمبسبرامجلايمرباب«يراخبلاهاور]()
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اُjpو2oو ةبفعْلاةَرْمَجيمراَمُهُدَحَأنأىلَعُءاَمَلحلااَ
و

لَادو:هلْوَقِبُداَرُمْلاربكألاللحلَوُهَوِقَراَيرلافاَوَطِبيناثلاو

.ُمَلَعَأهاوقالصلانَِميِلْسَنلاَهبشَأَوETاسك

ِلْوَقلهسهَرلحبمثخبلتُامكبْةرمَجاحلاىقاو

ُهلحَملبابباَطِخْلاْليِلَدَلیَاووراولش1یلها
ِضْميلَوهانيْمْطيلَونملكيةأرلحاَورييأَرىلعل

.َكِلَديفبِحْتْساَوءِتّيْلاةَرايزِلك۴َ

نأىلع-ُتْدَجَواميِف-ُءاَمَلُعْلأَ:[فاوطلاعاونأيف]ٌةاْسَم
َوُهَوقَراَيَرلاُفاَوَط:يناثلاموُدَقْلاُفاَوَط:اهدحأ:عاونأةكلَكَفاَرَطلا
يلياوإ:ىَلاَعَِِلْوَقُداَرمْلاَوُهَوفكرتنَمِلاليذلاضر
POA)„ملا oeسهووم
ِبفاَوَطىلعئِرْجُبهنهشمَعَرَوعادوافاوَط:ثلاثلاو"4نيل

ِتقَويُِلوُمعَمٌفاَرَطهال:اوُلاَق.ٍجاَحلاهپىّنكيملنٍِوةَراَيَرلا

ُهُمَرليَوهرجنأةَراََرلِلعادلاَفاَوَطىواَدِإيِدْنِعَوفاَوَط عاَدَوللهُم
.ُملَعَأهاومد

ُفاَوَطِهيَلَعسيلٌيكَمْلانأىلَعسالانمَعاَمْجِإلانأْمُهضْعَبَمَعَرَو
ومَمجَأمهنامككوالايهوٍةةضاَالا 7ُفاَوَطلِىلعسلا+
دَحَأ:نْيقاوَطهيلعنأٌجَحْلاىلإِةَرمُعْلاِبعمهتنمنأىلعاوُمَمجَأَو:اوُلاق
هناكىتعبةاناويعنبعياهملر

ِناَيْعَسَوِناَفاَوَطِهيَلَعلاَ؛ِراَقْلاىلعاَميِفكحاوفاَرط

.(۲):َةَدْئاَمْلا()
()(۱۹).
()(۲۹).



 

س
ِنَسَحلاَوٌيروثلاَودوسلانبنَمحَرلاِدْبَعَوٍدييَرنبرباَجَونعاذَهيور

هيلَعاَْنَأبجودَراِذناَقاَوَطَناَكاكيرلباَحْصأَوحلاَصنِ

ڭحاَوٰيعسودحاَوٌفاَرَطهيفکب:نوُرخاَلاقَواعمَةَرُمْعْلاَوَجَحْلارقاذِ

24ء

ىلَِو٠"كيفكتياكوس"ةَتليلاوَ رمتهر

Jل. Aتاشےلہمتج

NENENENEENPERNPANNPNAENENYصافPRلناس
٢۲

فاشلاَوكِلاَمَودهاَجُمَوُنسَحْلاَوٌءاَطَعَوهللادْبَعنرُرياَجبداَذَع
Eftُهللاَوهعيوراتيفعامو

."ةَوْرَمْلاَواصلايبو":ةداَيَزتلاهلقدعبهيفملمةياَوراأ؛ينطفرادلاَواور
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ُتِلاَقلابابا
ةرمعلاوجحلاتحاوليف

س وسوسروسس
:لوصفىلععزوتيباَبلااذهو

كرما

ريِصقنلاملصَفقلَحْلانأَوجَحْلاِلاَعْفَأنمهنأِءاَمَلُعْلاَْيَبفاللَو

:اوُلاَف-الك-َنِيِمَّلَحُمْلامحزاهللا":َلا8َ#يلانأَرَمُعنباٍثيِدَحِل

لِءاَلاذأىّلَعاوُعَمْجَأَو:َلاكىلاَلوُسَرا

ءاَسْنلاىلعسيل":ِلوَقلٌريِصْقلاَنْهَُسناو

كُنوُهلَهاوُملَتخاَولِمءاَسْسلِلحلانالو"وصقلهيلعامولح

َنِمةَعاَمُجلاقهبَوكَُنوُهَلاَقَق؟الوأىلعبجي

.[٤٤4رءةرمعلاوجحلالضفيفباب«عيبرلاهاور]()
.دٌوادوُبُهاَوَرسابعنبانع()
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يوُريصفالويلحهيلعسيل:َلاَقْمُهَضْعبنِرصُحُمْلايفال

هکرَتيفَبَجْوَأاكسريصَقَتلاَوقلَحْلالَعَجْنَمَف.ةفينَحيب

A

.ُمَلَعَأهاوءمهکرتيفبويمااكنهلعجيملنمو«ل

ک

ی

م

|ياَهَقَْا

ًنعكلذ
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يفراَمِحلايرلىتىِفِرَصَْفىِعةَوايَرلافاواحلافاعاَِو

َرْمَجنأىلَعميلالهامجوقيرْشَتلامايايهيتلامايألاةا مِةَيَقَعْلاةَرُمَح
ر

اهلكِتاَرَمَجْلايفٌجاَحْلاهيميامةَْمُجَنَأَوءاَهِرْيَعَنوُدرحناموييفىر

تْيَحنِاَهاَمَرنمَنأَوهيفاةرْمَجِلبَرحناموييفاهننوم

بحململالعوكدلكاهلبووأاَهَالُعَأنموأِةَبَفَعْلالسنمرسيوس

يفٌةاَصَحلاعَقَْمَلاَذِإىيملاديهىَلَعاوُعَمْجَأَوءاَْمَدَقاَمُكيِداَولاطْبنِم

ودکایتامکاشاااصملکيفيمزقوهک
ص

ووروو ةاصخ

يفَرْنَيَواهنَيِمرَينَاُروُجَيهوعبسَرْمَجلکاصح

يعمناكنمووقكىلعهلو
يِمْرَيَووُعدَيَواَهَدْنِعُفِقَيَوىممريهنأراَمِجْلايريفهلاأَو

لكدنعريكوءاَمدْنِعفقالوهللايميتاَلالِيِطُيَووحيمثيَا
يَوسنِنأىلعاوُمَمْجَأَو8يلانعاذَميفتبمِلةرومح
لاقِلاَوَرلالبقاَماَمَراذاوُفَلَتخاَولاَوَرلادعيَنوُكَينَاثالثاراَمِجْلا
ا

.(٢٠۲):ةَرَْلا()



 

قهقعنوتشععرياذانبءاَمَلُعْلاروُهُمُج

ءِءاَمَلَعْلاروهُمُجيریَفاَوهاَهيورُعىلإسُْمْشلاعوُلطنٍِراَمِحْلايھر

يوروهكدبعوباهيفصخَرَوِبئاَحْلِلالإ١ليللابُروُجَياليمّرلا

البليفصرةنَسَحْلانَ

اهيِمْرَيوَُلاَقَفادمللاىلإةعةرمَجرانمفاوما

علانمسمسالوتىتحرتنئنموَفيالاکوت
1 ٥۶„ےس امونإفحيانودمَعَتللاىلإاهَرحَأاذهنأِءاطَعْنَعَو
ص

مريْمَلْنَمهتحباعودهكدلاإونوولعيکالقالل
كم4 اهللً انأنمهَراَهِمْرَيلَفركَدمثراهتلالوأٍةَفحلاةرْمج

RE

بممحلا

نَمجتحاو اَموُمْرَينألبإلاٍةاَعرلايبنلااليلاَهَمَرَراَجَأْنَم
4 َوُهَواقيلايفرٌثفَووههيلعقدماَتْفولانأالبلاهتمنمعَ
ر

ةاَعَّرلاصخرنأاوُمعَرَولەتعلاىعنبتتلاعةعلب

هرقنلامايألَوَوُهيذلابيلامويايفبقعارجنورجلادبيِ

هاوُعَرفدقوموقيذلامْوَيلاَوموياكيديفاَموُمررينأْمُهَلصخر
ةعامُجدنعَوورقرخألارفاويسالاعَماوَمَرددّعْلاىلإاوُماَقنَِو

يِضاَقيلعنبىسوُموخوُهَوَناَمُعيِدَقَعْلاَولمهلأنميناثلاِنرَقْلاِءاَمَلَعنم()
َ.نهُملاةماَمِإيفَنِِمِلْسُمَ

نبماعثيدَحنمنابنئاوُيِذمَْملاةَحَحَصَوُةَمَحُِْاَوَراَاذهيفلصفلوقلاَو()

محلاعبورىينعةايفللااعرصر88يالاقيدع

يتلاةرمجموينوُمْري::مَلَعأهاوينعي۽"قتلادنعنوُمرَيمثنيمونومري
وهوكيفيمَرلاممَيداميايلاكانوشتبهرلو
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ريكصخَرَوداوموَييفنيمينيبعْمَجيهاِمةاَعرلاَةَصحخُرنأءاَمّلْعْلا

ملهاودحاَوموييفِنْيَمْوَيعْمَجيفِءاَمَلعْلانِ

ْنِمسْمْشلابيَتىتيقينامايأيفمرْلنَمنأىلَعاملاعمو
دعباَهيِمْرَيالقاهرخآ وااَهَضْعَبوَاهلكن|َلاَقَهْيلَعاميِفاوُمَلَعْخاَوعب

هَاهلكاكرنإنورالكَاْعنَعاذَميورٿِاهنيتاو

عاصفضينيكنيماعلكِعَاَدِعاَصَداوةرمَجكرتنَوَ

اقفرتيفهعنهتلرنجالخاتهيلعَفاهلُكنأالإطح
ً۶
ص

دمنيكيْماَعْطِِةاَصَحْلايفٍِيَلَع:ُهوقلافةفينَحيبآْنَعاذهيور

ُالوُقَياذهبقاَدِعاَصَفَِالثلايِفَوَكِلَذَكَنْيَتاَصَحْلايفَوماَعَط

ِةاَصَحْلايفَنيِعباتلانِ«يروثلاوَكِلَدىلَع

جتدماجنَعكذيورايشايفاوريْمُلَوةَدحاَوْلا

ُلوَقَياضعو8وللالوُشَرعَانج:َلاَقصايبآنبِدْعَسِثيِدَحب

ْمُهِضْحَبكِلَذبِيملف«عْبَسِبتّيَمَرلوقيراوتسبتمر ۷۱ضبلعمد
٧

٠

يفىميليتيبنأدحلزوجيلَوتیبملابوجويف]ٌةَلاْسَم

يفهَلصُحَر8يَعالإبلكِمهيكلَنكهر
.سانلاعَمَنوُمْرَيَدوُحِبْصُيَوءىريَةو

يالمْويلانِلوألارْفنلايفىمنيمَرْفَْينأجاَحْلاَداَرَأاد

ىتحىئمنمجرحيملنِضايفىَصَحْلاَنِيهباَمنفد
ةَمزَلليلاُهَكرذأ .ُمَلُعَأهَهلو«لاَوَرلاَدْعَبََرراَمِجْلايمرىعبِلامْويلُوُمَفْلاهَ

 

.[۳۰۷۷رءرامجلااهبىمرييتلاىصحلاددعبابءيئاسنلاهاور])١(
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.غوطَنَوباو:ِناَعوَيذَهْلانأىلَعُاَمَلعْلاَعَمْجَأَو
CPPوو4رلااو
ىلعِناَرَقلاَوعتَمتلابنوكيَورذنلابنوكيَبجاَولانو:لوألاعونا
eسرراا7eوڅ۶س۽ ِدّيَصلاةَراَمَكيذَمَوِءاَصَفيڏَهَكةَراَمُكْلاموُرَلبنوُكَيَوءاضيأهيففال

ىّلَعُءاَهَفْمْلايِذَلايذَهْلانسَكِلَدهَبْشَأامَوىَدألاِءاَْلِإةراَمَكيدَعَر
°ص207و°7۰162

:ماقاةَرَشَعىلعلصَفْلااذهغّرَوَيَوكسنلاضبيفصوصْنَمْلا

Eلوألا
71 7F

رذنلايدهيِ
ووارکرورل1ےس ُهُمَرَليفتنحفيذميلعانالفتملكنِإلوينألثمنيِميلاببحيوهو

هس o £ 7 7 7 1 0 سسےک2ولهو

وأهنبابَرذْنَينألئميادفْلاةهجىلعاّضِيأهيلعءةكَمىلإهيِدهِينأ

اذهلئاسمضعبيفُهَركَدلبلوألاعونللَدرفأامكًالقتسماًناونُععونلااذهلفلؤملادرفُي 11 )(
O 1 1 .[لصفلا

ماسقأةعستىلإليصفتلادنعهَنكلوماسقأةرشعىلعلصفلااذهنأُفلؤمَلاركذ]()
1َ.[طقف
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:ِدْبَعْلايفلقو.هلءاَدِفننوكياهعيهينهيلعهكهبهرَحنَينُ

و201و

هللاوهنيهِنَمْتِبيرَعْشيفعيب::ليقَو«ِتّييْلادةَمْدْخلهيد

يئاثلاهلا

ملايذميف

هعمْلايفاَمَإَويففاللَو
ارستااَنىلإِءاَمَلعلاُروُهْمُجَبَحََقيِيَلَعبِجاَولايففاوُفَلَتخاَو

HW5:اهلْوَملقاشلاىلعيِدَهْلامسانااوج

وتاشديصلاِءاَرَجيفبجيهنأعامجإلابمومووې

اوُعَمْجَأَو.سابعنبانعكلذيورورَقَلاَولیوليدَهْلانَِرَسْيَعْساامنأى
كلكموُسَيماسلاهيَيدهادجمنمهاوبيرلاىلعَراَفَكْلاهذَحنأ

:ليِقَو«قيِرَطلايفَعَجَرادةَعبَسَوفرعموياهرخاوهوجلايفماي

.هرضمىلإ

Gan o
-

كلذمدتدقونم

ماَيصلاىِيذَهْلانمهِئاَضِْابلِيَيذلاِناَمّرلاٌدَحيفاوُملَاَو
ر

هيلَعٍيدَملَولإصرفقتلادققموصلايفركاِسَنبنَعليف
س س ےو

س

نأهيلعمايالادمْوَصلبقهدَجَونإموقَلافَومْوصلاِءاتَأيفُهَدَجَونو

ىوس۶

هبال؛ُحيِحَصلاوهاَذَمَوىِبَعيذلعملامْوَصيفُهَدَجَونود

.ةَلَدبَالقءاَمْلاَدَجَومثىلَصولهااَمَكيضرنمجرح

طْرَِةَداَبعْلاِءاَدَيايفَوُهاملَم:ِةَلاْسَمْلاهِذَهيفالخلاُبَبَسَو

وأٍةَرُمُعْلالَمَعمايآيفماياهالاَءاَصاوُمَلَخاَوماماهيئ

.(4ە):َةَدِاَمْلا)

ق
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ْمَلادورْجَتَومرَرْخَأادِإاَهُموُص:انباَحْصَأصعبلاقىئماييفاَهَماَص

َلاَقَو.ةفييحوأوُومهِيَكيڌنمصلكرَمَىه
.اَهَرْيَعوأیئِمممايايفافياَمىماهبيِ:زاًجِحْلاله

؟لأاَهيفلحمامايألاهذهىلعمساقليلَم:فالخلاُبَبَسَو

:لاَْنَمَف؟اهيجومعوقدنبالئِرجُلنأةَرافكْلاطرنلَهقطن

يَحْلايفعوُرشلادعبَألإمْوَصلاُئِرْجُيَا:لاق؛اَهبِحوُمعوقودنبالئْ

اوهاوُنوُجَي:لاَقناَمْيَألاةَرافَكىلعاَهَساَكْنَم مكحول
ن

ُثلاثلامسا

[لباقنمجحلاهيلعنمليدهلايئ

هِطلَعلبقنِوأهاكرنمنكرِتاَوَفجحاهَنَمنأىلعاوُممج

اهلدکەزنيراعلويزنان

.َكلَدَدْعَبُهَيِضَقَي

تكاَبَحَذف؟؟لِمهيَلَعبِيلَملياماعنيٌجَحاديدهايفاوملتخاَو

حلاداسيفِْيلَعّلَعَديذلاٍناَصَِهيلعُبَِييهانأىلإءءاَمَلُعْلا

هيَلَعاوُبَجْوَأِءاَمَلُعْلاُروُهُمُجَفهيلعَدَسفاإعوطلايَحيفاولا

يذَهْلالَوعولطتلايفهيلعاضفا:وافموقدكَويدهاءال
2

24س ۴: رمونُهيلعسفاذِإإنالاقهبوحصالوالاَو
ص
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هللالَاشولبانمٌيدَهْلاَوٌجَحْلاِهّيَلَعَولحب4ِماَمَنِِ
)دهللداولإ ألارملاشيأرإل

2 4 ot بارلاةا

ٍديصلاةَراَمَكييدَميف
2 :هلْوَقىلإمرحناوديَصلالول:ىلاعَتهللالوق:اهيفلضألاو

َذَفوأهيفديلالنكيفُبِاَوْلالَماوما"هبلب

ك:ىَلاَعَيِهلْوَمِللْدِمْلاَبجاَوْلانأىلإُروُهُمُج
٤ ص ين.لثملاَوةَميَقْلاَنْيَبريَحُمهنأهنعيوراَميِفوَابَعَذَو"ڳول

هناكَِلوَفْااذهبلاقْنَمدنعةبألايدولئلااهبيرشنأَنْيصلةي
هلَعَفدعممكنلَْنَمَو:لا هاَماَعَطِةَميقْلاوأ«معلانملفامةَميقهيلع

.ُملَعَأهللاَوءاًماَيِصَكِلَذوأ

هيفمكَحاممٍدْيَصلالاقىلعمكحلافاَنْتَبْساياوُمَلتخاَو:ةلاسَم

هَلاَرَعلكنَمَوامشدبعَاعلكننأمهِمُكُحلثمفلَسلا

لكيففنيموفلاقكهينارقيهيلعفةيشحوهرفيلفنموقاش

اوُمُكَحمِمةباَحصلامُكُحِبريحانإ:نوُرحالاقَوةاهال؛َكِيذنموام

۴°و

وقعَممکهنا؛َراجهيف .مُلَعأهللاو؛ىنعَمهتداعالسيلفىعَمْلال2
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ِهِذَميفا:ّةَلاْسَم ؟ٍبيترَلىَلَعوأرييْخَنلاعيملكتول
َلاَفَوُاَرَجْلاهْيَلَعيذلاِناَريَحُيبنأيع۽ريتاىلع:ُهوَقلاق

.لَّقْلاَوراَهَظلاةَراَمَكِاًهيِبسَبيترتلاىلعيه:نوُرخآ

َوُهاَذَهَو«بَرَعْلاِناَسِليفَرييْحَنلايضعن(وأ)َةَظْفَلنأ:نيِلَرألاٌةَجُحَو

.ُملَعَأهاوخيِحصلا

eeوهووروەک ةفماَيصلابماعلاريدقتيفاوما دملکنعُموصَي:ُموَقلاف

هاَموَييدملکْنَعوصَب:نورخآلاقَودنعنيكيلكلمطباموهوامو

یومزمىالۇَمدنعنيكيلُكِلمطباموُمَو

ماشنَُِصَلاَوُمَولْأنَعٌيِورَميِنَلاَوِاَجِحْلا

روُهُْمُج؟الوأارجهيفلَمِدْيصلالقيفاوفولاسم

ءاَدُمَعَواطاهيفبِيَناَمصلانأ؛ِلاَومألاىلعاساُءاَرَجْلاوهيلع:ءاَمَلْعْلا

بَاِنَنلەرهارليفطحنأىلإرهاطلالأبو

ملغاوعَ

e, o 9

:ْمْوَقَلاَقَفنوًمةَعاَمَجهيفكرفيصليفاوفلتخاو::ةلاسَم

هُلاوناكنِموقلاَقَومهنيداولكىلع:1ڭاا
ْمُهَومَرَحْلايفهولنومهمداولكىلعنومِرُْمْمُمَومرَحلايف

.دحاوُءاَرَجْمِهَلَعَفننولحُم

؟دّيَصلاةةعامحىلعوُيَدَعَتلاءاَّرَجْلابجولَم:فالْخْلابيسو

نموَدْيصلاَيلَتاَقلنمدحاَولکىلعَبَجوَألطف:َلاَقْنَمْف
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ماموداوءارَجهلع۴اهِدّيَصلاةَعاَمَجىلع:َلاَق

7اوَنيمرْحُمْلاىلَعٍظيِلْعَلاةهىلَعَفَنيِمِرُحُمْلاَوَنيَلِحملا

دعبهياهلقىلإداعاِِدْيسلالاقيفاوُمَْاَو لَعمِكُحنأَدْعب
مب۰للهيْنِكَلَوىلاةرَملادِعهْبلَعْمُكَحُيوقلاَ

يفُمُكُحْلاِهْيلَعداعي:اولاَفَكدُمَعْلاَنْيَينوُرحاَقّرَفَوكنملا

عبنوكيلالكاملأمكاولعباءاَاَحْصَأَلافَوهدْمَعْلانود

.ُملَعأهل

؟امِكاحٍدْيّصلِلَنيِلِاَفْلاُدَحَأَنوُكَيْنوَلءوت:ّةلاسَم

راجوُروُجَيلمَ
؛عْرْشلايفّيلْصَألاعملاموهَفَمِلةيةَيالارهاظُصراَعَت:فالخْلاُبَبَسسؤ

لعبكهتللإيفركهيسةيهانكِلَذَو
۳ >

أَولاقريعواناالتاقناكاِِدْيَصلالتاقُمكُحَروُجَيننأاًهرِهاَظ

ىلَعاًمِکاَحنوُكَيالهيلعموُكْحَمْلانأوهَفيففيلصألاىْعَمْلاُموُهَفَ
E س

هللاوسفن .ُمُلَعَأهل

اوأَرْجَأمَعْطَأامْثْيَحموقَلاَقَفماَعْطْإلاعضميفاوتو:لاسم
رصےہسےس

ٳمعطيال:َنوُرَحَألاقَوكيصلاهيفَباَصَأيِذَلاعِضْوَملايفممي:نوُرخآ

.ةكَمنسِكاَسَم

اوديرنبرباجَوريبجنبِديِعَسَوحْيَرش

2

ِنِِكاَسَمِْیخهنيفةاكرلابءاّرَجْلايفماَعْطِلايهشت:فالخْلاُببَسسؤ

نأیارْنَمَووضْونَعلفيل:َلاقِقاَكَرلابءاَرَجْلايفماعلاكَ
ٍنَمَوهةكَمنيِاسَمالإمميلاينيكلفَلاكََدوُصْفَْا

تّْيَحمط:لاقيالاالط يوروألاللوقالع؛هللاواشٹیح
ثيَحموصلاَواَعْطْإلاَوكَمدلانَايئُعَأيأباَحصَأَوكِلاَمَويحلا
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ُلوَفْلاَوُهَواشثْيَحَمْوصلاَوةكَمِب

 

ءاَمَْعلاُروُهمُجَبَحَذَكمَرَحْلايفَدْيّصلالفيلحمايفاوما:ةلاسم
ٍطاَقْسِإىلإرهاظلالأَبَهَذَوِمِرْحُمْلاىلعِهْيلَعِءاَرَجْلابوُجَوىلإ

وپابترامبمهالهّنَع

مرحهللانإ"يلالاو"امارعجاور2ىاهلا
.ُمَلَعَأهَلاَو٠..صَمْرَألاَوٍتاَوَمسلامويك

سماَحْلا

دّيصلاءاَرجىفدراَوْلامُكُحْلايف
ْنَعيور4امداملتيايمنم7لرىا

ِلاَيِيفاَولسابعان
ارحةماعلالاقىع:لاقهٌَيَحَنلانَعيوروندبةماعلايفاولاهَ
يفْمُهَأٍةَباَحصلانِوعوعاميفههلَرُعنَعيوروءان

يباْنَعكلذ۽يورنيكُسماَعْطِإوَمويموصاهي:ليِقَو.اَهْنَمَتةماعلاةي
ىّلَعْلْخَفْلالمح:لاَقنالعْنَعايفيووىتيبودي

اَذَمضيانمَبيِصأامَدَدَعىّمَساَهَحاَقلنادركليلا
نمنينَجاهي:نسَحْلانعليقَووأدَامصكيدنهَس

امَوُمَونِعلاَرَعلايفَوءشْبكِعبصلايفىَضَقهنأَ©رَمَعْنَعَيِوُرَوليلا
.(17):توُبَكْنَعْلا()
.[٩٠٤رحتفلادهشنمباب‹يزاغملاباتک‹يراخبلاهاور]()

امركمهَدَفَب

ا

۸
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CE 7

َرْفَجِبحوثيايفَو«يقانعبألايفكلْنِمدلووأِرْعَمْلانمدو
يهوقاشلارجتامكتبتلقامفيهوبَذَوَمئاَوَق۾عبراهليود:غوُيريلاَو

ٍعاصَرلانعلكَام:مُلِعْلالهادنعُةَرْفَجْلاَو؛شوُرِكْلاِتاَوَدْنِم

بّزألايفلاقهنأِكِلاَمْنَعيوروءاهتوُد:ليِقَوقَرْفَجْلاقوقامقاع

ةوامعّدَجِدَوريذَهَلايفوُاماِاَت:عوُبريلاَو

:ىاعَهالَبلاولإلاَوٍْعَمْلانِيهوَامفنضلنِ

ىّلَعلَعَجْنَمنأيفُءاَملعْلافلتملو٥:ةدئاملا)4قةمكلابايد

عو

وائيياوافلانمعلحملقاهکرْجُبالهاابْذَحهم

نأاَمُكٍَعَنلاراعِصلموُه:ْمُهْصْعَبَلاَفَفّْيَصلاِراَعِصيفاوُمَلَخاَو
هالالابويوشعيبالَونَعيور

ةَريِغصلاىوكَةَريكلاالايفءَنيفءاقبحكيدعَ
.ةفينحوبلاقِهبَوةَميِقْابَكِلَدلك:َنوُرَحَاَلاَفَو؛ليصُق

يفَوئاشمَرَحْلاماَمَحيفموقلاقءاَمرَْعَوكَممامَحيفاوفو
َنِمِةَعاَمَجْنَعكيديوراسكييف:

\

R
r
Ê

۱( ةَموُكَحماَمَح

ةفينحوُبلاقَوئاشريطلانممِءيشلکيف:لاَقُهَنأِءاطعنعيوُرَوِقباَحصلا

بجيربلدْيَصْنِمَداَرَجْلانأىلعِءاَمَلُْلاُرعكَأَو.هلصأىلعاَلكيفٍةَميِقْلاب
هَلرَمَعْنَعيِوُرَفَكِلَذنمبحاَولايفاولوكارلاهيفمحملاىلع

o

َموكحاهيِف:يقوةرمَتاهيف:سابَعنبانَعَورمتروأماَعَطنهض:لاك
~o

.ملعأهللا

R
C G
1

ه
ا


ن

معلاَنِملمفاَملَمءاَزَجَفادّمَعَتُممكنمهلقنَم):ىَّلاَعَتهِلوَقِلءداطٰصاايفنامكَحلاهيلَعمُكحيٌيأ]

.[(٥۹:ةدئاملا)(ْمُكْنُمٍلْذَعاودهبُْمُكَحَي
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اترتارلا
مارحمِرْحمْلاىلعبلاصنأىلع#ءاَمَلْعْلاَعَمْجََو ةفسنف

بب:َلاَمَت#للااَماَْْسايتلا

وقلتانبراوادلاَدوعابارلاعجنق

موقاتقكيةيرأمعلايأيااواتاڌييأصا

داعسلامنوهََِْاَورمنلاَوفلادسألاكياعبسلكىلراضروع

لقالوودعتالاهل؛ٍعاَبّسلاِراَعِصلِقءالؤَمرملوقٍمرْحُمْلاىلَعسل

نِلتيموقلاَقَو.ّرهْلاَوٍبَْنلاَوبضللمرابِكْلاَنِموُدْعَيالامّلُك

وهفلألامرَحُملك:نوُرخالاَقَو.ُبفَدلاَويلابلكلالإروّقعلابالكلا

دْيَصلانمالحلاهيَلَعرُخاَإَمرْحُمْلاناباوجَتحاَو«؛ٍسْمَحْلاىَنْعَميف

.لكألاحاملا

يلانَعكيدتوللفيفِءاَمَعلانيبففالحالو

وه:نوُرخآَلاقَوبَرْفعْلالموُموقَلاَقُفروُبنْزلايفاوُمَلَتاَو

لاوبَرَقَحْلانمةياكِيفحص

هللالوقمِرْحُمْلِلالهنوخبلدْبَصمنمَكَمسلانأىلَعاوُعَمْجَأَو

كَمَسلااَدَعاميفاوُفَلَتْخاَوهءُهُماَعْطورحَبلادصكَللِ:ىلاعَ

.[۷٤ر«يقتيالامومرحملايقتيامباب«عيبرلاهاور]()

.(٦):ةَدْاَمْلا
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وo„لصسو٤7oمےسصےس ىلإجاياَملُكَولَلَحٌدْيَصوهفةاكذلاىلإجاَتُحَيالام:عوفلاق

ِدّيَصبوهسيلفةاكَذلا .مرْخُمِللِحَيلَوحبلايصب

دنلَيشوييشيوخوإذيفهالا
َوُهَوءابِلاَعُهشْيَعهيفنوکاَمِبهنأمِهرتكألوقسَ

ِناَوَيَحْلامُكُحِبهَلموُكُحَمِءاَمْلاربطنأىّلَعِءاَمَلُعْلاُروُهُمُجَولوي

معايعباعمكبهكمكيلاهلأءاطَعنَعيوراأل۳

هباکیزالهيفامنویفَءاَرَجال:ُموقلاقمَرَحْلاتابتيفاوفا

ةَحْوَدلايفهيفلب:َنوُرَحَاَلاََو؛كِلاَمْنَعَكِلَديوُربيفَدراَوْلايهل

ويفيالقِناَسْنإلاسرعنمناكاملكموقلاقداشاهتوُدامیفَوفرق

هللالبقنمايبناکاملکو هبَوَفينَحيبآنَعاذهيوُرِهيفَقهٿ

٥

يفاَمهِعاَمَيْجالِدْيصلاىلَعتالاساقيلَ:اذهيفالخلاُبَبَسَو

دبلَوَلواَهُدْيَصرَال"َكِلَدْنَعيلا
س Zo ٤س۱وس

ملعألاو

 

كَمحفمويامتولالوُسَرٍةبطُحنِهلأمَدَفَدَقَواحيااورهرررهيبايِدَحنم()

.يراحبْلاهار
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ىلِاةَيذِفيف

وقفاأهةَنُسلاَوباَتِكْلايفَكَِذدوروءاَهيَلَعُءاَمَلعْلاَعَمْجَأدَقَو

وَةَكَدَصوَأميمنهيقويارنيیدويواسيرمنمو:كها 4يكساق

لااعلَاناَكهنأُتباثلاهرجعنببْعَكُثيِدَحَفهُةنسلاامو
ص
0

هنالكمص"هَللاقلحبا2رمقييريفلمفاكاءامرخش

َتلَعَفَكِلَديأكساوانيكسلكل¿ندمنيكستسمطواماي

اَسَدَكامكًةيْذْفْلاهّبَلَعنأةَروُرَصنملحْنَمنأىلع"كار

يِساّنلاىلَعٌبجَتةَيذْفْلا:ِءاَمَلْعْلاُروُهُمُجلاَايستيلحمقااو
2

.يِاَنلاعنأمالالهامعَرَوِّمَعَممْلاَو

رطضُمْلارْيَعىلعيهرضاىلعةابجاملنأ:ريلوألاةجحَو

وهلا3تلکيقوديتنبفكيك

م

ًاطخْلايِتّمَأْنَععفر":ابهيلا"وپًاميفعاتج

ميايالايمريكىعكذاكترمنو"ينا
os .ُملَعأهاوءِناَيْسنلاَوألا7رقرف

:ةَّرَْلا()
ةيبدحْلابةيللالوُسَرييرَ":يِراَحُبلاةياَوِريِفَوهكَررُهيباثيدَحنِهيلعم()

...َكَسُأَرىقلخاق":َلاَق.ْمَعَت:تْلَف"؟كّماَوَع:َلاَفَكااْمَفُتَفاَهَييِيأَرورو
ad

YIِهيأَرْنِمىدهبوااًضيرَممُكْنِمَناَكْنَمَف":ةَيألاوِذَهيفْتّلَرَ:َلاَقَفهيو."ثثيِدَحْلا
.(١۹۱:ةرقبلا)

.(0):باَرُخَألا()
.هرُكِذمِدَقَت()
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رييْخَتلاىلَعٍلاَصحختلكهيلومعهلتعو:ةلاْسَم
اَبباَحْصَأَلاَقَوماَعْطْلايفوفتحوكْشنلاَوووماَعْطْلاني

ةَمرُكِعَونَسَحْلانعليِقَوكاشهلأ؛َنيِكاَسَمهس:ءاَمََُلاهوب

َكلَداوُساَفَومايةَرَشَعَمايِصلاَو؛نيِكاَسَمَماَعْطلااوراجامْو

وأديصلاءارجيفِهِلْوَِماَيصلاَوماَعطْإلاني7مُلامايِص

4

لکيطييفوماتقتلاينكتبيع:ةريلوألاةّجُحَو7

َلاقَوميبنلالمبنيِکُسِملکلنروهُمُجَواًنباَحصَأَلاَمَ

ءاَعاَصرملوعاتشيبميل:نوُرخآ

اَمَكيفماَعطْلايفرانآلاٌفّالِتخا:مهقالتخابَبَس
۳

.اده

وُرَضِلُهَسأَرلحْنَمىلعُبجَتهيفاوذَهنأىلَعاوُقََاَو

وكنأضَرَمْلا:َلاَقهنأسابعنبانَعيوروأريفهييناويواضرع
املکناْمِهَرْيَعَوانباَحْصَانِءاَمَلْعْلاُروُهُمُجَوىَدألاَوخوِرهِسأَريف

عرَتَوِراَعطَألاسرلاٍقلَحَوسابلنُِهْنِماعوُنمَممُمِرْحُمْلاناك

مرحلااِهيفمهلاىلعنيملاجاوهَلميمينرغ

ىَلَعبيطلاُلاَمْعَيْساَكِلَذَكَوءاَمَرْيََوِةَروُرضلانياوفيلَوفيدْفْلاهيلع

.لاَحْلااذَم

n, o

َكِلَذىلعْمُهَمفاَوَواًباَحصَأيرامظَأصْعَبصفْنَميِفاوفلتخاَو

َنيَرْفْظلايِفَونيلمهلعاديارفعكروکواوياا

١٩:ةدئاملا()
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نأهيلوددَحَأيفيبانعيِکحَواداكلايفَونيتكما

هَراَمظَامِرحُمْاصف:لاَفَمشندواهلكاَهّصَفيىحهيلعال

نبانَعاذهَيِوُرَوكيفصنلاسرلايففالإهّيلَعكيفلأَوكراكو

2o س

لَهللاوهَِءاَهقفنِممزح
۰س۰ر0س.وکک7۳777 ٍرئاَسنِِهِقلَحيفمرُحُمْلِلسرلاعشيفلحمنمىلعاوُمَم1

اَمَلْعْلاروُهُمُجَواًنباَحْضصَأِدسَجْل
ماسن©10

الْنَأدوُواَدْنَعيوُرَوهيداهيفنِ: 0

اقفواةرعشهتيخلوأهسأرنمفتنمفاوفلتخاَو.هيفهيف

اًدعاَصْفةَكالْلايِفَوكلكيو؛نیکسمُماَعْطِإةَرعْسلايف:اَباَحصَأ

يفصخرهنأسنانبِكِاَمْنَعيوروهرووباَوياشلاْنسَحْلالاَويوك

.ةَيِدِفْلاهيفىداهبطاَمَأنإلِإءيتدهيفنوُكَيألنأرْعّشلاَنِمف

اَنةفوقابللحنيمرضالع:ِفالِخْلا
ةَقاطلالجللاكنَمَوقياموريفركلليلانِيىستكا

م .ملَعَأهاوكلاليِلقْلايقرفقحاَريسالاوةنيزلاو
0 A

هع>2020م
۰ AE وأةكَمِبُثْيَح:مْرَقهيفاوذَماداعضميفاوفلتخاو|

اسسہک2س77ہداکجوراهریغ
يلهامَعَپنانيتالدهبويريغولِهاجمنع34

سےہدلںیہالیذَهَلانال؛يدهب الْمَدلا:ُّمْوَفَلاَفَو.ىتماةكَمبالإُروُجَياليدهد
2سرےلدلکبالإ

سابعنانعيورولاقهبواَيحموصلاوَالاَقهنأ
1ِناکام

کڅقمبتطنيگا

2لامفللاحت
7eو7الئىع0ی

نبانعولاقٹحكصلاِءازجنعاي7م40ءاَعطلاوَءِذْلاوس
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ىّلَعُهَساَفنمفيڏَهلىَلَعمدسايُلاَمْعتْسا:ِفَالْخْلاُبَسَو

نيکاسميوصوُصْحَمْلاِناَكَمْلايفحْبَذلانِدهيفَبَجْؤَأيهل

يَِلاَومَرَحْلانيِکاسَمریليهلماَعراَجَأُهَنأنعيوروِمَرَحْلا

هعَفْنَمهبَدوُصَقَملا١نأيذَهْلاُمَمْجَي لاتيلَنيرواَجُمْلنيِكاَسَمْلاَعَمنَم

نِإ:اًدَهفلاحْنَمَلاقَوماَرَحْلا اَمْهَدَحَأىمسَفاَمهِئاَمسَأَنْيَبقرفاملَعْرْشلانإ
ر

0oمو۶

مدااوامْهماكْحَأفِأبجوءاَيْدَهَرخالاَواكس

٥4

نماثلاُهْسَقلا

ىلالوىلإريساهررحناوياعهلوهيفلصألاَو

ُجَحْلاىَلَعَرَصُحُمْلانأىلع۽أايفتاو415اد

روهُمُجُفوعلباماحوافِضَرَموابلاغودعرصحم:ِناَبرض
2و

.رصحخأثّيحهجحوأهترمععملحيهلأىلعِ

دلەو
تعيهنأضَرَموأودَعبتبانَعدِصةَرْمعيمرحاذ:اَباَحْصَارتايِفَو

لجوملاكيدیشاإارحنللحقمونموبيفهعَُْيَيذَ
منلاپفوئًالِإيكلكهل
موييدهاهَرَحْنيىتللحيالهلقةَرْمُعْلاعمهلاناوأادرفُمجحاعَرُخ
حلا اتعلعراموتيهانعرواككرتالعيفٌجَحْلاهَنوُميوٍأرحْنلا
م

۴

س
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نكْيمَلناو<قمعنعشىقبلودلاءالإو

:لِقَوفوتوفيىتحلجيلهَضربيجحانَعرحملاعَ

هنأىلإموقَبَحَذَفودِعرَصْحُمْلاىلعيذَهلاباجييفاوما

يدَهْلاهيلع::نوُرخاَلاقَولُحثْيَحهرَحنيفيذمعمناکْنِإَويبلعيذمال

.ُمُلَعفاويفلراللاقَولحامتيِح

ْ؟مأةَرْمُعْلاُةداَعِإهيَلَعلَملحادرَصْحُمْلايفاواو:ًةلاْسَم

.ةداَعالاهيلع:نوُرَحََلاقَوّبلَعكاَعِإاللاق

اها

<

٥2 Zeeس

اورامةَداَعِإالويذَمودعاَرَصْحُملامرياللاقْنَمجاو

نماولحَوُْهَسووُرااوَقَلَحَويذَهْلاِةَيِيَدُحْلابهياَحْصَأَوَوُهلح8

هنأملعُيملمث:اوُناكيدهاهبللِينألبقَوءتيلاباوُوُطَينألبقءَلَك

A2ِءيکىلَعَدويالَوءايَشيضفينَاهباحصاْنِمادَحَأرم.

t
e

C
o

س



Ê

S20صمےس08س

ماعْنِملبَقُمْلماعلايفَرَمتااهنأةاهيَعبجونَمتاو

باّجيِإىفاوُجَتحاَوِياَضَفْلارماهلليمَكِلَذِلِقَرْمُعْلاكللٍةَْدُحْلا

اَمِبفيلكانَِنيِرَصْحُمْلانمقرفسلاريااماًديِشَتهكةركَدامفنأ()
ءاهنوسراَمُياهدابعلهللاذريملونَعهللاهاميذلارْسُعْلانموأقاطال
ىلإدوعاهَلتابملنِيابفاوطلاننَعُرَصْحُملاُهلَعفَينأىسَعاداميرْغشتيلاي

هيلعردعامماًموُرُحَمابَرَعىق؟الَمةَعاَطيْسالامَدَعَكباَبْسألانمببَسِلنيس
وُلحهنأا8وسلانعتيكذفَوفيك؟عَضياَأدِاذَلاونع

لُكنِاولَحَومُهَسوُوُراوُلحَوهَذهاوُرحَنَفهِتِينَعاوُدُصْذَِةيَدُحْلاب

ِساَبَعنبانَعیوودفىِىلإلصَينألبقَوتاباوُفوطَينلبِءيَش
اماَعوَمَاىئحهذهرحیءاسنعماَجَواهللاُلوُسَرَرِصُحَأدق"::َلاَقن

ةَعيرشلاحوروهوهوَبردَصيذلاٍروُهْنُجْلالوقذاىلاناکَكلذِلو"البق

بقفةر .هحُحصُمها.باَبلايفٌةَدراوَلاثيداحألاهندوهةمألاب
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هريو٩"يتلاعيراقجريلنط:ىتهلوموشيهيلعينه
يفرشممت7.ٍةَييِيَدُحْلاَءاَعهبياووميَا

َلاََومَرَحْلايفيفهرَحَن:مَلاق888يلايذمرختعضميفماليش
.لِجُلايف:نوُرخآ

الهنآىرزااًجِحْلالمََبَمَذَفِضَرَعْلاِرَصْحُمْلايففاوُملَتخاَو:ةلاْسَم

رعتكاضرلوطيجحاهااإلإياباولااِل

ْمُكُُحهَمُكُحناقارالهاَمَعَرَومَعنباَوسابعنباُبَذَموهو
ويلاَكِيَذيفلحييرمويردقيوهَيدَهلرينايَِعَأدعب

نم":لاَقهنأاقيتلانعيوُريتیِدَحِباوجَتحاوناِنَعاذيورو

ىناهْيلَعَولحدقرعوأرسک

َبَهْذَوإىلإ۽ءاَمَلُعْلارکَابَهَذُفهيلعيدَهْلباجييفاوُملَخاو

رَصُحُمْلايفتلرامنألانأىلَعاداَمَيُعاُهنعِهِطاَقْسِإىلإرِهاَظلالها

.ُمَلَعَأهاوهيلعءاَضَفْلاباَجيِإىلَعاودَعلاب

ِبَلَعلالهلاِءاَمَعِأملايفعلنطجحاتاقرملکو:ةلاسم
ٌدعألانمَكِلَدريععوا َدنِعهُمكَحَفراذَع ىَفبينأ؛ضرَمِِرَصُحُمْلاُمُكُح۽ءاَمَلْعْلادنع

ِهيَلَعَفٍةَرُمَعِبلحقنهيلعيذمالكلياماعنمعُحَيىئمارحىلع
د:ىلاَعَتهلقلوتنملكفيحننألبقةأريلحهل؛؛رَصُحُمْلايدع
ىلعَدِقَْعَينأهيلعبجوِرَصْحْمْلِلبطهَاةربملابتمتنشمن

اقايفهحلبقللحلدنعهحيذمنذمهيلَعنأيالارِهاظ

 

.اَهركِذ()
.[٤٦۱۸رراصحاألابابدتوادوبهاور]

:ةرقبلا()
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هعملايْذَعَو هيلعَبَجَوِةَرُمُعْلاِبُجَحْلارُهشَأيففلحناوحلاىلإةَرْمُعْلابِهِعنَمَل

ُمَلَعَأاوجحاكاوناحاوميامعلايذمتياد

امن
هماَكحَأَويذَهْلايف

لاصيتلايالاجاوزألانًِالِرُدوُجَبأليدهنىعاملاعمو

وقحاَمَنإَولَمْنأَضلاُب:ليلايذَهلايفنأَواَهْلَ

اقيهليفجياساليفقاتقيلانىلعرئوهالايف

هَدرُبيبالايلاِلْوَقِلءاياَحصلايِفالَوِباَدَهلايفِرْعَمْلانمعَذَجْلائِرْجُيل

٠تندعنعرُتلَوكَئْ"حصايفعَذَجْلاراجانيج

ِياَدَهْلايففهزاَوُجىلإملالهتكابََذَفنِيفاُ

ىلااَدهليفريلهنارمَعنانعيووهيحصل

o و £
ad و >

أهكکامنالارعَاَلاينلاريانموهتي

o
0

تستراائمالكلاةَراع:قفالوسرطح دَقَفاكسكس
وُسَراي:لاَقَراينندربوپااَ"ةاهکللالاقكسَهَوكسلاَباَصأ
رشمويويلانأتفَرَعَوةالصلاىلإجرَذألقتكسذلاوء8فا

:لاق.و:"مهلالوَرلاَقَ.يناريِجَويلاُتُمَعْطاوُتْلَكأَوُتلُجَعَ
لج لَمخلييتاشنمريخيه'"ّةَعَذَجاقاَعوأ"ٍةَعَذَجقاعيڍْنعنِ

4Wi هە >1

.هححصمها.يراَحبْلااَور.نَعئزُجتنلَومَ
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ءلضفأايادّهلانمانَمُثىلغالانأيفءاَملعلانيبفالخالو«هرشسعليفو

„س .اهلُمأَدْنِعاَهُسَفْنَأَواهالغأاَهلضْفَألاقي
روتصتح

ةئامِالثينبلطفتبيحیدُهَأرَمعنانأهباتيفِلاَرَعْلیَوَرَو

لَوُكهاهَفءاَندُباَهنَمَتبيِرَتْشَيَواهَعيِبينأ%8يلاَلاَسَفںايِد نعيبرانيډ
صےسی

يف:َلاَقَو.”نوُدلاريثَكْلانمرح*ديلاللعلاألَكَِذَو:لاَك"امد

اهووكيتيين

4يوقلاهليامدالوهمونالانينأوهلحمافْصنَع
ذَمناكُدَفَوولمدَحيڏَهْلاِدَدَعيفسَو ماَعٍةَنَدَبئام8#ىلا1

مواولا

امليذمهاململُداَعشولاَوديلايهويَذَهايقوةيفْيكيف::ةلاسَم

َيذَهْلاَدَلَفِةَميلُحْليڍڌبناکاملَماَعجرحايلانأ"يور
2ےصےس£2ےس2 A۳04رحاف

ر

ةنسهلاموه
ءاهبجوأيتلاةيحضألاويذَّهْلالادبإنعيهنلاباب«ىرغصلاننسلا:يقهيبلاهاور]()

۸ر

(۳V): ت ()
2.[٠/٢٠٦۲«نيدلامولعءايحإ]()
نأْمَلَعا:يسَحُمْلالاَ.[۸٠٦ر؛مرحأمثةفيلحلايذبدلقورعشأنمباب«يراخبلاهاور]9

ِوأهيلعترتَبراَعشِإَويذلادِل
ءاديسيأنعوألايفيواملىلإلصمكإومارابوج:اهنم

:ردرترابانبنكنيراَبمُلامةأرماتناك تناامفهك

املا:الضاقَناَكَوطقسالسمهللاقياهلىلوَمْتَرَمَأِةَرْصَبلانٍِةَلَحْرَمىلع

اًحاِ؟اَْعََصام:ْتَلاَقَف:َلاَق:َلاَق؟اًهْرِعشَأهللافدباهلىّرَعْشاَفندب
رت

ل
6.

3

5
0 س
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لغتوأِنالْعَتهيفلعق؛لبَحريبلانعيفنَا:ديلقَلاةَمصَو

.دحاو
0وس

يوس°Eroكإ0س

اوفاشاپیکىمينَأدْعَبِرحَوُملاىلإبكرا

هکوتاملاناوكلذویاش قلاىلإهيج يحيف3ةَلبَقْا

7

0ُەك قينأ:

ےسےسوے

۳ولتاذاكَ

ااو

َلاَفَفلاقناستميبّرلاىلإاًمِلْسُمْتَهُجَوَفاهَاَكَمماكلذنميمالعلحد
هاكقديوكنىتمرحعيكيمارالاَبَجدق

سر اللبمكملاماوتإوهيفعوجهلقهَامَأَوكددعبيفلأسبلهَ:اهنِمَو
هنأ

ُهَلفْمَلَوايدهقاس:حاضيإلايفلاكءاضيَأكلذدنهربلدلهنآ:اهنِمَو
۱.[۲/٢٤۳۳‹:يدهلاوندّبلايفةلأسم]."ّيدَعهنأاسليملكيملاماهديايفنأ
نِإَوهبغاَمينالالفَكِلَدلباَمَوحالاىَلَعرارِطضالالاحيفالإهبمهيألنأ::اهنمَو

مو اضهاو

هتنكملنمجاواةجَحيف88ورتلكينركنىعهيرشنملحالها:اهنمَو
.ملعأهاودفاموُلْعََُهامككلفيذمهتمنمامولينايذمده
ِتْذُبْلاٍةَنُسنمَراَعشِلاَويلانأىلٍعةَمألارثكأوباَحضََبَهْذَمنأْملعاَو:لاقمث
عَرليظَحلهنآدريوكلبراعفإلاألالاقعشلهنأىلإزيَِعْلاٍدّبَعنِك
يفاَمنَِورَقَبلانوُدلبولايصاَحراَعْشْلانأهالكرهو.رئالادوُجو

هلليلالِامضدنمتقابلوليلنوَنوفالتلأو:لاقنأىلإبلحم
هححصُمهمَعَهاوكللعا:َلاَقهَ

نباثيثيلدنمملمهجرأ()

؛هبناصتلهسبلتيذلا:اهلجوةبادلالجو].اَنُهٌةَرِهاَظيههوِةلَمْهُمْلاِءاَحْلاباَهْلِلْحُي:ٍةَحْسُنيفَو()
.[("للج"ةدام«برعلاناسل)

.[٥۷٠۳رمارحإلادنعهراعشإويدهلاديلقتباب؛ملسمهاور]()

م
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لحلنمقاسينأهتهتنسموقَلاَقفيذَهْلاقاسيني1Kنماوُفَلَعخاَو::ةلاسَم

َناَكنوْيلَعَفلَعْفَمَنو«ِتاََرَعهبفنهيلعةكَمنُِاَرَعْشانِ

نبياملاقهيوهرَمُعنباِنَعاذَهَيوُرهبفيلقللاَنِهل

ملْنَمىلَعلَوهسيذَهلافوق:نوُرخالاو.ديوسنبتللوسن

بَعداَذَمىلَونماًجِراَحوَللانيالادناكيبت

4
۶ءص

ِكْرَتَويذَهلايففيِرْعَلايفرييحَلاٍتحابيآنعيوروعامو

و
ينَعاود":َلاقَولَنايلانا::لّوألالوقاباَحصَأُهَجُح

لعقامنو:اوُلاَفَونسيدَهْلابُفيرغتلاسيل:َنوُرَحَآ>

هاومرَحْلاجراحهتكْسَمنأل؛##يلاكلذ

صص

:ىلاَعَتهللاِْوَقِيمرحلوكَملحمنأىلعاومَمجلحميف::ّةلاسَم

اوُعَمْجَأاملك٠ويتكلم4ت
نأىلعَكَِدلَوبدامفدحلُروُجَيالَدِسَمْلاَوءاَرَحْلاتلانأىلع
يفرَحَنْنَميِف.ْمهِئاَرَففَومهنيِكاَسَمِلُهنِماباَسِتُحاكَمرحنادَداَرُمْلا
اوُمَعَرَوُئْرْجُيال:َنوُرحاَلاَقَوهئزْجُي:مْوَفلاقهقكَمَنوُدمَرَحْل

4
=o ا

٠ a

C
٦


ىنعملا¿

وەے2وسوەاکمدکوروووحےس

ْثْيَحيدهارحتُروُجَي:موفاقَوكَم|١«وينكبيو:هلوَقيف

نیلمرحلايفالإْرَحْننالهَُءاَرَجَوِناَرَقْلاىيدالإهبحاصَءاش

هیاُمامالإكمبوهرميفَويامايِعاَْجِىئرحنا

ارابةرلَوكَمجَحْلِلَرَحَتنإنبِكِلاَمَدنِعَوِرَصُحُمْلايڏَع

ت()
.(۳۳):ٌجَحْلا()
.(۹05):ةَدِئاَملا()
.اَهْرُكِذَمُدَقَت()

ا

\
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اَهُفَرطَوكَمجاَجِف"'88يلاِلوَفلمرحلايفذرحناُروُجَيالالهابجتا

ارتباَكّيدْفْلايدهكلذنمىشساوونماهلك

۲۳۸

 

صےسصص
ےس۰92و
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هناكيفدولابهيككايذوب

ءاَمَلُعْلاوُهْمُجٍعّوَطَلاوأٍبِحاَوْلايڏَمبوريففاوُملَخاَو:ةلاْسَم

يورقدورربِيوكرهالاجنالإةيوُكُو
س

س

تدباهن:َلاَقَف."اهنكزا":َلاَقَفندبقوُسيالحرEFهنأ8يتلانَع

اَدِإِفوُرُعَمْلاباَهْبكزا":َلاَقهنأهعيورامبولولاجتا:َلاََ

ناکامَعاَمَينالانا:ىعَمْلاقيرطنمو."ارْهَطددجتحاهيتجَتحا
و۶٥و

.ملعأهاوْمموُهفَمهعْنَمىلاعَتهلاىلإةبرقهبُدوُصَقَمل

رئاَسَكهبحاَصُهْنِملأيهةملبادحراينذمىلعاوُعَمْجَأ
ديلاِهيَلَعَفهلملكأادِإ:لاقهنأههلابحلنبْنَعيورذقَوسنا

لأيالوسالانيَوييىلعهلملبقَبطَعاِهاىلَعاوناو.ُملعَأهاو
٤

اههيانيتیاميفزنمدا:نوُرخاَلاَقَوكنم

لَحَوهمكيفهبهَعباتهرَحْاَفَبِطَعنِ:َلاَقَفبلاطيبانبلََعَماذ
لورالُكَويئلک":ظفلب[۱۹۳۹ر؛عمجبةةالصلابابدوادوبأهاور]()

نأِرِمَتْعُملِلةبسنلابَوحَبذَينأٌجاَحِْبسنابيلوألاَونيرطكَملَو

.هاامنلكللحَتعضاوماهلَحَبَذَ

.[۹4۲رءةيدفلأوءازجلاويدهلايفباب«ميبرلاهاور]()

.[۳۲۷۸رءاهيلإجاتحانملةادهملاةندبلابوكرزاوجباب؛ملسمهاور])7(

7
ثكهن
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هنمو:ديِفدازوثیدحلاادهسابنبایوروسنیټوهني
7|١۱0(
.كفرلهآالو

Ber, oصےہصےس202س

وراَلاَقَوهْلَدبهيلع:ُهوَقمنملکاْنَمامياواو
ٍةَعاَمَجَوسابعناقورشناولععتيزورلاتقِهيَلَعام

علموقلاَهةكَملَنلقمرحلايفَبِطَعاياوونيبال
وو

.ملعاهاوءاَدَملَاَْمَدَقامىلعكَمىُحهلِحَمغلبيال:ليِقَوملحم

؛هنِملكينأهبحاصيناقهلملبقَبِطَعادِإُبِحاَولايدهااًمأَو:ًةلاْسَم

َكِلَدهرَكَو«ِلَدَبْلايفهبَنيِعَْسَيأَوبمحلعيبْمُهْضْعبهلَراَجَأَوهْيلَعنل

نبكلام

ملكأيالموقلامكلحملبادبجاَوْلايذَهْلانملكألايفاوُمَلَخاَو
رملکأي:نورخاَلاَقَونِيِكاَسَمْلاىلَعهمحَلِبقصوايش

هوََلاَقَوىَدألاَةَيِدفَونيِكاَسَمْلاَرُذُنَوٍدْيَصلاَءاَرَجالإبجاَوْلايذَهْل
٥٥سسل2ك٥یوو

.ِناَرِقلايدوةَيَمْلاىذهالإبجاَولايدهلانملكا

يدَهْلاِفاَنْصأبمَجهبها:بجاَوْلايذَهْلانملُكألاعَنْنَمةَجُحَو

:اَمُمُدَحَِناَيْعَميڏَهلايفُرَهْظَيَكِلَديفقرفْنَماموقَراَمَكْلاببحاول
Go

يفٍةَرافكلاِهَبشهشىلَعةَهََبلَنقكامكاهدمدابهَ

3

`

ک
ے

\

ge<س

اذهنال؛ايالنأطرشيُبملعملاِناَرقْلايذهَكيڏَهْلاعلوانمعو
` 2

قافتاللُهلُكأَي:لاقةرَفَكْلاهشَبَلَعنمورانكالٌةلِيِضَكوُُهَدْنِعيدها

 

4 .ةجاَمباوملومحااور()



تحاهيمحوههجہہےہےک

ie oat اا reiotert

0

كاسلادعاول

2Eإو Jeo0س°2Rr nen ىلٌاةَيِدِفَويصِلءاَرَجَناَکاًمَلَف.هتراَمَكنمةَرافُكْلالايالهنآ
صوەوو22س

هنملکالهَاومليمَةَراَمَكهَهرمارهاظ ُهللاوكنم
و
عا
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نوتوکہنقون

بباَحََضلاىف
وم

اَميِفيِناثلاَوءاَياَحَضلامكُحيف:نيَمْسِقمفيلصفاذَمو

لوألاُهْسَقْل

ِياَحضلامكيف
ةفينَحيبنَعَكِلَديورهبِحاَويهموءاياَحضلامكحيفاوُملَتا

ِبوُجولاىلعهلمَحَوكَىّلَعَبطاَوَوىمنأ888يلالنيجتا

موقهنممهفيالّصلالبقحَبَدنيجيحصلةَداَعِإبهدربأچَاكِلَذَكَو
:@%يلالولراَصمألالأىلعهنس2ََحْضَأ«َبوُجْوْلا ذأهونفلتك":عكووينبثر
راياىلإَكِلَددَرَف"ايككهراتنووذمحايالقحضي

o 2

صرفيلعنهتال"تهنآِساَبَعنبانَعْمِاَحْلاَويطَْراَدلاةراتلإر

ْمَلَوةيِحصلاتصرف":هلوىلإ."رْجَفْلانولو:ٌعوَطتْمكَلَو
اَور.رفت

."هرفَبالَوهرْعَشنمسَمهيالق"دواوُباور()
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.وريغَوسابعنباوهوسَننكانَاَليوويحض

تیلنم:َلاَقَفءاًمحَلهليِرَتشَأنيمهدبسابعئايتعب:لاَقةمرُكِعْنَعَو

هواعوبیپکشاقاطالبعوسابعنئسهذل
نأكلوُرْهَمالإذْيمَلَككيحضأهليرينأًالُجَررَهنأهلدير

ص

.ُملَعأهلا

ُيزْجَت:ِءاَمَلْعْلاُروُهْمُجقنديليفٍكارَيشالايف:ًةلاْسَم

كلاَمنباوعنیككنقيعا
لاقِهبَووَنِإَوِةَعْبَسْنَعء:ساَبَعهربالاو.ِسْواَطَوِءاطَعَو

َوِنْدْبْلاالَوَنِمِءيَكيفًكاَرَيْالاَمَمَوياَهَففلانم
عيِحّصلاَويأنكلامنعكييوهيكونيف

قَرْمْعْلاَوٌجَحْلايف8يلامGEلاَهللاِدْبَعنبرباج
١ةعْيَسنعقبسنعنداةيييَدُحْلامَعَُعَمارح

ص

َلَضْفألانأىلإءاَياَحَضلايفِلَضفألايفاوما:لاَ
GEو۱ 2o2س $ىلايثلالانأىلإورحليإلائنفلتشال
م0

.منغلا

onس٣سکک۱ATَنوُلَوَلاجتحاو o

نْيَحَلْمَأحضنچيلالفيوانع

اشارنهه
هلايؤباب6رااورا)( ادعنوجهار

:ِظْمَليفَو."اَمِهِحاَفِصىلعُهلُجِرعضوركيشرنرلن"ودي
:هجييِةَناوَعيپالَو."نييسي.و|لما نيمت:هحيحص

َوُهشكاوريکاهلوهللاساب"لوقوظليدرءيا
دواصونشهاور]()

هاجيهويلاخنللاوايابسلايفباب.عيبرلاهاد 0
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ىتعَمَكلَذناوشكلاهنأ1كءبزب:ىلاَعَتهلم

الشقيفلزبولاتو4نيرخألايفوهلعانکو

.”ثيِدَحْلا"..ةَدَببرقاَمَنأكَفىَوألاةَعاملايفحارْنَم"
4

o
يناثلامسَقْلا

اَهنِمئزُجُيالاَمَواَميِف

8رَقوقاقيلالبعملانِعَدَجلائرْجُيلهلأىلعو
ِناضلَانِمعّدَجْلايفاوُملتخاَودعبدحلوذجئزُجُيالو"يبل

.ُمَلَعَألاوءاَذَهلبقاَُمدَقامك

„n € . ۶ بالهنآ7و >2 EE Eoايفرنلهنأىلَعُءاَمَلْعْلاعَمْجَأدفقُئرْجُيالامامَأَو:ًةلاْسَم
:عبر رَنَانيبلاوعُناَْوَعْلاع

8واِلوُسَرْنَعٍثيِدَحْلايفاَدَعِتوُيْثِل«يقْنَتاليلاا

هءاَرْجإلاععيفهلريَاهنايفةعبرَألاولكنِناكاتنأىلعاوُمَمْجَأو

:نْيَعِضْوَميفاولَتخاَو

صوُصْنَمْلاةَعبرألاهذهنمدَعَابوُيْعْلانمناكاَميِف

.َكِلَدِهاَبسأَو«قاّسلامْطَقَوىَمَعْلالمِنُسلايف

.(۷١1):تاَقاَّصلا()
.(۸١۱):تافاّصلا()

ر

مد)7(
ص2
۱.مدقت

:هيفوناَبحنئاوهححصوُهعَبْرَألاَواوربزاَعنبِءاَرَبْلاِثيِدَحنم()

.خُمال:ْيَأ؛اهيفيفتال:ّيأ؛"يتاليتلاُريِسَكْلاَو mڄ„‹2
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رمالمارل
بوُيعْلانمناکاملثمِناَصْعنلاةَداَقإٳيفاًيواَسُمناكاَميِف:يناثلاُمِضُمْوَمْلا

نكيمويكيريَسرلااَلاي

ناگامنأىلإِءاَمَلُعْلاُروُهْمُجلوألااَ

هنأىلإرهطلالَاَبَعَكَوتارجإلامَعَهأبويعايفاَهيلَعصوص

.َءازجإلاعني

َدیراصاحةَعبْرَألابوُيعْلايفُدِراَولثيِدَحْلالَم:فالخلابيسسو

„o اًديُِمِءاَضُعَألائاسيفبولايينااتيغينالو0َ

ىعيأيفاامَهعيصونبوكاةفوخىلعص
ءاهباتْجاُتَحَْسُُبَناَكْنَِوَءارْجِإلاالهنأ:اهدحأ:لاَوَفَأهنا

ًالَوَءاَرْجإلامَتْمَتالیاوعصونكهازلاَيأ
امبالاتحب

ا
س ةنال

هرالن
ص

دملاُدُدَرَتوه:فالْخلاُبَبَسَو نوُكَينأَنيَيبويعاعبزألايفمُدَقَم

ىلاييلابانأوااهبرأصاملأيمهنمءاااًماَع
AX

هذَهِبَقَحْلُ:َلاَق«يواَسُمْلاىَلَعيواَسُمْلابِهيِبنَتلابابْنِمالففىّلَعألاىلع
جَوىّلَعالإاهلايِواَسُمَناَكاماهبالَوءانداناكامةع

A-oام

امعنميال:َّلاَقصاَحْلاهب

معَها
|صاَحْلابابنينيهَْنَمَو

2

ار>٤
غ۴
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ىفصقلنوكَينأركئاَلوُسَرای":َلاَقنأةريرهيباْنَعاضيَأرِكذَو

رو.ىعهتالوهُتركام"لاَنُذَألا

َفرشتسنرنأ7هللاُلوُسَراGÎ:لاقيلعثیدَحاذهضَراَعَو

:ُءاَقْرْسلاقOالواقرالوَءاَقْرَشِبيخيحضنالوَنيَعْلاَو

بنجنمطقيلاٌةَرِياَدُمْلاَونذلةَيوَقَْمْلاHYنَاقوقل

.فْلحنماَهَْدَ

ْنِمنوکهَيمَينوُكَينأالإ:لبِقَِدْرَْلارْسَكيف

„o£

ٍضعألانعينايوردقوَءاَرجلاٍعَنُمَيبلاضَرَمْلانل؛ِضَرَمْلاباَب

دََحجَونمفنداغوطقموه:ليقَوهِنَوُياَبْضَْلا
رواهْنِمدشاوهاموةَعيْرَألاالإىترال:َلاَقَمُدَقَُمْلاةَريَرُهيبآ

بيَتسليذلارباىلعررهيبايحلمحيلعيثيِدَحنيبوهني
اَميِفَديِدْحَتلااورباَكِلَذِلَوَوُهيذلاريثَكْلاىلَعٌلَعَتيِدَحلَمَحَو

ُمُهضْعَبَو؛ثلثلاُمُهضْعَبربتعافياضعألاهذَحنمُبَحْذَياًمِمَءاَرْجلاعم

ينوننالاقفيفرلإَكِلَذَكَوتكألا

ادهاوُلَدَْساَو.ثيِدَحْلا..."نّؤَلاَوَِرَقلايفصقلرکا":ِظَمِبدِبيبْأنَعيِئاَسَنلااور()
َوُميذلاَريَِيلابعنأىلَعٍتيِدَحْلا النيريغوه

هححصوعاُلدَمْحَأُهَجَرْخَأو."دتضل1ِفذَحبدادوُبأَولمحويراخبلاهاور()

َنعْلافرشتننأهيهلالوُسَرارم":لاَقهالعنَعمكاَحْلاَوَنابحنِاويِذمْرَلا

ىنغَمَواَمرالوءاروقرباذُم96َهَلِباَقُمواروعيحضنونالو

ريمبفاهييفيأ"ارحل"هموكةانِ"املسلئأك"فرت"
ATاهنيتطقس:
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Eحوےک۴ةيموااتهہہ

ےنرسوەلاکبو

عاتہراتنالتايمويكلينال

َدِإِءاَكَجْلا نأيفاوُفِلَتْحَيْمَلَونورااَهَعَنَمَوههَقلخناکاد
ad ص

o۴و.2ص

واهلکندذالان۶ء

.اَْمَدَاَمىلإهاراَذَملکوبيعهر

E 0ايمنخل٤ِ£هو> تيرا":َلاقبيسيأيحوَيألايفاولو

هحض":َلاَقَت#%يبنلاُتلاَسَفندلكفهبحصلاشبك
2 1

Zz

ممُدَقَم|يلعثيدحلموقهتم

اشکتب۱":ِظنَِبديسيآنميقهبلاَوهجاَمنناُودَمْحَأُهَجَرخَأ() يبيحصلانيك

هبحص"نَافيلالاَدَحََفاَدَعَ
ر
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اه

يفي ِرحَتلاَوبنلفنك

ةلوقْنَمينيٿوصوصاميلعهلامس:ىَلاَعَتهللالاق

«٠"یتمبامانُبلاَرَحَ'88يلانأيورونيامىلعةَ

تواَ:ىَلاَعَتهِلْوَفِلفصلاهذهىلعرَحْنَتنأبحس
Ene.7£)۳(رح E E E o Ae Gooner

المل؛ةكرابَرَحنَتنأمُهضْعَببَحَتْساَو؛ضْزألاىلإتطَقَس:یآ۰
س

ص

راف

ويحَبَدهنأايبنلانعيورویاطعنعكلذيوراهيدبسانايِ
e gf هک„ت

يورطىلجَُتْمَجَوِ:اَمُهَهَجَونيجلاقمتن
ء؛كَلَوكنمهلا"كأهلافلامنب"4يكرشَمَلأاناماأوالاد

G7 eZصوور بمنعو
يوراَمِلمدببهييحضأبذُناَسْنإلالينأ

ںیمنميقامَرَحَتَوءالَعىّطغأَف"ندبننیسوهديبرحی8

()

یبامىّلَعهَىسياقهدانوُرَحْنياوُناَكُهَباَحْصَأَوة8يلانأرباج()
عوَمسا:ىَلاَعَهلوَقيفسابعنباِلَْقاقاَدصِمَو-دواوُهاَوَرءان
َرَمَعاننئدايزْنَعملمیوَردقُوهِكاَحْلااَور.ٍبالَكىّلَعاما:ٰيأ؛فاوص

اطمكينةنسةديقماًماَيق:َلاَقَكراتلُجَرىلع

.(۳):جَحْلا()
.(۷۹):ماعتالا

رکومق)(

ا
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َرحَبْذَينأُهَانَبرميناكيرعُشألاىسوُمابأنأيورو"هيف8#هَكَرشَأَو
ص

ع حصر27۳

هللاو«نهيديابنهاِياحض

َدْعَباَهَفَو؛َكِلَديفاوُملَتخاَوءاَياَحضلاحبٍتفَويف

:نوُرحاَلاَقَومويانمِلاَوَرلاٍتَفَوىلإرحناEEديعلاٍةَالَص

مِلةَحسموقماةاهلعإفىتناكنًهدحَورامويىك

اَورىيتلارحنامورنترسَماَعَتوأَمََعْلاديمل

ُمَلْعَأهاولياماَعىلإَكِلَدَدْعَبعبدالقلوألارفتلاُتْفَوكنم

.ُمُكُحَأَو

يهاَمٍتاَموُلْعَمْلامابألايفنايكفالْخْلاُبَبَسَو
یفاوُمَلَتخاَو٤٧حُبدمايااه"ماييف±يلالَاثار

مالكيفموي0نبعَموقُهَراَجاَ؟ُحْبَدلانھیُروُجَيلَیئياي

"راياكمرامملوِللاَميلاىلَعفَيبَرَع
:ىلاَعَتُهَلْوَقناب|وقعَنوُرَحَاهَميلااوُعتمَت(هکف

هلواللالاكالاَنُهَحَماَيألانأتشىركهنلابنا

ةَيلا”اكو:ىلاَعَت
اغتس

.ملعأهاوءاَنُمهدفاَمَكمولامسايفقالاكاريْشالاره:الْخْلاُبَبَس

ase

)0(دوم()

()(٢۲۰).
.(۷):ةَقاَحْلا()
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° لكَنأوراتيتعاقههلشلمتعيهلام
يملالوقوةو٠َاَمْااهماولحفإ»:ىلاعتهلليحضنم
االك"ورواوك"ىناك

هَلسيوقَلاَقَف؟نرمألاَدَحألَعْفَينأيبريَحُموهوأهام
َبَحَأألنورلاَفَووَلكَنأاًمِإإءاَمْهَدَحَأالإ

هةقَدصلِلاتلوليا:اًالْثَأهحميفنأ۽ءاَهَفْفْلانِمَبحَتْساَو

ابورالرِهاَظلالأكلذَبَجوَأَويفمدفنامكرادكو

اءاَهمُحَلَبراَجَأءاَمَلُعْلانماًدَحَأُمَلَعَوكِلَذِب

٩زوجيا:ُْهْشْنَبلاقبمكبكيدربورتلدِلنمحَلا
.ُملَعأهاوءاَهَريَعَومههاردلابعيبروُجَي:نوُرخالاق

ىّلَعمَرَعَولْغُشيللاذعوروُهَوعادوايفاوطيف::ةلاسَم

دسحرکيللحونطوىلإفارصنالا ِتْييْلابَفاّوطلاهدهعخاذئتیح

.يلَاففاوللعووكبعكنرهيال":يتلاِلْوَقل
ےسےس وغدَيَوِتّيَبْلامونيو«نيتعكَرعكريوةَعبسبَفوُطَينأ:هتيفيكو

ىلَععادَوالوءانياَحْضَأنِمَهلقتياعدويلجرحيَوكلادبام

مينتلاىلإجراخىلعالَوءاَهيِرواَجُمىلعًالَوكَمنطومداقىلعالَويم
عدويورحانورقنمجرحرمتْعُمىلعالورمل

.ُمَلَعَأبهاوْعاَدَوْلاِهيلَعَتاقيمْلاَنِماجرحنمجوُرحْلادارانَمَكَِذَكَو

:ْجَحْلا()
ر.ابذلاباب«عيبرلاهاور]()
.ةريَرهيبنَعهار."هَلضاالقهيضدلجعابنم°",.ايهلوقل()

٤ر؛عاولابابفوادوبءاور9

 



EErrRRSREEEERE اد
9297د

Yo.

اترهالادیدس

ك°و
5يضربككسلوءايربةَراَيزلَهَنيِدَمْلابتاينأهَليِغبنيو

ا

ٌجَحْلالاسمعوفهيفانْرَكَدَو«باَِكْلاادَمرْيَعيفوةَرايَرلايفكاًنركَذذَقَو

ُنْوَعْلاهبَوناَعَمْسُمْلاهلهاوجحابأنكيدريَويفاعلا

.قيِفوَتلاو
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ةه

ِباَتِكْلاَنِمماسلا

داَبعْلاقولايف
دعنو

داَعَمْلافاهنعلاسىلارِئاَبكْلاَمِراَحَمْلانمَكِلْذرْيَعَو

et©.سس2. «Iو.
ِقوَقُحْلايف:لوألاةَديِفرِصَحنَيباباادهيئُمالَكْلاَو

.قيِفوتلاهشابَوِتاَمَرَحُمْلايف:ثلاثلاومِلاَظَمْلايف:يناثلاو
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4
مالسس۱دسك ۱

نخمئےےہتبوحس.1

م

تراش'یاجاا SA DAE: nr,

لوألابابا

4wry :لوّصفٍةَرْشَعيفرِصَحنتةلُمَجلابيهو۴

نل

تاباَرَفْلاٍقوُمُحيف
ب
(
\

س

ےس ةاَرَعْلايحىلاعَتةاصَرَعَففيألا€تاك»:ىلاعتلالاق
يفَديِدّشلاَديَِوْلا4مالىياقاتار:لاقفماحلاو

©ڭااميكلااودنأيلنرشلهَت»:َلاقَف
:لاقَو"6(4مهرسيارتادلاكب
.(۳۸):موُرلا()
)۲((۱).

.(۲۳)دمحم()
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عيفاگلاا3:هلْوَقىلإلصنأ Eاذه

.ليوْلااح

وَلاَيفهٍااَرقْلاٌيَحىّلَعسلامج
كيريشعرزناو»تَرَامل8يتلانأيورامليابآةسْمححنوداميه

هاًماَعَطدا:ُلاَفيَوشرفِنوُطُبنماعدْنَماعد4(وألا

ىلاَعَتهَالَعَجَوٍسِماَحلايِاوَُلتحاَوتاجرعرىلع

بکدعةوبلايتاڪيبَكِلَدْنِمصحفءابيِصَتسُمُحْلا

.هلعهاوكسلاَنوُدام:ليِقَويابآٍةَعْبَسنوُدامةَاَرَعْلاموقَلاَفَولكون

نياتاوُتاَكْنِإهِلاَمَوهسنالامْونأ:ةبارَعْلايقوّقُح
Zooە.°o„02سس

ُهَعَنَمنونَعمُهاَهْنيَوِفوُرُعَمْلابممهنزحَومهِحَرَفِلررضحيو

نِمهمةرالوباَنِكْلايفمالسلابولوهَلماويلمهيدريزْنَعفحل

َدَصِةَكَدّصلاٌلضْفَأ":ُثيِدَحْلايِفَونوووعيمنلوكر ةقدص

حشاكْلامحّرلايؤىّلَع لَواوُرَواَرََينأَبراَكألارَمأكفلَرَمُعهليوے

.(٥۲):دعرلا)١(

.)89۲۱:ءاَرَعشلا

َوُيَرفالايوَدَوبراقألاونييرقألاياقكاتمنامَعَهاويلودييذلا()
اههايِضْعلاةَعيِصِلو اًمَلىَلاَعَتهللانأكِلَذللدّيَوىاَلادَجْلاُمُهُعَمْجَيَنيِذَّلاْمُه

لَوبلطُملاَومشاباعءاكلامعج4©كيرالامرون:ُهَلوقلر
بيرقبراقألابالخيبارلادجلاءالوَمنأسَوسمعَ

ِهِضْرَأبقدَصَتيِراَصْنالاابأنأاَىلعليلدلاَوعبابلدَجْلامُهُعَمْجَيَنيِذلاو
بمنيوباقَنداَسَحِلاَهََعَجَ"كيرِاءاَرَمِاهلا":4هللافىری

برقاووداًمأَوعباسلاُدَجْلاَوُمَواجلانبكلامُنِبرَمُعهباَمْهُمَمْجَينِ
rِهححصُمهانصالَو

ْنِماورونبجاجَحلاهيوبويببيعنييتود©

.هحَحَصَوْمِكاَحْلاُهاَوَرَو.ةبفعتبعوُلُكأثي
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مستهرهخييطعيودوتاملوحلماما۹۸یقق
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اَميْرَفىلَعَمُحاَرَلاا7َكِلَدلعاَمِإَوءاوُرواَجَ

ملأهللاومحلاٍةَعيِطَفَوىلإيدو

نالاايمو:ىلاعَتةالاقيالوألاىلعنْيدِلاَوْلاتحيف:ًةلاْسَم
اكوُلْمَمُهَدِجَينأالإُهَدلاَودَلَويزُجَيال":#يلالَويلاربل
ماَحْرَلاَوةماعلايحدكکنهنألقَعيِذىلعمخيالو٠ُهيِرَعْشَف

ٍةَدلاَرْلاب":#هيفذيكُفَعاَضَيَفُكَدلاَوْلااهّسَمَأَواهَمُحَاف

؟هاَلوُسَرايَكِلَذَمِلَو:لیقباَجِإغرسأةَدلاَو|ةَوعَدَو؛ِناَفْعِضِدِلاَوْلاىلَع

ُهَحْرَأيه:َلاَق المجرااعَدو«بألانِحک

يفءاراَجُوأاوناكاارهتاومأوءَاَمر:نِيدِاَوْلاٌةلُمُجَو

اَمْهَلوهماحاتُجضفءاَمهََرَعَدةياَجِإوٍةاَيَحْلا

اَمِهيأَرَومرننعْرْحَلَوميجاماوللااتو
امُهاَساََووتبامْهاَعَأنريااوهاميأَربقاليفدفلكنإالإ

يرةوالماانانِاَمُهلوَيَويفتىلعامم1ويش

َرَمَأنإلإءاَمُهَرِماَوَلیموءاَمهِْارَرَشدرَظنَبالوءاَمهِهوُجَويَفةءاربلا

ماويلارنتواملزاصوٍَيالَصكرتنم

يفقوُلُخَمِلةَعاَطالهَلءاَمُهَكالخِهْيلَعيييالقاَِءارشلاَوبلاونيل
.قِلاَحْلاةيِصْعَم

.(۸):توُبكْنعلا()
.ةَجاَمناويئاسنلاووادوُبأَوممهاور()
.ىذملاووادوبأَومحااَور()



RnRsentotsEdeana داوس RtRtatna
كمالسإلادعواا

ءاَهيَلِبُهْنَعَضْرَأَوءاهطبيفُهنَلَمَحاهل؛ََدِلاَوْلاامّبِسالَوريكاَمْهَفوُفُحَو

امرْجحناَكَفءاعْفَلَوةاو6يقلنو

هلاَهيدنَواوجل

 

7مَن:َلا؟هباميشنيَدِلاَوْلارب25شا

ُماَرُكِإَوءاَمِهِدْهَعداق:لاق-نيلوُماناکنِاذَهَو-اُمراَمْعَيْسالاَوءاَمِهْيَلَع
امهايَحيفاَمهَفَعنلف"الإلَصوُتاليتلامجَرلاُهلِصَوءامهِقيِدَص
قسابعنبانعَكِلَديورامهقفاَمهتْوَمدعبَقوقُحْلاهذَهیدو

7 O ٤ Zo K0 س ۰ oشاَلوُسَراي:َلاَفالُجَرنأءامهدِلاَوىَلَعواللايف:َةَلاْسَم

َكْيَدلاَوِلنأامُكَككَدَلَوربك:َلاَق؟ِاَدلاَويلسَ:َلاَقكيدو:َلاَكم

ىّلَعُهَدَلَوَناَعَأاًدلاَوهلامحو"يحَتْبَلَعكلويَكِلَذَكاًحكلَ
.هِلَمَعِءوُسبِقوَقُحْلاىلعُهْلِمْحَيمل:يِنْعَي٠٠

۰
ص

 

ُهْنَعَوككيرشوودعمهاتكُمداححَوءاعْبَسكناَحْيَركدَلَو:ُلاَقُيَو

ننستسيعلب«ىَدَألاُهنَعطاَمُيَووَمِدَّلَوْلاىلعيعي":َلاَكاب
ىلعبرَشَرْشَعكالعباََِوياروْنَععلعاسعكهب
كبدذَف:هللوميهديبُهدحَأَيهُتورةَرْشَعبىيعلبادر

:َلاَقةَعبَردنإكلامنعداسا:َلاَقَوُمِكاَحْلاَونابئاوُرْباَووبُهاوَر()
يَلَمفالوواي:لاَقفيتبنملُجَرهاجذِٳاقوفالوُسَردنعنحتامي

بحاح.الملابعلادناتايوناونييلع
.[ةريرهيبأنع١٤٥0٤٠ر«لامعلازنك:يدنهلاهاور]()

٤رمدلاوىلعدلولاقحيفءاجامبابءةبيشيبأنباهاور]()
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ِقوُقعْلانَِدِلاَوْلاُمَرْلَي'":لاَق8#هنَعَر"كيفنمفلابٌدوُعَأكنخكنأو
.اترکشاوفا:ىّلاَعَتهلاَلاَفَو"َدَلَوْلامرليام

3 دلوادودلومهريَعيالمْوَقنيأجوربنأ:دلاَوْلاىلَعلولاٌفوفُحَو

ُهَمْلَعَوباَدآلاهحهيواو1ياَسنلاِناَبَْأرهُطهَعَضْرَتْساَوياَمْسألاقحاب

نيبوايناِتاَعاِصنُِهُحِلْصُياَمَونيدلارمنيمرام

يفوتابوجوباكرذُيىتحهديك

 

َناَبِحنباخيشلاوباهجر/۲نيالامولعءايحإيفيلازعلالاقهجرخنمدج1((
لَو"ةرشَععبَسِلهوجوروبسلةهَالإَِقَِقَعْلاَواًياَحضلاهباتِکيف

."ّهسيْمَلنمهِداَْسِإيفَووصلا
.[٤٥۸۹ر؛باطخلاروثأمبسودرفلا:يمليدلاهاور]

.(6)ميِرُحَتلا
.[ةقفنيو:باتكلاخسنيئ])(



 

Oشرارتارااحتتراراىراے

iFRESENERE لآ13دسعاوسف EEREREENEROEE,

پالو:هلوَقىلإايكوہالوهلااودبعاوإ#:ىلاَعَتهللالاق
اوما":يبنلاَلاَقَوهَجْوَرلااهنانفو

َنهَلَوشاةَمِلكِبنُهَجووفماويلاةئامأپشواليفا
4

Z2٤سسس20
رخنإ":ا%يبنلانعثیٍدَحيِفَو"فورعَمْلاِبنهتوسِكَونهفزرمكيلع

ىe)ہلو۱۰هسو ينعيمكديفنوَنُءاليفهللا"هبهتهئاسِلَوهيالك
اًقكيَيمكڪنم:َنهَفَحميِظْعَتيفالاَلاَفَو«تاّريِسأ

1 4۳

:ءاّسّتلا()
يفُهَدْعَبيِذَلاَوُتيدَحْلاَدَرَوذَفَوهََمَلَسٌمأٍبيِدَحنِهجاىّربكلايِفيئاَسَنلاُءاَوَر()

ِةَجَحيفاٍفلوُسَرلاةبطخضرَع

لووىمروىربكلايفيالاوَرَليوطثيْنِميِذِمْرعلااَور)7(

اموَالّصلا":ولهجومالکيواسلجع7نييككوتا
ناَوَع0ياَسْنلايفهللاهللانوفيالامْمُهلکتالتكلم
ةعوأمقاروأبشوذأ

()
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4كهدللهحوناككتالصن

س

اقامكءاَهَيَرَشاَعُميفجْوَرلااهيلنسردارملارفحةو
PA Aصسےسصص)۱

يبنلانيوراَمِلاَههُجَويفطبي'4ِفوُرُعَمْلَابتهوراكو:ىّلاَعَ
ناک:َتاَمدَفَواَهَجْوَرةيبارعأتفَصَوَو'هِئاَسِيعَساَنلاِهَكْفَأنمَناَك

.دقُفامَعلاسيالوتَجَوامًالکآچرخاذِإابوسكجَلَواذِإاكوُحَصهاو
مصر اًمُدَعَوَيالويفٍةَدحاَوْنِمرَتُنكنِدهئاسنيَ

س
۲آ0ےسسي

جردَتْسَلففرشاتتاکنِالإاًهِشاَرِفرجهالَوالطلابالو

ِجْضَمْلايف4هرهظالوغِدَتْرَتملنافكلوٍظْغولاباَهبيََِ

ثیحبحرمريعارضاهَبرصعرمَنق«لیا

:ىلاعتلوقىتنمَوُمَوهاَهَهْجَوُبِرْضَيلَوءاَهِمْذُيلَو
.ةبألا4نهراوعجاصملافنهورجَ̂ه

eاُم:لاَف؟لُجَرلاىّلَعِةَرَمْلاتحامفالوس
َريَعابْرَصالإضبالوهجَوْلاييالو.ىستكاادِإاَمَوُسكَيَومِ
۱nحرب لإرعنميلارثأيفاعرفيoهيلعَبضْعَيْنلَواوى

هلانمايامنيَويالوحالاياقيشيليفك
4

.مُلَعَأهلِةَضاَحَيْسالاَوِضَْحْلاماكحَأَووَراَهَطلاَويف

آ
ذ

4

C
r

الو

.(۱۹):ءاّمنلا()
هللاىلصهللالوسرناك":ظفلب‹قالخألالئامشبابزنك:يدنهلاهاور]()

ناک":ظفلِبفكهةةَدّيَسلاٍنَعنااَوراًء["اقلخساتلاهكذأملسوهيلع
قلعتتلئامشيفءلامعلازنك]."اًماَباكاسالاَهَرُكَأَوسالاََيِلَهئاَسْبالخاِ
۔.[۱۸۳۲۷ر«تاداعلاب

.(٢٤۳):ءاَسّنلا()
ابْرَصالإاَهيِرضَيالو":ركذنود١٥۱۸رءاهجوزىلعةأرملاقحباب«هجامنباهاور]

.[وسو

6

4
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َناَكرل":َلا1َPpوقحامفجيو67تط
RFتْيَذَأامهَيْسَحلَفاًديِدَصهمدىلإهنرَقنم UEلاقجوراالف:
Ciہم2و0NARب9 „oo
ةَجَْرلاىلَعحولاتحنَعمنحنيةأرشالاسوهنافيجوزتىل

۹

2

وجلكتعيلثبناكيطلعقعلاق
1ىسس

ْمُلَوتعاجتلفنفذيالإاًعوَطتُموُصَتلَوءاَهيَلَعرزِولاَو

عِجْرَتىحهَكِيالَمْلااَهَعَلنِالإحْرْحَتالواهملب
(n 2

. تثبوتنو

e

َلاَفَوبهفرشَتساتجرحاِفةَروَعةر":لاق

اذَِفةَدِحاَواهنمجْوزلارَعَستجرادِإَك«ٍتاَرْوَعرْشَعُةارَمْلا":اضي

."تاَروَعلايقلرتتا

ةَناَيصلا:اَمُهُدَح:ِناَرمَأاَهّمَحَأَوريكاَهيلَعجْوَزلا

EEاًماَرَحَناكْنِإهبسكْنَعهقجاحلاَءاَرَو.
ص

ا

مزالءاَهَْيبرْعَفيفةَدِعاَفَنوُكَتنأليوطتِرْبَعنماَهيَدَللوقو

هيَعيفاَهْلفاحءاهناريِجِلمَالَكْلاليَءاَهِلرْغمِ ىلعةصيرخَِرضَحَوهييَع

,ريخهافيجورتفيلب"ولونودةريرُهیتايدعنُِهَداْسِإعَحَصَوْمِكاَحْلاُاَوَر()

ُدِشْرُيالأ"هَياوَرلاَوالق":يِْعَيماَهفَيْساِنوُدِبَتيِدَحْلاَدَرْوَا

."ىلبي"هڭلوُسَرلاٌباَوَجاَهَيَحِصىلإ
.َرَمَعنباِثيِدَحنمُهُماَمَتَوسابعناِثيَِحنِِهرطَصىلعارىِقَهيِبلاهاوَر()

.[اهيلإعلطتواهلبقتسا:اهفرشتسا]2
.دوعسَمنباِثيِدَحْنِمنابمناوحيِحصنَسَح::َلاََويِذِمْرَلااور()

ةعوضوملاثيداحألايفةعونصملاللا:يطويسلاو«سودرفلايفيمليدلاهاور]()
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GÊسوکس<<سس.Ct2ہس. رختالوءاهسفنيفالوِهِلاَميفهلٍةنِئاخريغءاَهروُمَأعيمجيفِهَتَرَسَمبلط
ص2و٥س٥۰7.0AFر2>سە0

عضاَوَملابلطتٍةَنيهيفاهجوزِنذِإِبجرختلفاهتعَدةرورضلالإاَهِييَبنم

فرعيوأءاهَتوَصدَحأَعَمْسَينأنميقاَوْسألاَوعراوشلاَنوُد
ص Amal.02س72سر> Aس2ےسس

ریبدتواهِناشالصاهمهءاهتاجاحيفاهجوزقيدصىلإفرعتتالوءاهصخش

2Aص0 a2>صصesص٥ےےس.صهے£ص

اهجوزةبيغيفاهجوزقيدصنذاتسااذِإوءاهمايصواهَنالَصىلعةلبقمءاهَتيَب ص

0ص مص
Z0 صهسسە©2س#01^e.0وهە0oم0

ررامياهجوزنمةعناقءاهسفنىلعةريغمالكلايفهدواعتملوهمهفتست

َوا
هيلعٌةظفاَحءاَمِدَالَوَأىلعةفءاَهقَحىلعهقحةَمدَقمكنمهللا

لَوءاَهِلاَمَجيِهيَلَعةَرْجَتْفُمريَع«جوَرلاةَعجاَرُمَودالْوألابْسنَعِناَسْللاَةريِصَق
0Eسوو Ztم4oس0هەوےکT2.۹1>هررگ۰ الَوهبراقآوهوبايفهلةظفاحهضغبأنَمِلةبحمالوءاهِلاَمِيهيلعٍةنتَمَم

و„ك 4بصص۰

.قيفوتلاهللابَو؛هحبقلهيردزت

ٍتْلَحَدضاراَهنَعاَهُجْوَرَوْتَتاَمِةأَرْماامي":#8يتلانَعٍيِدَحلايو
.ْمَلَعَأهاو"نجلا

\ „e ۶ 7 LAeeثیدحنمةجاَمنئاوبیرغنسح:لاقويذِمرتلاهاوَرE
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كيلاَمَملاف

r

دقوءاَهِتاَعاَرُمنمُبالريفاًفوَقُحيتقينيِمَيلاَكْلِمنأمءا

کلمایفهاو|:َلاَقْنَأهبىَصْوَأامرخآنمناك8يلانأيور

امهولنوُمَبلَتاممْمُهوُسُكاَوَنوُلُكأَتاممْمُهوُمِْأ
1اْىمَتهرَكاَمَوعااكقرش
.کاءاوکونايكك

يصلَواحالوىتخلوربكمنجلالحيل"8#هنَعَو

ىحومافريينيراگلجارام":اك88نمو"زك
ىرَعشاادالُجأ؟ترضيأت

ضياهنورلللاهتلنوَاگوُلْمَمْمُكْدَحَ
"۹لاقاض1هنعَورحهيف۰جرحيس

 

دَحنمنيحيحصلايِفَويلعِثيِدَحنموپیَوَر«تيِداَحَةدِعيفاقَرعُميور()

سمB3ن
.نسَحُهُداَنْسِإَونديباثیدَحْنِماَمُهَلَوسن

.[داسفلابسانلانيبىعسييذلاعداخملا:بخلا]()

ةَكَلَملئيس"ىلعاًرصَتقُمةَجاَمناوءاقّرمميذمّرتلاَوءاَعوُمْجَمُدَمحَأوَر() ةجَرخَأَو"ةكَلَمْل

REPREAEٌيِذِمَرَلا
َدْحَتْسيالمَبانأتنتَظىت"::ظفلببيِراووًةَجاَمواأَويَُااَوَر()

۲٢Lەةعونصملاللا5001لاملرك©
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ORصلاتالتتمنکمےکیأ ROPEتکنملقینیمہےاوموہراسیووک

هَلهيروهَتنْوُمَورُخهماعطًةَعَْصُهُكوُلْمَمْمُكَدَحَأىكاًدِإ":َلاَق
هذهلک:لقيلَوودبيفاهةَمَقَلذلوأهَحَماکولو "هذه

لا0َ

نکل"هْعنَععارلك":لاقدقَوتريكاذهيفراالاو

ححةلُمُح لَوقاطقوقملكيلَورهفديوطبمشب:ِكوُلُمَمْلاقوَقُح

هبلإَرْظْنَيالوراهَلابُةَمدخىصقَسانِءاّشعلاَدْعَبُهَمدُحَسَي رْبِكْلانْيَعِبهيل
ےسسسسوس6سس

هتوفهيفِهِتيانِحَوهتوفهيلعهبَصَعدنعرُكَفيَويْلنَعَوفْعَيَويارزالاَو

يردقوقهيلعواَةَردُفنأعمهياطيفهربصقتَويلاىحىلعوه

9و
هللاو ُمَلَعَأهل

نإ":َلاَيچيلانعثيِدَحْلايِفَووِڍدْبَعىلعدديسلاىحیف:ًةَلاْسَم

َدْنَعْلا اهنورمهرجاهلقهيرةدابعسسحأَوهيسحصن#
و>و2oوص

ااافَنوُلخدَيكالتلروجلاَنوُلخدَيوكالتلويلعض

on 7 ۰ صصصکسسصس04
ابِعَسسحَأُكوُلْمَمدبَعوَنوُلخدَيو4 محصنونرةدابع

FEس<گس o2$0 ةَوُرَكوذَوطلسمديماراَنلانولي5"لایودفقمرِقفَو

اَدِإ":َلاَقةفمةريرهييأثيھلقفتم
وموس٤AEسەگورهەړو
."هجالعىلَوهنإف؛نيتلكأوارعمهس

.['"هتیعرنعلوؤسممكلکوعارمكلك"::ظفلب::تاياورلابلغأيفو]معناِثيدَحنمهيلعيتم()
اتوصٌتْعِمَسٍطْوَسِبيلاَمَالُعبِراَصانامَنٌْيِراَصَلادوُمَميبنَعيور0

:لوقيفلح هلالوريناتأىععلانِلغلُلعَجَادواأاْمُلَعا:لوقي

اذهىلَعكنمَكيلَعردهللااِدوُعسَماأاملا":َلاقَفيدبنمطْوَسلاهيرامف
اکولُمَم":َلاَقوأاداامالُغَترَضلكعبيِشالوُسَراَتلق"معلا
هجوِلرخوه:ُتْلَقكيِفَوس4ناودَمْحَأَوئاسادواواولشاور"اد
."َمَيقْاوَلافحللتكوكاا۰.هللا

.َرَمَعنباِثيِدَحنٌِقفَمَورمَعنبانععيبرلااور()

e

م

E



د
MEا

LR15r۳e ڈااعا 4telatstasis2otin!ARA

دسعاوس٢۲2 ۰

 

nريفللا)طيال

امهَلہِيَعيَضيفُهَحِصاَينأ:ودْبَعىلعٍدّيَسلايحنإِةَلْمُجْلابَو
Zoo

يعمرَنإالإبيجيفهيهالوتعجنحببلعتت
وصيالوبِنذِإبالإلفاتيّلَصُيالوةيِْعَميفقُلِةَعاطًالَفهلا وص

۴هبالعلهذالإاًعوَطَ ىحمايِقْلاٍنَعهَل؛ُهالْوَملَمَعْنَعكلَهم

قئالوُسَرْنَعثیدَحْلايفءاًجامكْنَعلوتستمهيساهکدیس

ہہ

.رە4و71 IR>7س7ت. „oeے3

رسلاَقويِذِمْرَتلااور() .ةريرهيبانمنابحنباَو؛هجيحَصيفةَمْيَرَخناو.نسح
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راجلايقوفحيف

ىلاَعَتهلابجوهيلاروىزراجوىلعلاق

هَل؛مالشإلاباهبجوتسايتلاقوَقُحْلانعالضراوجْلاىَضَتعُمِباقَحِراَجْلِ

هالكهَلواجوهِاََعلراَجَواوعهکوااجناريل"الاق

هباقعتبقكرْشُمْلاُراَجْلاَفّقَح-٤يُِداَجْلااما؛َقوُقُح
هَليذلااًمأَوراجا ةكالَكهلليذلااأومحلايؤريَمَاراَجْلاَفِناَقَعل

وودےس

موصَتةنالفنإ"2لُلهَنأیورو"محلاودممراجا

6"راناىفيفيه::َلاقَفءاهتاريجيۇنولُاموُقََوا هيلااکشهنآاوور

لأ"سماباىلعيداينمارمراجلُجَر
ُوُدَنَأ":لاق8يلانَعَو.ِتاهِچعيانارادنومبِرءاَمَْعْلاضعلَ

سەو

تدعغنوكرفسسنوعافكبناَعَتْسانإ؟راَجْلاقَحم

©
"اےارادنيعبران

ع
ص

()

.[٠6٦٥۹ر«راجلاماركإيفباب«ناميإلابعش:يقهيبلاهاور]()

.ةريرهيبآٍبيِدَحْنِمححداُسِكاَحْلاودَمْحَأوَر()

ةلحَميفتلريللالوُسَا:َلاََكلُجَريتلاىّ":َلاٍفكلاَمنببْحَكْنَعيناَربطلااور()
ََفءاراوجيلمُرىديبهدفانروالفيتب ايلَعَورَمَعَوركببأهلولالوُسَرثعبِف

س

ْنَملحدالوگا6دَنیِعَبر نِلا":َنوُخِيِصَيَفهباىلََعدوُموَميََدِحسَملانوَ

.روُرش:ٰیأ"هقِئاَوَبراجُفاَحَي
ران
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نِإَواتمريحهباَصأْنإَوتعاَتاَمْنَِوفَصرعْنِإَوهبلَع
رجحفءانبلايفهْنَعلِطَتْسَتالويصب اذإونِيالإہيرلاهنعبُجحَتف

طيغَلَكَدَلَواهبخرملوهريهلألعمذنِإَولدماةَهِكاَفتي

“اچنەكترثلإرقراكبوذولوثل

ِراَجْلايحميالهديبيفتيِذّلاَو؟ِراَجْلاامَنوُرددا"لاو

هنع)٠هلاهْلنَمالإ

ءاَدْسِإَوقفّرلاَنِمدبللبطُقهْنَعًىدَألافِكراَجْلاتحسلهمللَو

ماعلاَهوَيينلهراجبلعبريماَراَجْلانِلاَذايبلفوُرُعَمْلاَورْيَحْلا

.ينوُدهباقوومينَحنَمَِاَذَهلسبرا:لوي

:ةداَيزدزَعَميفدقتامراَجْلاقوقُحةَلُمُجَو 9ماسلادَنأوك

الُكْلاُهَعَملطي نمَعلَطَيالوْنَعءلاَوُشلالاحْنَعريكيالَوالكل
ءاَمْلايفلَويرادىلَعجلافَيفقايلوِاَدْوَعىلإحط

َرَظْنلاُهَعَيالَورادىلإُهَقيرَطقبضبلوبارلاحطيفلَووباين

اِنمنمهَلَفِضَكْنَيامييىلإلمحيامي
عسيلَويعدنعورادةطحالُمْنَعَلُفْنَيالَويرواعيمجيفةاهنا

هدوليداىّرنامديليمرميوالگهَ

هنيوفوراهرميوُُاَيندَوهنيدرشانِملهجيامىلإُهَدِشَرْيَومالکيف

لجلهړادنيملِينأهيلَعبحبلمَنقِرذَقىلَعِركْنُمْلانع

.مُلَعَأهاوكلذ

 

..[١6٦۹0رںناجلاماركإيفبابءناميإلابعش::يقهيبلاهاور]()

.[قباسلاتدخلا‹"...ةئالثناريجلا":رظنا؛هجيرختقبس]()

[٤۹۸8ر‹يمليدلاءاور]()
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امُراَدْقم:ليِقَوءبيَنوُعَبْرَأ:ليِقَوواياوُفلعخاَو:ةلاسَم

بجو:ليِقَوعبس:ليقَوباجلکنِمتويرعدوُبذَكْلا

ابٌييرَطراوْمَطْعَيملامذمىلعناكاِور1
s۰ وٺہہ3وءُ

هللاوحراخقوسوأذف .ملعأهل
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نموناکنم''52يالولوپلنملكىلعباوشلات
هاوواَمَومايهةاةفايِضلاَوهيلومويهترِئاَجميايمريولوف

ريخال"هجريىندنعي7نبنأكللحبوفدَصكلَ

ليبطيفريسفيضدالفيض:ُلاَقيَوالْنَميِف

اًحبحاَصفيووبنأيبْينَميزفوني للاهكرجاح

بحتْمُهُهاَبْشَاَوِلوُصوْلالب ملاذاِفاكسانلاىلعْمُهنفاَيِضُبِجَت

ةعدعكيشلعودلاوونإالمتتك

الالعةفايضلاُبِحَتالَو«ساَنلانِِهِريَعْنَع

عِطاقنِوغميفايامناگْنَملِسالاميمجنِمريوهَلُبِحَتَ

اراعناوأَنيِمِلْسُمْلِبراَحُموأْنِمقبآدّبَعوأ.قيرط
يالؤَمهيَاَمَودنعنعروج1فباص۲هاَهِجوَلي7ِ

قحباب«يراخبلاو[ميقي:يرٹي]
د«...راوجلاوةفايضلايفبابءعيبرلاهاور]()

]0ر
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نأهَءاَسَعَبَلَطوَلَو«سانلاىلَعيَالففيصلاتِنو
.ءءیشملعسيلفتسب

َفلْعَيَويالصلاَتاَقْوَأهَلظَمَْيَوارقلُجَحُينأفيصلاقتحوو

يفامريخهلهلَمدَقيولاَسِيالاعضْوَمَورادلايفحارعْسُمْلالإهدشریوباد
ص

ص

3سقدنأد

هعمهعف

1

والَوءِتّيْلا

يشفالوهيلُهَمَرَقَتَحَيالذأفيلاىلَعيلاباص

عيلايفشيورئاللوبلويشرألكمرشلَوبس
َمَلَسيَوَلخْذَينأَدْعَبٍتاَعيْلالانعُةرَصَلالأ

.ةَءاذحسلجوأهيلعراجْنَمىلع

جِوُرُحْلاَووخلادنبيدَحْاُبيطَوجَوٌةَالَط:فّيضلاماركاَمَتَو

۱ِىلعضاَبقنالانل؛ةَدِئاَمْلاىلَعَو بحاصليِغبنيَوترويفضل

اَتاك2يتلاىلعاوُمِدَفيدَأيوراميييتُحبتّ
هَ:َلاَمَفيلاَلوُسَرابَكيِفكَنرحت:ُهْباَحصَأَلاَعَسفنمُهُمدُحَ

اَلابابىلإَفَْضلاو0نأتذرفَنوُمرُكُ
پابىلإيَنأفيصلاةَُّسنمنإ"ٍلوَقلنسلنمكِلَذَو

وقحيفیرجنِابتونيبيلي٠"راذلا
فيصلاتحبجيامكِهيَلَعراجْنَممىّلَعليسانباقَحُبِحَيَو:هلام

نَمالونَمذْجمََوهِلاَمَوهلأْنَععقْاَوِلاَيمَألانِجرحاِاذَهَو

نماجرفتمٍراَقْلاَويِراَحَصلايفماهاَددَرَتالبلايفَدَدَرَتْنَممامأَوهَلعي

N

ىلَعَوجوُرُحْلاَولولادنعٍبيِدَحْلاُبيِطَوجواةقالَطماركاْماَمَتَويِدَنَسىلعفأمل()

.ٍةَدِئاَمْلا

."راَدلاباتىلإهيَضعَملُجَرلاجرحينأةَنسلانمنإ":ٍظْفَِبةَجاَمنبااور()
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يحالقهاهيدِيقوفجاعاكسويملابلايفةابر
ژ0

ملأهاوفاَقَوَألاَوِدِجاَسَمْلاِلاَوُمَأيفالَوِةَكاَيضلايفِءالْؤَهِل
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ماوس ماسA1سالادسعGtrہا۔4

رَفسلايفُبحاَصلاوه:ليق4ےب:ىلاعَتهللالاق
ِناَسُحخِلابَرَمَأَوصحَابَجْوَأذَقاَمُهالِكَوهَجْوَرلايه:ليقَو

ولواًبحاَصُتَحْضَيبحنما"::ايلانعبيدَحْلايفَوامه

هنعوناووعابويئآلعيشحصنعلايوالالإراهَتلانم

اَمْهَقَرأولاىلإاَمَُيَحَأناكالإأطقناناطاا:َلاَاصب

میفريخالوفيخأبربُكهْرَمْلاَوِطْضُمْلاناسكستلا":لاو

َتْرَكَداإْنَمكباَحضصأريح"َلاقَو"هِلیریامكَلىر اَِوَكَتاَعَأت
صسوص وس٤سمورصم2

تہيريوهومهدآنُبميهاربِللاقالُحَرنایوریو«"داردَتيِسَت

\

»

©

ا

=o
4

.اَهُرُكِذ
ِ.[۱۷۸۴٢٤/۲۸۳ر"لصىلعهلفقل":ءايحإلاثيداحأجيرختيفيقارعلالاق]()
ناکالإىَلاَعَتللايِفِناَْتاباَحَتام":سنأنَعياحبوَراامثيدَحلااَذَهيِفَو()

هبحاضلاًحاَمْهَدسَأاَمُهَلَضْفَأ

اَمٍثيِدَحْلااَذَهىّبعَميِفَو() ناکالاىَلاَعَتوايفِناَْاباَحَتام":سناْنَعيرحبرا
."هيِحاَصِيبحاَمُمَدشاامُهَلضفأ

.[۳٦۲47ر«بحاصملاوةبحصلابادآ؛لامعلازنكيفيدنهلاهاور]
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ايشكلُمَأننأىلَع:ُميِهاَربِ|هَلكَقِفاَرَأْنَأي

eَم
.َكفْذِص:َلاقلاكنم

ص

دجاَولُكتَرَدقرَفَسلاوأرضَحْلايفورععَةبْحصلاَدَفَعْنَمَولاس
ىِالَصَوادقهلاياَيرِواَجُيىتفَمايفمريالَوهةبحصلاامن

َكلَدىلعةبحصلااَضدَِْلَفعوُجَرلااداَرأْنإَفبيلارَقاَسيذلاعِضْوَملا

الَو؛لكألاَودالايفنَمِلالإُهُمَرَلَتالنم:َلاَفَو

يفِنِاطوأيحعاتوأيلالاقعمالوالفلعمةيحصلاُدقْعَي

ٍدَحَأعمَبَحَطضانَمَوءاَهِحْوَرِلِةيِصاَعواراوأُهالْوَمنمقباٍدْبَعوأ؛نيدلا

ةاقوقنِهلعمسوچالقنوفهتموپضااملتىت

رجليالإُهَعَمُبَحَطْضُياليملاكرشُمْلاَويُشهَعَ

ةاطقباكشألايمجاولَكىلعيشلدفعت

لُأيَومهبمهيأدارنلكلابكَلدارأوسيامعيوجْنِم

هيجاَصَنوُدبكرينلاينلَوءامُمَاَكرانِهوُوَهبحاصلأل

ضوهاَدَِوهنوداًدَحَأيجاُيلَوهفتيِهِساَويَلَوكلذىلإطضنإلإ

َدْحيلَوكوفدولقتامناومَعَ هیترولهتکرتظَم

ُفاَيْنُدَوهنید1يفُهَحَصْنَينأ:مُلِعْلاببَلَطيفبحاّصلاقوقُحنمو

ياَهَيْجالايفُهَيَعَريَوِلاَمَوهيبياوبألامُلِعْلانملھجاممُهَملَعابو

تحيامهلبحبواَمرهانيزجرلَیارْنَِو

ةيِْلاُهنَعدريلَوِهييَعيفهمتهَرُكَيامهَلُهَرُكَيَويسع

٤

هاوهنيشيام
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۲۷اسسادسعاوس
bOWe Dsذمیکمااروسروکرالسوا

ِنيِكاَسَمْلاوىتايقَحيف

ءاَقوَمُحلاَوُمَألایفهََبَجوَأَوبهِِناَسُحلابىَلاَعَتهلاَرَمَأدقو

:َلاَفَوةي4نكسرلَوىديحلعلاملقامو
tt2ا.se2هس سُمُحْلايفَبَجْوَأَو"4(روسلارِلاَ(معَمومافيلا

ىلَعضحيالْنَممدمثءةيألاوكنيمسمع:لافَوءابيصن
oo AF ے2سممصمسم< ديکلاتللدَم()بأبِكَىلاتيمامهِاَعَط

s2صم2 ZZ rr % 2oسب°of oر راَنلالُهَأْنَعربحامثيالانيكلاعطلع٤ہلا
„rohe vee a, Lo صم2Êصمسوم1 ملمكترو)لبِلاتيكرلالامرقمفركم

)0(<َ2٥0Wd0س٥4 يِنْرُشُحاَوءانیکشمینوانیکسمينيخأمهلا"2يبنلالاقَو46(

wt ae? ssس۴10ِ.e0سo6ے0 یتَحنیَمِلْسُمنْیوبانمامینَم''يفَلاَفَو٠٠"نيِكاَسَمْلاِةَرسَريف
()(۱۷۷).
:جِراَعَمْلا()
:لاَفْنألا()
.(۳-٠):نوُعاَمْلا()
٤٤):رُثَدُمْلا()
.[٢٥۲۳رمهئاينغألبقةنجلانولخدينيرجاهملاءارقفنأءاجباب؛يذمرتلاهاور]()

 

 



س

2 اسسا nttitintinr
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ناكلرافَو"ةاةنَجْلاهلْتبَجَودَىَتَح

اکرهلناگامُحَرَتميلاس5بَم":َلاَفَو٣هيضراو
لاقةَلكَأيفَديِدَشلاًديعَوْلاٌدَفْنأَو«"ةسَحسهاهدير8و
.ةيالا"4للكتلالومانوكأبلانط

ْمِهِحِلاَصَمعيمجيفىماَيليقوقُحِبماسانلاىلَعباولو:ةلاسَم

کنارنياقانيشنماڪىتزالوءاَلوَألامهلنكيمَنو
امكْمهِحِلاَصَمعيمَجبموقةفنموَنيِلْسُملاةَعاَمَجَفنك
هادئاذینوعنلتربألنردعایناوهسيفاَوَفي

.ساَنلا

ميلا:ْمُهَلعلْصَيامفكالت:ةلامُهَمَِرخالالَكذََو
ِفِيالَحْلابملامسانلاىَلَعٌبجاَوُباَيْغَألاَكِلَذَكَوبِئاَعْلاَو

َريِصَتفاوتوُمَيوأءاهيلَعاوُمدْقُیئمھلاملكاهياوُلَمْعَوءار

:ىَلاَعَيهلاَلاَمَىميةَطَلاَحُميفِءاَيِصْوَالِلىَلاَعَتهاصخردَفَومهتر

ميلاىلعيِصَوْلاقفْيَوءةيالامفحلسلنَعكولو

هنمجربومهرجهلامنميِطْعُبَوارجلااُدْحَأيَوهلامىلعُهوُسكيَو

ماميجوبولانبينوياكلريعايلاتنيطعنيالوار

لاقاَمَكدَررسياادوٍجاَتحانإإِضْرَقْلابميلالاَمنملکايومي

س
°4%02„

 

ظَلرمَعنبكِاَمببدَحندمخاور()

"تعرىنايملا"هيأنيويف":ةَدايزييِراَحبلاُاوَر
اهيلَعتّرَمٍةَرعَشلكيفُهَلنناگهليالرُهْحسْمَيملميتبسَرىلَعحسمنم":ظفلبدمخءاوَر0

"ّتاَنسَحهدي
()(١٠).
.(٢۲۲):ةّرَعبلا)۰(
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ه5بكَنأهلوينباپخالق:ىاتتوو
فيَبيايفغاييتطللأييتق

o

بكاميميفمعشةاكهلنب

مهنمتعدد5:ىلاَعَتهلالاقامكيبلعهلاملاادرهن

ىلعرَالَولاممِلنكيمَنو«4حربكييعاودقوما
َكِلَذَكَوكريالَوُمِهِلاَوْمَأنمهبماقاَنيِمِلْسُمْلاىَلَعَباسستكالا

ْمهَيِجْنَتىلعَنوُرِدقَيْمَُواًعوُجاوكلَمنوءِاَحْااَذَهىلعُنيِكسِمْلاَوريق
.ُمُكحَأَوُمَلَْأهاوكلذاوُكَلَمدَ

()

.():ءاألا()
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هوكىقىاهلاَبَجْوَأف4٠وخلنونمۇملاامتإو:ىلاعتهللالاق
اهبُماَِقلاهنَءكيرنالولَالاَمْلاَوسْفَنلايفاَقوَقُح

2%سو2“رکوuo“ے2ۋوقح م ىاقهبرلاكريكيأرف
40ےس

بلاكوُ":8يلالَوهبال٠هيوقلاررللعاغو ارويفَنينِمْوُمْلالئم":َلاَقَو"اصعبشعبشَي

و٠٠"ىمحْلابُهرِئاَسىعاَدَتهلموضُعىكتشااذٍدَسَجْلا
ال"َ:لاَقَورىرلإاَمُهاَدُحِإسعتنديكنا
اووخلادبعاونوكَواودلَواوُعَطاَفَلَواوُسَسَحَت

6

5

م


H
E

G
N

ا

ی

.(١٠):تاَرُجُحْلا()
.(۷):ةَدِئاَمْلا()
.هيلعقفس2".ابلظلي7ِ)٦(

e ك
قوقُهاحَأنألُجَرللحيالو":هماَمَتَو.ةفلَْحُمتابارُهلَوسْننَعِهبلَعقمتم()
لگ

و
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رخاللمةيواتلأبأليبنبيلير
هِلهركيامهلهريوهسبحبام

يللاِلْوَقِلِالَوِلْوَقِبَنيِمِلْسُمْلانِاًدَحَأدناا

دوهِناَسِلنيسلامسنمْ:َلاَفَو«”"املسُمراضْنَم

1:ىَرُخَأةَياَوريو«قوبهراجنمانم؟نِمْوُمْلانمف:اوُلاَق

ْنَم:َلاق؟ُرِحاَهُمْلاِنَمَف:اوُلاكمِمىَّلَعساَنلاهنمأْنَم
قَالاَق؟واوَُرايمالسإلاامك":لُجَرلاقوسلا
رَاميِضْقَيىّدألافك1"ديوكناسلنمَنوُمِلْسُمْلامسيوهل

نعتوكُسلاَوىَدَألافبنمفيَحْلاءادسإَوةَحيصنلايفحلانم

ْمُهْصْعبديبلمالشإلاَةوَحَأ١عرشاَروُبقْلالأُبَحصَيلفِناَوخْلا
.ضْعبْلاىدانمصْلَحَلَو«لعخلاينبني

:8هلَْفلىرهَظارونمقالالهبيغا١ىّلَعدرينأ:اهنم
Îهشغيالوُهُملْظَياْسُمْلا2 ذخَيالوص نالاا|نمف«Oa)ص

ةَمْرِصيبأنعيِذِمْرَلااور."هيلعهلاقاشقاشْنَمَويباشاشهانميفو()

.يينِز
ملسنم..."':ظفلب١٠ردیوهناسلنمنوملسملاملسنمملسملاباب«يراخبلاهاور])١(

.["نوملسملا
و2ےے7771هرور الهاوُنِمْوُيالهاو"هَيتلانأظْفَلِبيودَعْلاحُبَرُشيبأٍثيِدَحنِيرحبةاَوَر()

ابووکوسوووںووررکالدو هدوُرُش:يَأ؛"هقياوبراجرأليذلا"لاقفالوسينملبق."رمؤبألفاونم
و

.هشغو

نَمُمِلْسُمْلا":رمعنبوادبعْنَعيئاسنلاودواواويرحباَورامهانعَميِفو()

هعهلاىتامرْجَمْنَمُرحاَهُمْلاَويدوهناَسِلْنِمَنوُمِلْسُمْلا

.ةسَبَعِنِبَرَمَعثيِدَحېون

سعي"لَدَب:هيفَوهريرهيباِثيِدَحنممُيِراَحُبْلاهاَوَر()
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eسالالساوس“ححشحتههوحواخاح4نے

۶0.1962۰٥oو

كاريخابسىيخاَووولييزةباثميكلذَويضعتيرمةلاَممِإ:ملسُملِ
iرژړرەےس2ے7

ُةَفَفْسلاهكرحتال*کاسرهوكسرَتفَتبالِكلاَو

.َكْنَععفدلاوبدلانَعمالْسِلاَو
ل

لَويفدلوةَ|لهاُنهعَمسيامىفلبَقَيالنأ:اهْنمَو

میفجنفیتواقلنبنبعتبعنن

ريََننوُفَرفُمْلاةَميِمَلابولادابِعرك5"8َلاقَوتيكا4اوب

E:دَمْحَأربليِلَحْلا"ثاأال":َلاَفَو
گنلَلإ
4

ىّلَعهيلعبضعاَمْهَممالشإلابفرعينَمِناَرْجُهيفديزيالنا:اًهنِمَو
\

َرْجُهَينأمِلسُمِلحيل"چهللمابهالن نايليمايكلكَقْوَقاحار
8هور8مهو تاتياَمُهْريَحَوءاذَهُضرْعيَواذهضرع

ال:ىلاَعَتهللالوقِناَدْسالابالإْمُهْنِمٍدَحَأىلَعلحيالنأ:اهنِم
س

ةالاا۱1KÊسسيحهوترع2یا

:تاَرُجُحْلا()

اقالخأمُكنياَحأهلاىلإمكب"88اوشونع5رخيآتبعم©
َنَْبنوقةَميَنلابنوُواشَمْلاىلاهللاىلإْمُكَضَعََْنِإَوتوُفَلْويَونومنيلاَقاَنُكأ

دنسبديرنبَءاَمْسَأثیدَحنماورءارةيحألاِناَرخالا

°٩رءةميمنلانمهركيامباب«يراخبلاهاورمامنلا:تاتقلا]()

.[1۹۷رءبادآلاعماجباب«عيبرلاهاور]9

۷:روُنلا
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ةيِناكلاوىلوألاقتالتنادْْسالا":#ل
)۱(2و.
.وأ

۴

\

و4

َلاَقَوالسلادنعُهَحِفاَصْيَومالكالبقماللميشلكادنأ:اهْنِمَو

ادبيىّتَحهبتالقالسلالبقمالَكْلابادبنم" َلاَقَو©"مالايا
3س

ْمكيلَعُمَالَسلالقَكعجزا"2ْنْذََْسَملودهيلعتلد

."ةَحفاَصُمْلااحنِمْوُمْلاهَ":لَو٠٠"لشْذاو
ےسور2

جاجانبََدييعوألَامكهپكرتنيايفمَادَليفتسابلو

َدَيلَوهحَفاصهلاامْهَمحَرَرَمُعِل فاعلادادْجَألاَووَلاهحةَحفاصُم:لاَقيَو.هدي

ُةَحفاَصُمَو«قْْعلابِاوَجليبقَتوُهَقَاَعُمْلاهحخلاُةَحَفاَصُمَوسوورافو

يفكرأليدويولللكوكذبلياتدلا

ٍنْيَعْلايفليغلاوتلاُةَحَفاَصُْمَوءاَمُرهايالقاأو7

ابِعنيَدلاَوْلاُةَلبفَوٌوَهَصٍةأرَمْلاَُبفَوكَمُحَرلولالب:َلاَقلعع داع
ووورو

.ةدابَعماماليفتبريرهاال

سيلا"يبنلاللاَقَو«صلةَمحَرَويفربوت:اهنمو
02oe„ریوس0م

يِالْجِإهلالالْجِإنم":َلاَفَومحرقيملنماتم
©oوس

مااهزتروتلايل

دتاليَناَذَْتْسالا":ظفلب[۳٥0۷ر‹ناذئتسالاباب؛ملسمهاور]

۰ربادآلاوماكحألا‹لامعلازنكيفيدنهلاهاور]()

.[۱۷۸٥ر؛ناذغتسالافيكبابدوادوبهاور]()

."ةَحَفاَصُمْلاُمُكَيَبْمُكِياَبحَتُماَمَت":ظفلبرءةحفاصملايفءاجامباب«يذمرتلاهاور]()
ر«؛شخلاوخاسفنالاوابرلايفباب«عيبرلاهاور]

.يرَعْشلایسوُميبأٍثيِدَحنمٍنَسَحدانَسدواَدوبااور()

E
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y>اريقو٤"داعماَمالاَومالشولايفوُوٍعل

7

.ِنذِبالإْمهيِدْيَأيي

:#هلْرَفلءاَقيِفَرهجَوْلاقلَطقلَحْلافاكعَمنوکنأ:اهْنمَو

."بيرِقلْهَسلايلانّيَهلاىلُعراَنلاتمرح"

صلاخ:ِءاَمَلْعْلاضْعَبلاقييوروهلماحينأرشيبلتااذا:اهنِمَو

يفنحليقلُحْلابىَصْرَيرجالانفهَملاَحُمَرِجاَمْلايقِلاَحَوةصَلاَحُمِنِمْوُمل
و.مُهعلكايونومافوجويفرلاَنِإ:ءادْرَدلاوأ

اب:ُهُهْضْعَبَلاَقَوءاَهَعْطَفىر)۳يديُمِفاَصْنَلنإ:ًالاقدردیباوىلع

.َتْنِشَفْيَكَنيِفِراَعْلاَعَمَو«مُلِعْلابةَرحلاءبعَمَو««بدالايايندا

¢دهَمَلَي:ىلاعتهالْوَفِلنَمِلِدَهَعْلابُاَفَوْلا:اهنِمَو

احنتااَدِإَوَتَدَحادنم"مصيف8#َلاََوةبكلا

رصاحادوفَلَاَدَعَوادو

لِىونأبحياميالمنيتابلوويفنمسانللُفاَصْنالا:اهنمو

Bo

ُفاَصْلا:لاَصتلكويفدوكىعليكل":وَ

."مالّسلالذبَوهراتقإلانمقافلوہدِسُفَتنم o 1
»

؛ديزنبرباجنععيطاقملارابخألاءعيبرلادنسم](١)

."سلانمبيرقلهنبلنيَهلكراَنلاىلعرُخ":ِظْفَلِبدَمُحَأهاَوَر()
:ةياوريفو]

.(8٤۳):ءاَرْسإلا()
.ِهيلَعقفتمو؛[٦۹۳رءدیزنبرباجنععيطاقملارابخألاءعيبرلادنسم](*)

.[افوقومرامعنع۱۸٠٠۱۸/۱مقربابمالسإلانممالسلاءاشفإباب«يراخبلاهاور]()



 

ص

:اهنمو

ا٤َیوrوُمرْکَاَق۳ُميرگ4دِ":لرم1

للرمبُتاصرفولات:َْلاَقفلئاَساهبمَءاَهَماَعَطْتَعَص77
1

هرينيكْسِمْلانِإ:ْتَلاَقَفَكِلَديفاهَلليَماَعْطلاىلإُهوَعْذاا
و

رنابلوءاَصْرُيَاوذمىلَعيَااذَميِنأبصرَْاِ

.ْمُهَلزاََمسالا

جكوآل:ىلاعتهللاِلْوَفلَنيمِلْسُمْلابنيبْلاَتاَدَلْصُينأ:اهْنِمَو
يلالاتو4تاداوُخلصاولاو"چااےھتےب

نالإبوتُكَمبِذَكْلال":يلايٍتاَدحالْصِإٍةَقَدصلالَ"
ەو

قنينئایببذيواتعیدخَبْرَحْلانإىفلكلا

َنمَلْصَأ¦مباذَكِسيل":َلاَفَو«"اهيِضْريِلهتأرمالَبِذُكَيوأءم
Onوو

.ملعهللاو4س

ِداَنْسإلاٌخيِحَص:َلاَقَورباجثيِدَحنمُمِكاَحْلااوروءَرَمَعنبانمةَجاَمنبااور()
()(١١۱).

:لاَفَنألا()
ماَيصلاةَجَرَنِلصفكرنالأ":ِظفِبدواوُبَأَويدمُرءاَوَريادرَدلايبأْنَع()

ييوَهَفِلاَحْلانبلِتاَذداسونباتادحَالْضِإ:َلاَق.ىلَب:اوُلاكٍةالَصِلاَو
قلُحَتْنِكلَوَرْعْشلالختلوقاال.ُةَقلاَحْلايهنيبلاتادَداَسَفنإ"ةريَرهيُةَياَور
."ريدلا

ميشيفصخرياتعوالوُسَرتعيسام"ةفتنعللأنعهواكوجوود
لولوقلوقٍساَنلاِبلْصُيلجل:ابذاکهدأل:لوُقيناکالئيفًالِإبِذَكلا
تحُتةأرَمْلاَوُفَنارماثّدَحُيلجّرلاَوهبْرَحْلايفلوُقَيلجَولاَو؛حالصإلاًالِإهبدیر

."اهَجوُر
نيبَحلْصَأنَمبِذاَكْلابسل":ظفلبء٤٤۹٤ر«نيبلاتاذحالصإيفباببوادوبأهاور]()

["اريَحىَمَنوأاريحَلاَقَفسالا
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:اهّنِمَر َرَتَسنمؤمىلعرسنم":هلقتللبازنبذآا

."واايْنَدلايفِهيَلَعهللا

٠:اگهلوقتروبالويملاباتي:اهنمَو رهنمرشعماي:

۱يالوساتلاوُباََْتاليفناَميلالخَدَيْمَلَوِهِناَسِلب

ناگوخبكروايبنموكروهلاعبمسادمخةووعميكنم
rr)س۾«س

تیبفوجيف
ْمُكدَحأسطعاذ":8لوقىَلاَعَهلادمَحاَدِإسِطاَعْلاتد:اهنمو

BFهاكرنننعكياوءيابوهللدَ
arدْهَب:هّيلَع سطعاذسِطاَعْلاتيمAF:َلاقَوکلا7بُککيددب

وهفدارْنَِوءان

۰۱ا 4

غ

2

C
C

:هلْوَقلسَوهَلاَمَوةضْرِعَدوُصَيَوَمِلْسُمْلاُةاحَأنأ:اهنمَو
ِنَعهمك:لاك؟اًمِلاظرصفيك:َليِقهاموُلظَموأاًمِلاَطكااُرْص
اوفاعاتعاکهيأضرْعنَعدريملمنمام":لاََوأ
۰.وکو ٣

يورانلاَنِماًباَجحناك":ِتاياَوُرلاضغعَبيِفو"نهجراتُهْنَعدري

مويهيمحُي:اكلملاتعباندايفمِلْسُمْلاهيأضرعىحنم"

.ةريرُهيبأثيدَحنمملماَور()

نمدانييلاووقلايبانع©)

2وسیو س)۳(
.مإس

و9
7175۱

مادروهفدازنف0كاا2.ظفلبررهيُٹثیدحنم771اور()

وهفيفاَنإءالطعاذم5

رصص

.رسُحثي::لاقاوُهاَوَرياَدْرَدلاييأْنَع()
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التيكرشدعيطسَيوهومللوشنرفنمو"هما

."ةرلاَواينَدلايفاهبىَلاَعَهللاهَكَذَا

8لوقليلعروُرَسلالاخذإيفُدهُجَلاَوملنلكل:اهنمو

ىلَعروُرُسلالاحدوهللاىلإِلاَمْعَألاٌبَحَأهرم":َلاََويذلا"

:َلاَقَوعوجنمحطيرانيدنتوعنع4نبنِمْوُمْلا

یضقنم" أاهيخألهجدَ یشَمنم":َلاَقَوهللاممداَمْناَكَد

يفاکتعانمهلراهبمكزاامارايتلكياعايأجاعي

.On)رە

يفدَاشيرََعنم"لوقتملادوبنأاهني

لإَنوُرِفْعَْسَيٍكَلَمفلاَنوُعْبَسهبمافادرىتَحِقنَجْلافراَحَم
.للا

س

م

هَلُاَعْدلاَوقولاُراَهْظَِوءِلاَوُسلاٌةَلَِوفخدالابادو

ضياةدايعُماَمَت"':لاوٍعِضْوَمْلِتاَرْوَعْنَعرَصَبْلاضْعَوةيِاَعْلاب

هيأضرْعنَعدريملمنمام":ْمدَقَمْلاُثيِدَحْلاُهاْعَميِفَو)١( ۱هلاىَلَعاقَحَناَكاکالإهيا "نهرا

.[6۳۸۷ر«ىوقتلاوربلاىلعنواعتلا«ناميإلابعش:يقهيبلاوء٢٤٠۳رازبلاهاور]()

هباَتِكِلَوهلل:َلاَق؟ْنَمِل:انلُف":ثيِدَحْلاماَمَتَوٌيراذلاسوانبميويقريآنَع()
"ةهَماَعَوَنيِمِلْسُمْلاةَميالَوِهلوُسَرِلَو

٤رحشلايءاجامبابهلا:كرابملانباهاور]()
خيرايفياحلو©
رپرفدختمکدحاينبنل"وذسابعنابيعنِهَحُحَصَواحلوَر

رم:هانْعَميو."نرهاَدَميدجَميففكتبنأنملصْفاِ-هيبِضهتجاح
یرْشَعفاکتغانِارحناکهيأةجاحيفىم

.ِفلَتْحُمظفَلِبيلعثيبدَحنمْمِكاَحْلاَوُباَحْصَأاَور()
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صمرن لاق"وهفيك2اشوهديىلعوأهتهبج4-ىلعهديْمُكدَحأعض

.ُمَلَعَأهاودكت

نوطاريهَةراََجيكنم"لوليينأ:اهنمَو
ما

.دحَألبجلِطاري:رَبَحْلايِفَو٠ُهَلَفَنفْدُيىتح

بلفةقرَوراَيَعالاَوُءاَعْدلاَكِلَديفمهَروُبفروزينأ:اهنمَو
NArَهلاَوالالإاًرَظْنَمتْيَأَر:اهلو

ووهورو

6ةنسةيزعتلاَومهاَتوَمىلعمهَيَرَعينأ:اهنمَو

.باَتِكْلااَيفاَمرراسننمدامعَمالشإلايوقنيةوهذّهَف

َرَظْنَيالوَنيمِلْسُمْلانِسبالنأ:بّألااَدَهِةَعِماَجْلاهلا
نْيَعبايندلالهاىلإ مالشإلالأنمدحأبَنَظلايييلَومهادميلان
ِفَالِخْلالأقاَقنلالأيفالِلاَةَيالَوْلالأيفهلكاَيذلااذَهَو

ِهلْوَقِلسالاعيمَجِلٌةَماَعهرَباَدآالحامقاَفّشلاَو

.ىيِفَوَلاوابواگںی

يفنوکنالَولُجَرلايفنوکييالخألامراكم:29#ةَنِئاَعْتَلاَكَو

وديسيفنوکلَودْبَعْلايفنوُكََوءبألايفنوُكَتالَونبالايفنوُكَنَویبا
ٍسََبلا«ْثيِدَحْلاُقُذِص:يِهَوهبدَارَأمِلىَلاَعَتهلااَهُمِسَق

.[هجيرختقبس]()
؟ِناَطاَريِقلااموماَفَو"هيس"َلَدب"دهَشْنَم"ظنتةريرُميبااعت

."نَْميِظَعْلانْيبَجْلالم:ليِق
:يِذِمْرَتلالاَفَو.ِداَتْسْإلاٌحيِحَص::َلاَقَوءَناَمْتَعِثيدَحنمُمِكاَحْلاَوةَجاَمراوٍيِذمرلاوَر()

.بيرغنسخ

(AY) 5 )(
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مُمْدَتلاوَناَمَألاظْفحَومحَّرلاٌةَلصَّوُةاَفاَكُمْلاَو.لئاَسلاُءاَطعَِو

.ُمَلَعَأهللاالا
يو2

هْشَْرَويضلءارفإَوباسُلمَدَلاَوراَجْلِ

.[۷۳۲۳رءءايحلاباب‹ناميإلابعشءيقهيبلاهاور])١(
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رخألاويلوهابےرماءنمولادسمرميامت:ىلاعَتهلالاق
هَلهلاىٍبةاَطَفصحملئمولوهللاًدِجْسَمىبنم"يلالاَفَو٠

َنوتيتمنمساتِناَمْرلارخيفيي":%8َلاَتَو"ٍهَّنَجْلايفارض
مهبهللسيلفْممُوُسِلاَجَتالقءاينذلاُمُهْرُكذاملجافلحاَهيِفَوُدُعْفيَوَدِاَسَمْلا

امجَدِجاَسَمْلاينبنأترا"َ:لاَفَوتريكرانااَذَحيِفَونم
27۶42وروس اهيِفم>نُ:ةَسمحخنمدحاسَملاتَرهط"'۰َلاقَو"قرشاو

عللاًقوُسَدَحَتَتنأوأِقَلاَصلاباهيفدكنيوأءاقيرطَدَحَتناوُفوُدُحْلا

.)۸(:ةبوتلا()

بیدحنِ"ارضِولَدَب"تي"ووواطَفصحفيلبوو:ِفذَحِبتَءاَججامااَور()

لاو

ايلاُمِهِرُكِؤَدْعَب"اهروُمَأيفراتلو":ةَداَيزبٰيِئاسلاَوَدواَدواودَمُحَأَوْمِلسُمُاَوَر()

ينبننأانرمأ":لاقسابعنبانع:ظفلب٠٠ردجاسملاءانبةيفيكيفباب«يقهيبلاهاور]()
نكيملَكِلَذَكَوءاهلَفَرُسَليلا::هلوق."افرشنئادملاواًمُجدجاسملا

.["محو4 بجاوهففرشهل
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؛ِدِجاَسَمْلاٍباَوْبَأىلَعٍةَّلاَضلاٍاَكِْإِبسأَبال:سابَعناَلاَفَو
۱.ساَنلاُعَمْجَماهل

ِتاَقْوَألاطفاَحانيانَدَوُمهلاودينأ:هلُأىلعِدِجْسَمْلاقوقُح
هيفىّلَصُيلَوءِةّضيِرَكالصىَداَرُفاوَلَصُبلَوقَعاَمَجْلابهيفاولَصُيَوالسلا

ِفاَرْطَأيفهيفَدَفوَتَوموييفقرمدعبةرَموةَعاَمَجبضير

طفحوللا ىلاَعَتهللاركبرَمَعيَوةيناَجُمَوةَراَهطلابَمَرُكْيَوُهُميَصظَمْحُ

ةيِناَمُثهميرخيِفَوهيفِساَجنالاَووةَرضَمْلانمعنميوِآَرَقْلةوَالِتَو

ملأهاوءاعاَرِذَنوُعَبْرَأهميرَح:ليِقَوءاَعاَرِذَرَشَع

:ُهْنلَعيوُراَميِف8#هللالوسرَلاَقدفع:رُكْذلاسِلْجَمةليِضَفاًمأَو

0ولِاسِلاَجَمملمبفلايَفْلَانِمْؤُمْلانَعءرفكيخلاصلاسِلُجَمْلا"

َوةَكِكالَمْلُامُهَنْمَحالإهللاورکمرقجم"لاق8هنو
۰لاق8هنو2NAنميهلامه7وةَمحرلا و1 سلجمدوش

يمبلاذبللاهيريكوتاجبورشنل
ٍةَورُغمفلنيقشيرلارخكعبلآنيمكدفلآٍةََدَصَوممورفل

هللانألحاولیرس ابحقملادعيمُلِعلابطب

؟هللالوشرانالاارق:لجَرَلاَقَفٍ«لْهَجْلاعمةَررخالاَواينَدلارَشَومِل

هنيملْنِإَوهوهَكِلَدلَعَفنَمَو":هرخآيفةَدايزبٌةَسُمَحْلاُهاَوَر() كلذْنَعهَ
"وبرنق

.ةَعاَدَونباٍبيِدَحْنِم۳٤ر«يمليدلا]ِسْوَدْرِفْلاُبِحاَصُةاَوَر)

,۱.طْملايففلايضععَملناَورهريرهيبأنم()

نمٍةعونصَملائلآللايِففذطويلاهركدَو۱/2۲۲۳]ِتاَعوُضْوَمْلايفيِزوَجْلاناهركذ

ٍثيِداَحَألا
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صرتیتتح

ڪڪاقةَءاَرقامكَحَو:َلاَقَف يسمعريغب

.ةريثكاذهيفراَبخَألاَوىلعيقيلنارقلاوارقا

َناَطْيّشلانللَادََوبوَِلَوَأيفِةَقْلَحْلاريوُذَت:سِلْجَمْلاقَح

اَلالوقولثورکاَْلكَيَوييفتناكاذوجرناحرب

هبادّمَحُمنوكَتخواهلالنأدَهْشَأ"هيفودوُمفلويف

اَمَكَباَتِكْلاامكمالشناوبَامَكَنيدلانأدَهْشَأُفُلوُسَرَو

هلارَكَدُنيمْلاوههللاناوَتّدَحامكَلّوَفْلاناوو
ِاَطْيشلانِثبذيلآرا٤َءاَرقَداَرَأنافماسلاُةيَحَوِهْيَلَع

$

ذأبََكبُوُعَوِتارعَمنكويبَلَوبج

ُدْمَحْلاَوَنيِلَسْرُمْلاىلَعٌمالَسَوَنوُفِصَيمَعٌبَركََناَحْبُسِنوُرُضُحَي
مَعَكاوؤاىَشاممثةءاَرِقيفاوديو.َنسِمَلاَعْلاهلل

هيلا4ريعاكل:ىتاعتهالاقياعماوُمَهَمَيْلَوُناَفَوْلاَوةَيِكَسلا
رِفاَمُمْلاموُدَفَورطَمْلانعِلاَوُسلايفصخرءايلامالكيهيفَدوُمَلَكَلَو

وأقطَبةءاَرِوألكلانواام
7

ِلاَمَيْشاَوهيفٍرمِصَيلالكلابسَالَوياعاعدلابيارلاوُعطعيلفهيلعنوف

مكليمادر:ُهَتاَحْبُسهلالاقسِلْجَمْلايفِهرْيَعِلمومينَاي3
ُموَفْلاذأاذا":ايلالاق4کقاقتاقاىلافاختك
]وء2aيضقت]()

.[عوضوم:لاقوء١/7٤ةعونصملاياللايفىطويسلاهركذ]()

۱.(۲۹):ص(9

.(١1٠):َةَلَداَجُمْلا()
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نووحاهوكماركوُامفهِيلَقهلزاكالراذنقْمُهَسِلاَجَم
هلعسب ظنيهل نأنالَاداَرَأاَذِإَو"هيفىلناؤازي
دْمَحيَوهللاكلاسِلْجَمْلانِموق تتأالإهلالكيْمَحِ

نممااداهلاْنَمَف."يلَعبتيبونييلرفاهللاكُيبوَتأو
ضبلاَقَوايلاِنَعيوُرِسِيجَمْلايفهنيناكاَولَرافكيه

:سِلْجَمْلانيماقاَملُكلفيفىقوألِالايَكِمْلابَلاَتُكيْنَأَداَرَأْنَم

برهللُدْمَحْلاَوَنيِلَسْرُمْلاىلَعسَوتودعةابركِا

ا

.[١۱۳1رءاهعسوأسلاجملاريخباب«هانعمبدرفملابدألايفيراخبلاهاور]()

يِفناکامكَلرغالإ"ةدايزبحبِحَصنَسَح:هريرهييأبيدَحْنِميرُلءاوَر()

."يَلَعيلرِفْغامهلا"ٍثيِدَحْلارِخهِلْوَقِنوُدبَو''كِلَذكسلْجَم

 



2settottdtdtt PERE1 0

 

7#نس

اًدْبَعبحاِإىلاَعتهللانإلاقيو لاوبةلضافلاِتاقوالايفلَمْادب

EFيفَمَجَوأَنوُكَيِلءلاَمْعَألايسببهيفلمْهتماذِإَو«ِلاَمَعألا

تمزحهاهوتقواكربامزجيهيف

باكياًالَوءقَحٍكرَتنِاَهيِفىّلاَعَتهلاىَصْعبالنأ:اهَلُكمايألاٌفوقُحَو
.مرحم

س071ےس ْنَم:ليِقهال؛ماَيصلاىلعاهلُلهرَمْلاتيبنأ:ٍةعُمُجْلاٍقوقُحنملاقي
س

ہوووص ِتاَلاوَمةَعُمُجنيراماَصْنَم:ُلافيَوهيسفلاَنِسيْمَحَماَصامكنَُماَص
سe>ےسےسrوش°

وليفةءارقلانيبعيرمينالإكيكاولوتر
أ8ررهرتوةَعُمُج

ارفعنمارونيطأاهمةاهبارقْنَمن'َكِلَذيفايوَر

فلنوعهلعىَلَصَومايةاىرخألاةعمُجْلاىلإهتاَرُْعَوفكم
كلَ 9ٍةَنفبنُجْلاٍتاَذَوماَدُجْلاَوميفوُعَوٍَحبْصُيیتح

:ٌدحاَوٌتيِدَحالَتيِداَحَأةتاَت()

ٍةَعْمُجْلاهليِفْهَكْلاةَروُسارقنم":لاتليلانأ9يرذُحْلادبعيبأْنَعلوألا
و

و وُٰويمرادلاُهاَوَر."ييَعْلايلانيَويامرونلانِهلءاضأ
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س

اهيابلٍِةَعُمُجْلايلٍبِرْغَمْلاالصيفأرقيناك"ايلاًنِإلاو
6‘"نوُقِفاَُمْلاةَروُسِوةَُمجْلاةَروُميءايِفَولَحَأهلاروهقوًدوُدفاَكْ

مَآهيفِقَعُمُجْلامويسمْشلاهيلعتعطمويريَ"لاتو

.”"ةَعاّسلاموقتهبفَو«ضْألاىلإًطبْأهيوهكَنَجْلالأ

«ىَحضلاَتْفَوهيوكلايفلاالقوقُحْنِمَو

مالانمريغىلعہهفُفَعاَضَتاهل؛هيف4ٌةَقدصلاَوماَحْرَألاَووهللايِِناَوخالا

ِتاَسنلاٍةَرطِفْنِميهيلاِلاَصِخْلاِرْسَعْلانٍِبمتلاءَهيفِدَسَجْلافيو

راَمْظَألاُهيِلَقََو«براشلاصَقَوفوهاجرسرلارئقلع:يهو

.كاَوُسلاَواناَيخالاَرنالا

يفاقلبفظْننَأطبإلافيوٍعلَوِراَمْظَلاميِلَقَتيف7
٤ُو

ENOَكِلَذبُهَباَحْصَأرميناک

.َكلَذبةالّصلااًدَحَأرَمأهَملو
adےس
ص

4

\

د,٩ِ22و9eo$س

للاوهلفةَءاَرَقَوِسِلْجَمْلاُروُصُحَوياَملاوخد:ةعمُجْلاعحنيلاقي

ےسەر77oإ۶

رْجَفْلانيہکقمرمةئامانالافيدقومهئامصعلاورهظلانيباًميِفدحا

يِاسَنلانيامروتلانِهَلءاصَأِةعمُجْلاموييففْهَكلاةَروُسأرقنم":يناثلا
.افوُفوَميقهيبلاو

ءاَمسلاِناتَعىلإِهيَمَدَفتحتنمرونهَلعطسِةَعُمُجْاموييفذِفهَكْلاةَروُسارقنمم:ُثلاثلا

داَنْسِإبهريسيفِهْيَوَدْرَمنبركبوهاو.ناروقياعربهلي

.َرَمَعنبانعيسابال

هيِفَومداقلهيف:ِةَعُمُجْلامْوَيهيفْتَعَلطمويريح":ِظْملِبةريرُهيبنعدَمْحأاور()

ئادنمضْرألاجَوىلعاموقاسموفهيفوضيفهيويبلعبيتهيوجلانِطب

هيفونباالإٍةَعاَسلاَنِمدسْمْسلاعلتىتحهِحةَعُمُجْلاموييهوالإ

هلاُهاَطْعَأالإايشةالاسيهالَصلايفاَهفِداَصُيلةَعاَس
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و

اةهارقككاياتاهرنم:لاَقيَوٍسْمَّشلاعو
.ُمَلَعَأهَاَوَهَكِيَالَمْلا

:َلاف88هللاٍلوُسَرْنَعٍبيِدَحْلايفَوتحيف:لاسم

یَلَعوعفاكاب"َ:لافَْومهتفُرَطيفَنيِمِلْسُمْلاىدانم
سس0س

ُهَقَحقيرطلادُبالوناکنفهِل :َلاَق؟ىقيرطلاامو:اوُلاَكُدَفَح

رکورکنمنعهنوِفوُرْعَمِبرْمَأَوياللادروءىَدألافورصبْلاضع

٩٩۷۱ىَلاَعَتها

لو

ص

َلاصلارصَبْلاضع:ثيِدَحْلايفيبسامكقيرطلاٍقوُفُحْنمَو

مولةرْصَنَوهِكْنملانعيلوءىَمْعألاةياَذِهَو
يقارهِإنِمةرضَمهيفَتدْحَتلأَو.لِئاَسلاُءاطعِإَوفيصلانووفوُهَلَمْلا

هيفباَوَدلاطررَِناَيلابقضتوأكوكوأةَراَجِحوَبارعضووام

َنيفاماَةكَرَعْشُممقيرطلانل؛َكِلَدهسااموَأداَمْلاىلَعٌقيِضَيثْيَحب س
م

ر

هاوسانلا
oعساهلانمصصمسم املاوفلايولو:ىلاَعَتهللالاقتحيف:َةَلاْسَم

Oو2نأىهتهنأ"5يلانَعِثيِدَحْلايِفَو1

رهيفُتَبَذَع٤َرمانأ"بيِدَحْلايِفَوءاَهْيَلَعماياينمدب22"يساركٌباَوَدلا
2E ns

نأةيذُحْنَعيناربطلاجرحا.''ةَميهَبىتأنَمنوُمْلَم"ْمهِقيرَط":FYعيبَرلااور()
."مُهَتنَعَلدهلعتيجومهقيرَطيفيللاىدام2لیيا

YW].اهيفسولجلاورودلاةينفأباب«يراخبلاهاور]()
)۲(::فّرخَرلا()

ناقشواورنمحصومكاَحلاُاووَوبفيضسيذاعنلهمتبدعنيدمخاوو©

يفمكْييِداَحَاليِياَركاَموُدْخَالووذاوبك"::ثيدَحْلاهيأنَعسي

:فلوقُهانْعَميِفو"هنهليلاركءاهيكاَرنمريحةبوُكْرَمبوف
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انآش

اَهَيَفَسَواَهفْلَعَسِحيَواهبَقفرَينأ:اًهِبحاَصىّلَعةباًدلايحْنِمَو

نماهلخَرتادَنيلُيَوقيطتالاماَهَلُمَحُيلََولَعمادِإِءاَمْلاىلَعاَهَضرْعَيَو

نم:ليق"؛اَهَهْجَوَبرضَيالَوكلََهَبْشَأامومِوفاَكِإوأةيوَحوأٍةَعَدْرَب

:لیقهنيفكذبَبِيوْطنبطلاملمَحوابرصةَميِهبلاىا

اهي:ِتْوَمْلاَدنِعهَلريبلاكِءادردابأنيوردقو٤رجابطردیگلکيف"
.ْمَلْعَأهاوكِيقاَطَقْوَفْمَلياَتكبَردنعينُمِصاَحَتالربل
E

اوتوُكَتملِدلَبىلإْمُكَعِلِلْمُكَلهلااَمَرُحَساَمنَفياممكاوروانأمكا"
"سفن۱الإهيلا

ْملَواَهْمِْطَتْمَلَفاَهْنطَبَررهيفراَلاكأہاتلح"ظذيأنعلَويراك()

."ْتَتاَمىحشاْعنِملكااهعَد
[ةعذربلا:فاكإلا]
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تهےن

يالابابا

لامليف

هَلنہاحلارەبضرالاىفنوغبيوساناوملاط:ىَلاَعَتهللالاق هل

-الاَوونَألايفملالَمْجَأَفىباَدَع

دقو:ىَلاَعَتلاق"ةَماَيِقلاوَتاَمْلَظيلاَلافَو
.لظلمAنما

مِلاَطَميفللصلوصفٍةَعَبرَأيفُرِصَحْنَيمِلاَظَمْلايفکل

يف:عبارلاوجورامِلاَظَمي::ثٹلاثلاوِناَدْبَلامِلاظَميئ::يناثلاوءلاوُم

ا

اوُمَاَوَِماَيِْلامويللانإَمَظلااوُقَا":ثيدَحْلاظْفَلَوهربانعمخرأ()

e

."ْمُكَلفَناَكنَمكَلهنِإَفحشلا

.(١١۱):هط()
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کفادهىارواترمهہدهتهم

نا

ِلاَوُمَلايف
ص

ماَسْفأٍةعَبرَأىلَعيهفِلاَوُمَألاُمِلاَظَمام ا

ُهسَقْلا

بضعهوجونمَناَسْنلامرليامي

ِهرُمأبِلاَةطساوبواهِلاَمِبَوهفتبريغِلاَميِف

49serin السلااسعاوسق sat intstshta

رةَرْخلايفٍباَدَعْلاَومثلاَعَمءال١يفُناُكَنلاَوُمُرُعْلاهيفُهُمَرلَياَذَهَ

يناثلامسل

ِناَيِسْنلاَواطَحْلالبقْنِمُهُمَرَلَيام

.مئإلانوُدُمْرَعْلاهيفُهُمَرْلَياَذَهَف

ہہ

ٍةَحْسُنيِفَو() باَذَعْلا"لد"رو"ةَ



n  
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او

ٍديِبَعْلاهَةيبااديتايثيالللنیهجَوىلعوهو

اَذََوطَقَفِديِبَعلايففِةَميِقْلاَميِلْسَتالإيملاىلعمِالو؛مهِباَفريفهرمرَ

اَمٌميِمَجهمردرعنةايولتاللائاونَايف

نأريعنمُهتَميِقهُمَرَليهديبعنمحَرَسُمْلاَوهةللعتاقوأويشتىلعوبر

ةدراإيقألومعفهعنمهلعءروُجحَمْلااًمَأَوكلمنمجرحي

یدقَحْلابحاِصءايُحِإعَاَمضوهكلب

ع^n„و ُراَدْعِم:ليِقَواريكوأَناَكالبلفناَمَّضلاُهَمرَلَعَيَصنإهَُمئاَهْلااًمَأَو
ْمَلَوكنقااوتومپاهوذلناتاتنوت

o^ o س

ردمي

جوعُمْلاراَدِجْلاَكحورهلسيلاممدهلاملبقنمءاجام:رخألاهجَوْلاَو

ْمُدَقَيملْنِإَوْناَمضلاُهَمَرَلهيلمُلادعبهكردِءاَمِهوُحََوةةَلئاَمْلا
س$
7

س

.هبمِلَعنِثلانيَوهيباميهدولمكُحْلايفهَاَلَهفرَصيفِهِ

:ُهَلُنوُدأَمْلاُدْبَعْلا() ىلَعوُهَفةَضَواَعُمْلاكراجايفلحداَملكيفديسهلوسيذلاَوُههل
َبىيَتكَينأوأهَةةَمدْخلابهلمهَلنَايذلاوهيِِضْوَعُمْلاليكَولاككلذ
مارجالهلَلاَكاوسجابالوممکأَمموك.سانلاةلَماَعُمال

2 هلنديملامعْرَشلامفبروُجُحَمنال؛َكِلَدهَللقيمل
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عباَرلاُمُْسَقل
مُكَحْلانوُدهلانيبوهيَاَميِفُُمَرلَيامي

هفيكوأيِناَسلبلئموأهِيَُهَفسَعاَموهو سْفلاَولاوومألانِيلقبهيكو

نردوُاميالإبصنَعدامصل:ليِقَوكلذيفَفِلتْخاَفبِ

الف8#يلاىلعىَلَصنإقالك:ليقَوعبس:ليَوءم يلعالف

لليع:رَبحْلايفيورهنأالإهيفِناَمضلاكردتالرَاذَمو

.ْمَلُعَأهاو"ردفاُهدروُتىحلَمَجْلابَوبقلُهدروُتىحلُجَرلابلاَ

وجرىلعاتمايفتااهبْمَرَلَييتلاميف

كِلهريلاهقلعييتلاىلاهلايقوُقُحنِهُمَرَْيام:لوألاهجو

روُدَنلاَوناَمْيَألاِتاَراَمَكَوءِتاَظلَعُمْلاَوراهامتاَراَُكْلاَوقاكّرلاَك

يلعتَبَجَوْنَمعيِمَجَوِديَْلاَوجاوْزألاٍتاَقفضِوتاَبِجاَوْلا

اَدِإىَماَعيْلاَوباَعلالاَوُمَأنمهديىلعدسمامويايلْوَألاَوءابلانمهتف

عامولَهابابِوشَطَعْلاَوعوُجْلانيارا

وأنيهيىلعيرامواهفومَتاباَوانالينو

لاَوُم|نيديلحدامَوارقانيِكاَسَمْلاىلعٍفاقوَألاَوِدِجاَسَمْلاَوا

اهبداويالصارفتاعُاهلُكاَدَهَفكلذهاَبْشَأَوِتاَناَمَألاَوطلوضار

تَنْنِإاهبداوهافِتاَناَمَالاَوضاَرَقْلاَوِياَصَوْلاالحامماكححألارِهاظيف

ىلإشايوةياَميِفكلذلُصهمرلِياهاوساَمَوهيلعكلذنمءىش

وشموَتایئکلھوانيوكوبقوتاتناكقعيحيِ
ةرخألايفاهب

 

نيشلاوةاياق'خسنلاضبيِفَوةباَصإللاُداَرُمْلا()

قحنيعلا":ظفلب٠'۸ر؛قحنيعلاباب«يراخبلاهاورو«هجرخنمدجأل1()
ص

.َدسفْنالاقي9ُفباَوَصلا)۲(
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ووصلارر

امَولِطاَبلاوةَموُكُحَوروزلادوُهُشِِرِهاظلامُكُحْلايفمرليام:يناثلاُهْجَولا

هبون تاَماَرَعْلانمملِقاَوَعلاىلعيرجياموتآلألدلاَوتاَراَفَْلالبقنمهيون

.ةرخألاوايَندلايفَمِلَسيفوُعْنَِووُاذهبدعنقكلذتالا

عيبلميفِةَروُظْحَمْلاةلماَعُمْلالبقنَدَيلخدَيام:ثلاثلاهجو

اذهعرشلايفاهنَعنِاَهرْيَعَويطلَعْلاَوررَعلاَوارل

جاسِنالاَوايلايفُةَلاَحُمْلانالوياعلكىعنَاويفهمرهلك

4مكيوماشومرمكلفتبتنوو:ىلاعتهللالاقطَلَعْلاَو

لوعلناهيمرديام:عِاَرلاُهْجَول

ةَرجأوواَمهِبلَمْعَيملنِِناَريِمْلاَولاَيْكمْلاةَرْجَألدم ِلوُخَفْلارج
فوُفَدلانمقيِالَملاِفاَنْصََوتاعالاتاَيكاَبْلاَوِتاّيَعُمْلاَو

قَدَرَقْلاَوهَمْلَعُمْلايعبالكلاِناَمْثََو9‹نِهاَكْلاراَمَقْلاَوٍرِماَرَمْلاو
رَوُصةَرْجَأَويالاةَرْجَأَومّلاوِيِراَتَحْلاَوِروُمُحْاو

.كلَذ

۳ نبلسم aie e

اميهو..وراحْمْمَجءاٍفيِفَْتَواهرسكَواَهِحْنفَوءاّحْلامص":ٍتاَراَعَحْلا])١(
ءلينلاحرش)"هْنَمْلاَواجلااضبيلُاةراََحلاَوالمملانمعاملاريملع

[CA
اَم"نيلٌدَقعْلا"ِهباَِكيفهبيمِلاسلاٍنيدلاُروُنماعلالاق.(۷):ةَرَقبلا() :ُهصَنام

هنيَلءاَشْنِاَوَدحَأءانِيابالاْنَمِلريِصَيحلانلف؟ااتاِايُفةلاَحُمْلا"
رَوَرعوُداگنر:ىَلاَعَتهلوقكلذىلعلدوءاصالخإهنمیاراذِإهباقفرةبحاص
ملااهلايفنِ.)۲۸۰:ةرقبلا)4(ومتمنكن|اساورملا
ُبشُباماهييدبهَىلعٹحامرخآيِفَوسيعَأناوهلراظنلاب
الْمُكڪِوتَأشورمسلرشن:ىَاَعَهلققلعنمْنَمَوَنِِةَلاَحُملااوج

.ْمِلَعاهياوُقَدصَيمنِِلاَسوور:اَنْلَف۹:ةرقبلا)ومللَووُ
مامالاتاباوج:رظنا].هاهاونوُمَلْعَتمنكنِإمُهَلريخوهفاهباوُقَدَصَتنِ
صمءابرلايفةّلاحملاوقوقحلايفةّصاقملاءيملاسلا

هح
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لئمِِياَحْصَأنمِةاَراَدُمْلاىلَعُهَدَيلديام:سِماَحْلاهولا

ةعناصموةَعافشلاوَغلوقَرَجلا وجلَءاَرعشللاةَ

اَهلَمَعقلعبياىكلَنيف
وأ«لاملغواةَداَهَشلاءاَدَأىلعةرراجالاَوٍمكُحْلايفوشرلمِناَسْللاب

س

نماَهلَمَعلتااأِاَدألايِفاوماء63همةمامالابعلاىلعةَراَجلا
07
ع

داماوْيَعْلانَعءَحْلاَككلَذَوهيفةَرْجَألاذأساالفِنَدَبْلابِضْياَرَْلا
و

كلذَِبْشأَولِباَوَفْلارجأَوِروُيَقْلارْفَحَو

.كلِذهاَبْشأَويِقاَرلاَوزوُرُحْلابِتاَكَوٍتيِراَوَمْلامسدةَرْجَأيف

"یىّلَعةَرْجَألاخالوٌحةلمْجُمةَملُك"'
لَودرااوأرفا"كلوقارحةَعاطلاىلعةَرْجَألالَنأىلعمالشإلُاءاَمَلُعمج)(

ةاصاليام888وفاوُورأل1169۸دهور'هياوك
هَحُحَصَوْمِكاَحْلاونساُباَحْصَأاور"رجاىلعدحلاندودخت" هح .َُحُحَص
عاصاهمىلعبترومالشإلاُهَحَلْصَماهوناهْنِمتايْرُجةماعلاِةَدِعاَقلاِذَمنمىت

نمٍةَعْرَشلامولميِلْعََهِنَميِلعَكضاربِفيِرشلاعرشلاوميركلاآقا
؟َحْلايفءايقرلاوقَماَملاَوَقَداَهْشلاَوياَضَقْلاَووقفوثیدح

نبَكِلَدةماعلاِةَدِعاَقْلانمءايالنأىلعويودَمْحأماَمإلاّصحألاىَلَعَو
نهلعىروُوأهلعرألأمروءاليرألعتةا

ْنَعكلذجرحيالوءةَعاطلاىلعةَاَعِإهلةعىّدَعَيلَمَعىلَعٍففَووأِلاَمْلاتيبْنِمقز

ماعلاقحاامالوحصناماِكيقوقُرَجْوُيلبصالحإلايفحدفلَورفهوك

.ٍلِياَقلا

مِْميِلْعَتىلَعَوآراىلَعةَراَجْلااوُراَجَأدقمزَحئاوةعِفاسلاَُوهيِكِلاَمْلااأ

كِلْنَعيلايِفتمهال؛مُلِعْلابّنكَوِفِحاَصَمْلاخشووىلَعَوهَلُمُجَو
22

وأعیدويفِءاماورمهتواِلوُسَرباَحْضَأنماَنأَدَرَوامكهالاٍتَءاَجدقلَبصن

وأايدًلالُجَرِءامْلايفنف؟يقاَرنمْمُكيفلَ:َلاَقفِءاَمْلالهانملُجَرمهلَصَرَعوميلَس
ےسو

ْمُهْنِمَیَلطْناَفءاًميِلَس ِِباَحْصأىلإِءاشلابَءاَجَف"ِءاَيِش"ٍ۽ءاَشىلَعباتِكْلاٍةَحِياَفبارمهن

 



  
RATSe SBE LOE Sa EREDo oa¬0رم2شش

elatdatatAARAARHdsn انتن
r ۰ ۹ م

ىّلَعذأشاَلوُسَراَبةَّنيِدَمْلاىحارجل
202

سابعنبانعُباَتِكارجهيَلَعْمَتْذحَأاَمىح

اماِاَدألاوٌجَحْلاىلعٍةَرْجلالَُادوُجَآقاميتىلَعةرجألادَُروُجَ
ُةَرْجَألاٍتَراَجِناَدَألامَماَهَعَمَجْننِإَفءاَمَدْحَواَهَدَرفأنإاَهْيلَعر1افةَماَمالا

هنا
م

ِةالّصلاىلعلدِسَمْلاماِوناكألاىلعئاكو
دَقَواذهِضْاَرَملاءالصيفةَماَملاىَلَعْروُجَتالوجحاىلعرجلاروُجَ:يوفاسلالاق
ٍمِماَوَعلِضعَبيِفةيمالشسالاةَعيرشلاٍوةَذَياَسَأنمَنوُرِماَعُملالب۽ءاَهَفَمْلاورخامیتا

ةيمالشسإلا ةَماَعْلاِةَدِعاَقْلانمةّم ةرَشلاموُلعْلاوآرايلعو ذأاوُراجأَفناَذَلاَويع

نأَدْعَباًناَسُحِيْساَكلَداوُراَجَأهنآملةَءاَرقىلعوريبلَوِقَروُرصلَِكِلَدىلَعةا

َنِمِنرَلاِرْذَصلايفَنيِمّلَعُمْلاىلَعىرْجَتتناكيتلااَياَطَعْاَوتالّصلاٍَعَطَقْ
ْنَمَومهمهتاَيَحماَوِقهبامىلإَنوُجاََيمهلجّرَحْلِلاعْفَدِلاَمْلاٍتْيَبَوَنيِرِسوُمْلا

ميركلاآراةعةَعاّصلاوأوأةَعاَْرلانِِهِيلَعٍلوُصُحْلاِلاَيف

.ميلْعتلااذَهىلعارجمُهُواَطُعِإَراَجَفيلمحضارهناييفيرشلاعرشلاو

اهماوَتْْسا"ٍتاَعاَطلاٍىلَعوزاةماعلاةَدِعاَفْلااوكانأدعكاأ
ىلعةررجلادخاوراهيَيفةافلومَاناراياخيةع

اَمٍةَمّرَحُمْلاةَرْجَألاممْمَلَوِةَماَملاَوناَذَألاىلعٍةَرْجَألاذأاومٍسِكَعْلايَوك
ىلَعِهَناَعِلانمَكِلَدلبَيييْحُعْلافاونموأِلاَمْلايبننيولوألاىلَعىر
.َكِلَدىلَعُفّيصُمْلاصنامكقَداَهّشلاِءاَدأىلعةَرُجألادنااوُعََمامكِةَعاَطلا

اَباهمىلعترنأفيويعنىتماهيَاَلالمحقالهناقَحْلاَو
اَهْيَلِإيعداوس-اَهَُمَحَتْنَمىّلَعنْيَعصرفءاَدألانأهَلوكالاىلعصام
ىلعاَهعحَِملَويحرقاوواهيويشلملاحاعَتفيىتعنيملو
يحاهانماَهَلمَحَتادواروا هِئاَدَأمّدَعِيسفنلاوألاَملااضُفءاَدألاهيلعبجيثْي{ح
ِاَوَِكلذىّلَعٍةَرجالاُبَلطهلاهمٍةَداَعِإیجاتاممثةداَهشلااقاذِونم
ةَماَقِلابُهنَعضرع ةَرْجَألادعيالَالو«ىوألاهيَماَِإيفهمُووُصْقْلانكيملنإ«ىلوألاو

اَولهَىلع

وُجَيةعىَلإَوةَرْجَألاذأمرحيةيلوقىلإتاَعاطلاميفنإنو حاروج

نُِدحَتَويبلعةرجَألادناُروُجيامتاَعاطلانِدنانألوكيلاَهيلَعةرجلا
نمينتساامطْبَضَوَةّماَعْلارابعالوألاَناَكَكہْيَلَعةرْجَألاذَاُروُجَبالاملفل
لاريالوميدَقْلادنهُضْوَحْلاهيفركيباةَلاسَمْلاوذَمْنَععولوقاتسَبكَِذِلءاَهَيْرُج



tL سا ottootttotttaaRR1
r.۳

N oltre RSME AE Sh iF a لم

اكرنأل
ةيالکےورورر
\يتتوقحلانيهديلخفامیاساهجولا

\

وهوٌريَقَفهنأیعداوأبَتاکُمنیعااوأبسنريغىلإبسساوأٍتاَراَفَكْلاَو
o£2777ِ

هعمليِطْعُملِلرَهَظولاممُنِطْبُيوهوةناَيدلارهاظبهَليطأوأينَع

ةَعلسنِنميرْيعِلركَمْلاَولاييْخالالبقْنِمهدرلخدامُهجَوْلا

ءاَهَتَميقنوباهيرشىتةيمدوأءاهيفسيلامياهَحَدَموأءميفسَ

.كلَذهيأاموأباعوأمَيلاَموأيدبيِةَناَمَأناوا

E

وأهلكأف؛تاَبيرلاَوماَرَحْلاباَحصَأهجنم5هديلخَدامهجهولا

ةيِهاَرَكْلابراَرْخَألاَمْعَتْساوفلنا 5ْمُهَعََميوأةَ

:رَىلإاحايفاهنصْلَحَلااسلامريتاعيلَكاَذَهَكءَ
os

.ُمَلَعأهاوورتمةَلمُجنمجرحيمثاهبصويلفالوْمُهَفَرَع

لاَوُمَأنمةَلالَدلابُهَلَكَأَوُهَدَيلحدامَوُهَوكيفاوملتخاُهجَولا
َكفَداَصولطٌررئاَجةلالدلابلكلا:ْمُهْضْعَبَلاَكِءاترألا

لتورخالاونبمیتختملولاملکايفوايقوَكباس ل
هلوموُمُعِلروُجَت اوُلاَقَوَو"4لطب1مكتبكلوتاولڪات1:ىّلاَعَبهلو

اراهللاَوهِةقرَسلابِءْيَكةَبْشَأيهولاوَمَألايفواوبَسةلالَلا

ةنِيَوْمَلَعَأهلوٍعوُضْومْلايفِلضَفاوَلاءاَرَويحياٍنَعةريَحْلاضَبكِلَذِمقرااسَع
.هححصُمهاقولادين

7إو() َفَرَعوَلَوارقاوتيطعناعلاكَلنِاضنأىلَعارقاىلَعاهبدص

.هححصَمها.راتمكيوتواوياكلكلاالمكيحض

.(۲۹):ءاّمّنلا()

ے
ہ

€
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:هجْوَأةَكالَكىلَعيهوءاحاَرِجَوىستِناَدْبَألايفَةَياَِحْلانألع
ىّلَعقممضخمطوويفمُكُحْلايففلَتحُممَعهْبِشَوهيلعيَمدمع

نا::هدَحَويوُجوىلعوُهَوهيفلَْقْلاىلعاوقفنادمَفدُمَعْلااماهمش

ابويمكىلعكلزوبكتاعدقنياع

هلقهلليلامملكنِلاَمدهم

[دْمَعلايف]ديلااذهريم

وبلنفياِناَسِْلقيريلاألءادْمَعودبنٌِييرلارَدنأام

نكياِاَذَعَوريعميهوَادبَعوًَلفطروُمَأَمْلاناكإيلالعاّ

لفيَناَطْلُسلاانل؛هِرْمَأدنِعااوأهماكحألاكلاَمَورومااطلا

كأهربهدبهكنبلقبىلاورثأبلالك
.ُرَهْظَأىلوألاوةيعَرلاهلقْنَملفيَناَطْلُشلانأ":ة0)(

¢
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لاووألاضْعَبيفهلكاَدَمَوُناَيّصلاهلكْنَمِبلفي(ُهلاَوئار

ةساَيِسَوهادو
ص نلعباللفَطلانأ؛ماكخألالفاتِلِقاَعددينم

لَعامومال طلايدهيفْمهْبَلَع رًاطحْل .ةَلقاَعْلااهيَدَوَت

كِلِتاَقْلامەدهُمَدفاكتب

نمب
4

الرْحلانأل؛ىَواَسَي:يأىوُجوَلالكنم

ةَيدلايلعْنِكَلءاَدْبَعوأِْلسُمْلاناكارحليوسلالوبتلال

ُلوُتقَمْلاكِرْشُمْلاناكْنِإهميدبعْلاىوورُخناكادِإ
7هيدثلثهمهتیدياكلواايسوُجَممواناکبانكءاًدَهاَعُم

فضلاىلَعْمُهْنِمُةارَمْلاَوهقئامّتسينتولاو0مَکرِدةئامناَمَتىِسوُجَمْلاَو

.َكِلَذعيمجيف

foەكگەرو9%لوقو o e لوقيفِةاَرَمْلاِيلفاللُجرلانللكني
ے٤صرسصصہے

اهلنِماوييَشِءادارْيَعنملتي:نوُرخالاقَو.ةيدلافضاَهْواَيِلْوَأيدو

و

ٌرمعلحقامكتکاوأأادحاَواهْلِاَقْلاناکءَدَرريعنماهبهتف \

لغاَهْيَعالاموَيفاوُكَرتاةأرئابلاجكالنلكهلل
AKAو

وُهاملكَوهييمىلعكَبودلااأوهَلءاَعْنص

o 0س٠.مس¥۰.۰ دفضيعيفةييففضي .ریثکرئکآولیلقلقاىلإَكِلَدَكَوفض

هئملصفوهدعبُدْبَعلقيالو .اَمْهَيَباَملضَفهبحاَصيدويیتحهَميِقهلم

ةلايإلاو...ةسايسلاوحالصالالايتئالاوهساسوهحلصأاذإةلايإهلوؤيهلاملآ:ةلايإ]()
.[("لوأ"ةدامناسل).ةسايسلا

"راقيعمجلاوهلَكيبّسلاُةَرْقَللاوءاهنمًاعمتجمَكِبُساموهليقوُةَعْطَقلا:ةضفلاوبهذلانمُةَرْفنلا"]()

.[('رقن"ةدام«برعلاناسل)
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براِككرْشُمْلاَو۴ُدَترُمْلانمماًراَرَيَحالقلحيالاڳمم

نَصُْحُمْلايِناَرلاَو"ةاَُجْلا"ٍةَيَِجْلايفَكِلَذَكَو.مهبلالهَل
رص

لِتاَقْلايِفريَحُمِوُتفَمْلايلوقامامدح:ووج2دلال

دعبْنِمهكا8اصقيفةييلأولاقلا
سص

o۴صس ةئامُعَبَرَأكلذُهلُمُجَويِناََدةعبرأةقانلكهَميِقانباَحصَأربايفَو.لبإلانِةا
ص

م
ص

.اگکسهذرانید

یری2سےسس۰>22221

ريالَوُهَوهناکَميفييينأانْعَمَوكتفلالتق:رخ[هجو

ارىوoوو

ديقإلا":هفلييذلاكتفلاَكلَذَفاجامُمAsاساهبدیریهنآ
س
س

يفكتفالورمكتمال
ص

oس 271Bt%سےسحک oوو2.س2ےگ<
هذهرشاوهوءنامألايطعنأكيو؛ِرذَعلالفوُهَو:رخآجوو

ُهَناکَمَتوُمَيَبَرْضُينَاَوَهَفصْقحْلاام
س
ي

٥2ه«صبرضيأسس0م

6اَحوُخَنَولملِقَالامَبأ:وهفدُمَعْلابشاأو

%1٥0۶oe£2oسپوس°ص

الوالوaددهيفش4لاکایناوووتوش

دافي:َنوُرحلاق.ةدِحاَوِةََسيفلِاَْلاىلَعةَظلَعُميهوهَلْ

هاولذملْنِإَوَبْرَضَدَمَعَتهال؛هنِم

رُهَو:ضْحَمْلاًاطّحْلااًمأَو هَللحياَيمارلانأرُخ ٌةَيمَروألبقهَل
:ينيةَقايمببهلكهيفاهلكولويسا
هللحيِرمَأيفحببوأيييوهطبؤالفاًناَسْنِإبصي

هوُجْولاهذهَامَوكيدِكهَِحَْصنيناسوأيكهنيعيف
ُهلَقَعَِهَلِاَعْلاىلَعهتيىلعَنوُمِلْسُمْلاَحَلَطْصاشحمطخرهف
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اًدْمَعلَواًحْلُصَكِلَدْنِمْلِقْعَلَولالاراراَنوُد
وفاملَقْعَلَولانوداملقلوكوندبعىتاملولات

َرَقَلاِءاَسَنلاوُلاجاحلاةيءاهتوُاملَلوحض

امذاعيشلصفنفماردعبراٍدحاَولكىلعبرقا

هیتعلگہیلعتدممیتککرخالَنيِذَلامثِتّيَمْلِ

:ّليِقَوقبسىلإ:ليِقَويابآٍةَسْمَحىلإيه:لبقتِقلِاعْلايفاوم
كرماهتيم:ليِقَوِةَرَشَعىلإ

یَدَويفضنلاو«نيِنِستالتيفيهو؛ِناَمْنِكْلاَووَلايف

.ُباَتِكْلاهبلوطييِناَعَمْلاِهِذَمخرو.دجاَوماعيفتلايف

اَمَناَكنإدلاالِنِصاَصَْلاهيفَنكََأاَمتاعالا:ةلاسَ
ةيملغملنونِامهِهابفأَويجرِلاَيوامووُوه

:ليقَوَفللاَحُمْلاواةبهْلاوأٍةَيدلاذأيتيحاَهيِفُروُجيلوُدُعْلاهيفٌرَظْني

بلطْينَأَبلاَطلارَذكَو«لوُدمْلارنكمَنَفانيَوييُفوُج

نمف:لاَقِاَسحِإبهبحاَصىلإهيدايدوينَابَبوُلْطَمْلاَرَمَأَو«ِفوُرُعَمْلاب
:َلاَقهُتيالا٠دشنم ياكسككتبات
ُهَلَويذلاهمحوتالْونَعىفْعُيالَوهنإةاذأدبلكَ::يَُِ
َكِلَذَكَووفْعَيالوُهلَْمَيِناَطْلُسلاىلإرهةنونيدلابلتفنموبيلاٌباَذَع
م
77

.يقيرطلاطاق

ىنْعَمَوىلإ:ليِقَوِناَطْلُسلاىلإهرملفيفاوفلتخاَو

[(٥16‹لينلاحرش)"هُرهْظَتيأَمْظَعْلاخضوَتيلايهو:ةحضوُمل']()

.)۱۷۸(::ةَرَبلا()

.(۱۷۸):ةَرَعيْلا()

فغا4 ۴
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ِناکَمىلإهبىَنۇُبىتحريغوأماَطىلإَلاَُخُينأ:ةليلا

12لکاملِفاَعَوُهَونِ

هقيدلاناِووفَعْلاَولتقلانلِياَقْلايفريَحُمهيلوادُمَعءلاسم

4

کرکموموکرتعيهولوامكلالاىتيلادخاقَعنق

5كيتيأدكبلوولعرشكيك
o

Eاهللا

ا
ه
ا

هللاُهَرَكَدامك() لپسامالراملَمنأنوميڪامو۲٩ةيءالروسيفىلا
امرہاوفاندوتنترھَشُمایِصَفدیملنمف-هلوق
ِايڪس
هرمتفلحالص"الوقموملهَلَعىَلَصُبَدوُيملنالالااتضنيفي0

"لاالإهلللاْقنَمىَلَعَوفلاالإهِللاق
ص
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جوملاملاميف

حاَكِنَوحاف:نيهُجَوىلَعيهو

بوجعَماركابُوَقَعْلاعختاةْجَولا]

همَرلَيالقاأوهِرْفُكْلايالاىّلَع اَمَأَودَحْلاَورْفُكْلاالإهُم
اَمياَرُكلاَوٍةَعَواَُمْلابفَلامرليهَُةوُنْجَمْلاَوُةَيصلاَوةَمَألا

َىداكنوهُودحلَنوُاعنِهَرتااَيفالح
\م

هَباَحْصَأرايفركُذامينَوَءايمْرُععَمدَحْلاهيَلَعَفِةَمهبلاب

يللِجيفاءيتاشناگيورنِ:ْتَلاَقكديرنبرباَجتاسةارْمانايورو

اهيلباجہرکف!؟٧ُجْوَرٍكيلَعمرحذَقَوَكِتاَشنبلنَعَنيِلاسَت:َلاََف؟اهب
.ُمَلَعَأهاو

ا۳عصادَنِاواهقعدگلا**!راگنا

ي,لدنإماوءاهرقعبيثلاوىنزلاناكنإو

وءامَعَاًّشَمضبرتاضبيفردايفبلاٍقادَصل او
oو

نمىنَرلاتاَمَدَقُقممعلانوُدمنلوهْدُكْلاناَرُكْذلا



0EYت2
eس عَمرفكلاَونايصعلاومثالاالإايفُمَلَعَألَقوِهرَظَتلاَوىلاولي4

.ُملَعأهاوَوُهَشلاَوراَرْصإلاطيرك

هجولا] الماكقاَدصلاهنهنمطَوْلايفقفخيحصلاحاأَو:[يناثلاهج نِالم

.قيالطلابسبيلالبقهَرْتَعَفَونإًالإَويمس

   

نِاًمَأَو«ييالَطلاَك:ليِقَو«ِلوُخَدلاٍةلرنَمِبوه:ليِقَفِتْوَمْلايفاوُقَلَعْاَو

ابيتتاكنِإرْشُعْلافصنَواهَييِدٌرْشَعِءاَرُذَعْلاةَرحْلايفققاَدصلامسیمل

هبمكحبيِذْلارعَعْلاَوُمَو«نَمْتلارْشُعفضللوُءاَرْذَعْلاةَملاَو

اًعيِمَجرِئاَرَحْلاَوءاَمالايف

يفِهْيلَعَءْيَشالكالإَوُهْنِمسيِسَمْلايفحاَكَنلااًمأَو

ايفكلباعَاولاسلاوةامعاجلاات

.حبِحَصلاحاكلايفمقوا

هبَعفةيريعحاكنلاحبحصيفيقالطلابقرفتعفوو

ةَكلَفرقرِتَُمْلاىلَعَوردعسوُملاىلَعءِلوُدُعلارطلةبجاَو

مهياتتضليألامبورت

مَعجْوَزلاىلعبجيو:[جوولاىلعقادّصلامرُغبوجِف]ٌةلاسَم
‹قَالطلايجريفةدءاَضَقْلاوأوأيورولجألحاإقاَدَصلا

دِالإةَجْوَرلاىلإهِتاَيَحيفهنصلحْتمَلنِإإجوراٍتْوَمِبةَنَروْلاىلعٌبِجَيَو

هَلهتبهو نِاَهِجْوَىّنيتاريوأهَكِيذدبهيفجَرَمواهةبيطبهلهَ
ًالِةدعْلاِءاضقئاباهيوُجددنةَعكَِذَكَواقلاميفالواهييف

طقس .ُمُكحَأَوُمَلُعَأهاواهمنمةبيطبهلااَهَبهَتننأالإجْوَزلاِنَعطقس

x1 هلَعف

C
e
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هنااا
ضاَرُعَألاملامف

هَضاُرةَمَلَظَمَو انوااقذفبیئي
هی۶

oوكقادراتبقةَقرسلابوأانرلابهمر

انتلمتحفترببمرومنامواهكیطخبیکمو:ىلاَعَتهلاَلاَقهُهنِمير
هوجوْنِموريَعَو7ِفذَقلانيبقرفذَفنأالإ"4(انافرك
لميعادبلوففااَامكهيلايفليكنوَودَحْلايفقالا
اًرُخ«ساَنلاَنِمادَحَأَفَذَقْنَملكفيالاجرهومیراباوني

نعقو.كِلاَحوهاريكوأناكاًريِغَصىنواناکارکَدوأناك
سس

َناَكْنِإالإهيفٌدَحْلابجيالْنِكَلَو.ُمَلَعَأهللاَوةَرْحخصَفّذَفولو::مهِضعَب
ص

الخامءاناَمَكةَدلَجَدوُاَمَكَوُموِنيَدُحَوُمنيرنْيعِلاَبفوقَُفْذاَقْل

كرشُمَكِلَذِبهَللَاهيفّدَحْلانإءاَيِبألانمايتْنَم
م

E7وسووو

ملفهاوحلادلجُبهَنِإَفهيدر ۶

 

)۱((۱۱۲).
.(4):رونلا()
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ايلوقنألثقبولاعَريماهيفبجيرفكْلاَوقامابُفْذَقْلااًَأَو

ُيِرْعَلاهيلعَفكلَذقِحَتْسَيالَوُهَونيرناياوُدَعابورجاايرفااي

هاويِمْرَمْلاٍةََْمرْذَقىلَعَوىّرَياَمرْذَقىلَعُلاَكَنلاوأ

ُلاكَلاِهيلَعَفكلذهَبْشَأاموأءِقاَربْلابوأههجَويفبارلايملاَكِلَذكَو
.ْمَلَعَألاوظلرْذَقىلَع

ُبوُجُواَهيِفسيلف:ضاَرْعألايفُنْعَطلاَوبايغااأو:[يناثلامسقلا]

ٌقاَقْحِيْساَوموصلاُمماَدهْناَوُرْفُكْلااهيِفْمَرَلَينِكَايندايف
ةيِغْلانِ":ٍثيِدَحْلايفَدَرَواتكقبلولَبايغايِفةَرْخَالايفباقل

ةناَمُهَو-وواوعوّصلاشكلَوشتتوماار
بايغاىلااهشدقوَتاَقبوُمْلالإ-هيِتتاَعاَطفرش

َلَكأَبنآكاثنااسبكشبتميالوب:لاقفبمحللُكأبنِمْوُمْلا

ِقيِرْمَنمِسوُمنلاىلَعِدضاَرَعَألافيرسةيالا4هِلمح
لْثَمُييذلاَكَلَمْلانِ:ُلاَفْيَوتملامحلأبىّلاَعَتهلاهَهبَشكِلذِلوموُحَللا

ةَسوُسحَمْلاحولامحولاُهعلاَطُياممتميفمَدآنبال

هلأيملامخلاَهنأهياتميفىأونمهلأىعيملامخللأبيلام

.ْمَلَعَأهاوسالاباتي

امفةيَمَلَطلَورُْكْلاناسبجِولاَملايفُمْلظلاناكاك
بحلكانميفُمَظْعَأضرعيفملململطنأِةَروُرَضلاباموُلعَمناك

.مُلَعَأهاوہنْذِإریَعبهلامْنِم

n"ههلامعمو
."ّرّشلاَلوُصَأيقسواماَمعَألاُمِدُهَتَو:هُماَمَتَو؛عيبَلااور؛سابعنبانع()

.(١۱):تاَرُجُحْلا()
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فلاسم ٍباَْعُمْلاةكوتوتيف ويشلپب

 

نبوتجتاتال؟َكلَذفيَلقياايو:َلاَق
يلفُهْعلبَملادِإ:نوُرحأَلاَقَو"اهُبِحاَصاَهَرِفْعَيىحرَفْعَتال

س

هاوباعاهنأهربخأنإُهبلَقشوشالعلىلانيَوهيباَميِفُباَْعُمْلا

ةرهاَجُمْلاهركياممهيفوهامِهرُهَطَءاَرَوملْسُمْلايفلاقي:ةيِغْلاىعَمَو
مص

ىلإعَمسُمْلاَووهَفهيفهداَوبايفنأرشي

ةيِغْلانعىهر"جهال؛ْثيدَحْلايِفدَرَوامكکلئاَقْلكيرةَيعْلا
ومل2ےس

ىفْمُكڪَلَعلرددقوو:كِلَذلميفىّلاَعَتهش0وو“اهعاَمِيْسالاَو

هاوةيآلالَناركنرَعيدعىف3هلوَقىلإ4بككلا

نمضرتقانمىلعديدشتلايفرابخألانمدرواميفلصفءناميإلابعش:يقهيبلاهاور]()
.[٤٤1۷ردریغوأبسباثيشملسملاهيخأضرع

٢66رروظحملاينغتلا؛لامعلازنك:يدنهلاهاور]()

)(
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نرسغطا

ب
تاَعاَبتلاهذهنملصتَتلاف

ر
> 4۳ PF 7 2 2 2 oer 4E e ُروُجَتالجوُوُقْلاَوِلاَوُمَألاَوِقوُقُحْلانِاَماَْمَدَفيتلاٍداَبِعْلاَمِلاَظَمنأملا

۴ 2 ۳ ص e %1 2A 2 . “ooo اَهْنِمجوُرُحْلاَوءاَهبابْرأىلإاهنِملّصتتلابالإهيَمِذيفوأهدييفيهْنَمةو2
.اقالخاَذَحيفٍةمَلانْيمَلعَأالوسفتةبيِطبهَلمهنِةََلاَحُمْلاوأءادألاب

11 س ZC oeAT „po Aَوُه:َلاَقهنأسابعنبانعباتامدعباهبابرَأذِيملاداوفلَتخاَو
€ و

و
Teoوو2صوو 2E ones Cer7€0> هشدوُعْسَمنبالوقهنظأَويارقفلاىلعاهبفدصتي:ليقوعاضلمف
711هدلوقهنأةبسحأو

ا
ه

T۶ 7 J o r oو oS
اَهَضْعَبتاعالامهيلعناكامیدوءاحوُصتبوتَباَتْنِإامو

تےسسس0و2ےسر
> 2 7 E 1 اکلف

ماقاموينمرختتاعالاوذَهنف«تاَمىتركدتيودژيملف

1 ٥بے0و°وس < {° 1Ae AK و 22 ۰ يِفَوهيَمحَرلضَفبُهلخْذُيَوىلعتادؤملافالإوهلتناكنإ
هےا Ep ِ . 5 „صء01رپےس

دَقَو«ثيِدَحْلاباَحضصألْوَقوهواهللالوُسَرنعبئاسلانبماَمضةياور
إوی ہی0سس0سەطسلسو2ےسککووس نمِتاَعاَيَتلاكلََرادَقِملمحيهنإفراَنَسَحهَلنكتملاذإهنأاوُمعَر

هاوءاذَحاََدْنِعحصْيمَلَوءاهبحاص

4

ا

ل
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Eتمهگانقلے۰ونت aiےنلمنارب

ْتِلاَتلابالا
رئابكلاومراَحَملايفَنِم

ىلاَعَتارحرحامعيمَجيهو4٠تحلهعرَهنَالاَق

مخلدلوةيَمْلاَنِمسالاِلاَوْمَأنيمِهِلُكَأَوٍماَرَحْلاببگنم
كسلالهءِطْئاَعْلاَوِلْوَبلاَورِكْسُمْلاِنينلاَورْمَحْلاَوريِزْنِخلا

ىلِلاَىَزلانمنطمواَهنِمرَهَظامعيومجوهنا
ءاسّلِلِةلْبَقْلاَوسملورَظْنلانمىَنرلاٍتاَمدَفُمعبِمَجَوِتاَرْوَعْلا

يفذبلانمهللامرحامعمَجَو

ةقِرَسلاَنِملِعاََْأِبلاَومَألالَوليكليفِلاَ

رورلابِلاَىَحْلاريبنبانمىَلاَعَهللامرحاواَهريغَوٍةَاَيِحْلاَو

امعيوجكِلَذرْيَعَويرلِفْذَقَوِناَُْبْلاَوِكْرَشلاَوِةَميِمَنلاَوبِذَكَلاَو
هلابجويتَعوعَوتيمْوَلاتاباويفن
ئابلِافاَنْصَأصعبرُكْذَنَسَوقرخآألايفَباَدَعْلاَواينايفَلاَكَنلااَهْيَلَع

اهبلدلّنُسلاَوَِرَقْلايفاَهيلَعِصوُصْنَمْل ُمَلَعَأهاوءاًهاَوِسامىلَعاهب

.ُمُكُحأَو

:فاَرُْعَألا()
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مولا5e:ىَلاَعَتهللالاقئاَبْكْلاضعيزرقيف:ُّةلاسَم

4كولو

هِلْوَفَو٠مَعظلرلر:ىَلاعَتِهِلْوَمِلیابكسلااهْنِمَف

eيلا"ةاهعهلأبحدعمابلرينمنِ
.باَيِكْلاِرْذَصيفاَماَْمَدَفيلاِءوُجولايجوهوو"وابكّرشلار

:ىَلاَعَيلالوقءاَماَْمَدَكيلالِEانآعیببسالاِلاَوْمَألكَهنو
لوقو4اکهش7یوقىلإياواتاتالو

.”"اوروُييسانالاَوْمَأنمللملا"يلا
ص

نتو:ىاتولويعنقبهلامرحيناسننالقاهن
لقىلعَناَعَأنم":لولو17ےسۇئ

ٍةَمُحَرنمسياهينيع2نِابوتكمةَماَيِْلاويَءاجٍةَمِلَكطشلَونِمْؤُم nهللاةَمح

لهو َدْعَبنجلايبوْمُكِدَحأنباأ":ِهِلوَقَو افرمکنمفَاارنأد
."مهنمضلاَم

.(۳۲):مُجَنلا()

.(۱۳):ناَمْقُل()

.(۷۲):ةَدئاَمْلا(7)

هلعيقم()
:(e)ا

سابعنبانععييرلاهاو(
.)۹۳(:ا
َدَب"هللايقل""و"ٍفْذَحِبةَجاَمناوُدَمْحَهاوَر() .ٍةَماَيقلامويءاَجلد
.ةنَجْلانيبو:هلقدعب"اًهاَرينأدعب"ةَداَيْرَوهلويفالإٍفْذَحِيميراوَرر(

س
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تنويكابك:ىَلاَعَتهلاِلوَقلِماَرَحْلاَولكَ:اهْنمَو

"هبىووارنافتخْشنِتبمخلليتلا4راا
ءاهَنوُدامفبْمهياَدَْأَوْمِهلاَوْمَعیمجيفساناُمُلْظٍَفةَلْمُجْلابَوهب

لعقاععحمارحاهتودامنادايفمطلب ۳

:هلْوَقىلإرديارقشط:ىلاتتثاِلوَفلِْمَحْلابرش:اهنيَو
."اھئبراشةوُرْمَحْلاتّنعل":#لرلو٩نوحهكلعل2

٠

Êامج:هلْوَقَو٠"دباَعَكرْمَحْلابراك"ول
"ارحُهَليِلَقركشاام"®رِكْسُمْلاذيلبَرش:اهْنِمَو

.ِاَبحْانِقْبنَأَرْمَحْلابرشْنَمِلَدَعَوةانإ":ِهِلْوَفَو"مارح
.“"رتالهااًصُع:َلاَق؟لاَبَحْلاةَيِطاَمَف:ليِق

.ميرُحتلايفرْمَحْلابرَىَلاَعَبهللانل؛ُدسْيَمْلااَهْنِمَو

:ىَلاَعَبهلْوَقِعضٍمريَعِلمخومَدلاَويملالكا:اهنمَو

4سفمکيولراَلابدناول:هلْوَقىلإٌةَنْيملَاتمرح

يِاَمِهِلوُخُدِلاَمِهَرْيَعَواَلاِلْوَبْلانمساَجْنألالكانَع

.(8٤۱۷):ةَرَلا()

.ةرْجَعِنْببْعَكثیدَحنِمهحيجَصيفَناَبحُنباَوُهاوَرَوعيبرلااور()
)۹۰(::ِةَدْاَمْلا()

اَهْرِصاَعَواَهُعِئاَبَواَهيِقاَسَو":ُُماَمَتَو؛ِساَبَعنبانمدواويودَمحَأُهاَوَر()
."اهيَمَتلاوهللوموءاهلياَحَواهر

."رْمَحْلاُنِمْذُما':ِظْفِبةريَرُهيبأنعُدَمْحَأاَلاُهاَوَر()

.[٢رءاهريغوةبرشألاباتك«ينطقرادلاهاور]()

نکسملانعيهنلابابفوادويأءاور]()

قرع":ةَدايزيوء''اَدْهَعهللاىلَعنأ"ِظْمَلِبرباجنعُمِلْسُماور()
.(۳):ةَدِئاَمْلا()

."راثلالأقاق
4



rrr
.نيتبخألايتلامُهاَمَسَو"4كلام:ىلاعَتهلوَقٍةَلْمُج

2- £22 2° ent 2 سےس ېیدولويلركشاناف:ىلاعتالوقنْيَدِلاَوْلافوقع:اهنيَو
ہاہک o A .”"رئابُكلاربكأنمنيَدلاَوْلاوقع"ينالوَفَو2

< aT Wd ص e 2 2 ےگےس .ةيآلاكما:ىلاعتهللالولمحلاةَعيطَق:اهنِمَو
سصےسسےسوموےس CA 0 ٍ رےس

ةيألا4ةححَكَناكردَتِإكرااويرفكالو»:ىلاعَتهللالوق:اًهنِمَو
متهدلاے AE سمہ1 °

ادر"يبنلاِلْوَقلَوقيا٩”اوليكلذلفينموكيوبالو:هلوقو
باتكالسالابلسينازلاَ

2 س Co e 5 و 7

نماويبينملفإط:ىلاعَتهللالْوَمِلِتاَرْوَعلاىلإٌرظنلا:اًهنِمَو
َرِماَسَمِبُهاْيَعْتَلُحُكمارحةرْظَترَظَتنم":8لَوهيلا4ميرا
اانراتنم

1 2 o سك vj o و Z2
ىلإ4ڪرومنذلانإ:ىلاغعتهلوقلفلذف:اهنمو

1 ۰ $e ۰

رباذعمهو:هلوق '١

.اهُرُكِذمَدَفَ )(
.(٤۱):ناَمَقل )(

.)۲۲( :لاَتَقلا )(

.)۳۲( )(
.)68( :ناَكْوُفْلا )(

.]۷ ٦٦ر«نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإلاقنمىلعةجحلاباب«عيبرلاهاور] )(
.(٠۳):رونلا )(

اَهَكَرَْنَمَفكلاهَتعَلماهنممهسُةرْظنلا":ُةاَنْعَميفَو؛صنلااًذَهِهدَنَسىلععِلطأمل
ر«ريبكلايفينآربطلاهاور]"هيليفُهَتوالَحدباناميِإكهلاانآوانمافوخ

.)۲۳( :رونلا
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نندونمےس:ىَلاَعَت۽هللالوقلروزاةداَهش:اهنمَو

ىرويو:ىلاعَتهللالول؛ُبِْذَكْلا:اهنِمَورولاكوكاونو

قاةيلحىفايتلالْوَفَوةاكوركمهُكَُولَالَعاددےل
(Wu - <2 7 َبَذَكاَذِإنَم":قِفاَُمْلا

يديملكمَ»:ىاَلَهيفانِارا:اهنيَو
هللاافَعفدُحَأويراورقمهنا؛رذَبمويصاخكلذنِ:ليِقَو

4عموسوس

نمےوڑملبRB:ىلاَعَتهلوَنِمِلْسُمْلِليل:اهنِمَو

هِلوَقِلهيفَكِلَذَكَوفهارَنلف»:هلوقىلإ
(کرکمص۶ک

4٣نررُڪ»:ىلاَعَ
ٍ هے (۸) 2 .0. weينلِلْوَفَو94(ريبزاك»:ىلاعتهلوَفلكَمَا:اهنيو

.”"ّتاَكجلالديال" 8

5GEهادهمبِذَلانإ:ىَلاَعَت۾هللالوقةرجاَفلاميلا:اًهنِمَو r

ربانمسوُمَعْلاُنيِمَيْلا"يلاِلْوَقِلَوهيلارخآىلإايق

.(٠۳):ّجَحْلا()

)۰):رَمَرلا()

٦رءديزنبرباجنععيطاقملارابخألا«عيبرلادنسم]()
()0

:ناَرُمِعلآ

.(٠۸8:ةَيَوَلا()
.(1):ةَّرُمُهْلا()

.(١۱):مَلَملا()
€
.َمِدَقَت

.(۷۷):ناَرُمِعلا('9(



etatRsRRRSrRARRRnnniA اسالا
Yr اسسادعاو 37
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ومع۹:ىَلاَعَتِهِلْوَِرخل:اهنيو٢رايك
م وورحم

فامهبرتُسانمل

.بيصتنِم6“قبلٽي4

مويلَاميِتأبلدينمو:ىلاَعَتفلاِلوَفِلمِئاتَعْلايفُلولُعلا:اهنمَو
1ٍَمَقْلا

"4بقلالاياباول:ىلاعتهللاِلْوَملربل:اهْنِمَو

ةاِصعَيو:ىَلاَعَتهلْوَملللاااماتريقيتيراوه:اهْنِمَو
ٍةَمْسقيفاَهَِإ:ليِقَوءةيالا4ايفدليكاراكهليدوخةوكور
.ٍيِراَوَمْل

هلألنامكتنمو:ىلاعَتهلالملكالَريعمُكُحْلا:اهنمَو
2َملَاهُهكلو

ِلْوَقِلَو"4بخشيتوك:ىَلاَعَتهلالوقكلايفةورا:اهنمَو
.""وفكمكحلايفيلا

مهکهسينمو:ىلاَعَتهللاناَمْنِك:اهْنِمَو

:لاَقلوُسَرايیل:اَْقهلاكييابكلاركبمكلأالاقهيلعقمتم()
"روزلسوُمَعْلاُميلاَوسْفْنلاٍنيَدلاَوْلاقوقعَوكرشل"
:ةرَكْلا)
.(١١۱)لآ()

.(١٠):تاّرُجُحْلا()
()(١٤٠).

.(405):ةَدْئاَمْلا()

:َةَدْئاَمْلا()
.ٍدوُعُسَمنبانععييرلاهاو()
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.اروُراَهببدهسْنَمُكاَهَمَتَكْنَم:ُلاَقيَوق

یملهئااتشمالفل:یلاعَتہلْوَفلفامرحاملیلُحَت:اهنمو

هلويدليأزقىلإو
"يوكلاوُعِمَتو:ىَلاَعَتهِلْوَفلةَضوُرْفَمْلاٍةالّصلاكر2

يلاٍلْوَقِلَواوفاضبيفمنهجيفاًيِداَو4ًفوسف

ق2

4هَلبحلCAاوو:ىَلاَعَتهللاِلْوَقِلقاكَرلاُمْنَم

ي ٌدَوُيلام:#يتلالوَفِلَو"4ريلباديوهلوقى
5ّاعام":هلوقلَویلاعِناَمِالص."Sy.هلوقَوالنراناىلإ

و

.(۲۸۳):ةَرَعلا()

)(
.(۹٥):ميرَم()

مهيبواَبيل:طمديربٍثيِدَحنميِذمْرَتلاَويئاَسَنلاَودْواَدباودَمحَأ1((

."رمَكدفقاهَكَرَتنَمَف
:ةَيوَنلا

رْيعِلاَهيَدَوُيْنَمَوُاَنعِلوأِهِقْسِفوأهرفكِلاهقعريعوموامدحنَم[هجرخنمدجأل]()

.اَهَقِحَتْسُمنَعاَهَعََمنَموءاَهَفِحَتْسُم
عيبَرلالاقاَهيفيَدَعَمْلاواتاتاَهَلاَف'":ٹييَاسابعنبانعي0

يد ماناهاإك:هَدْيَبَعوپالاق:عيبَرلالاقاهيرعاهدييذلاوُهاَهيِفيدَعَمْل

وحس هَعََمْنَملفيالقريعاموءاَمَذحَاقت .اماُِهَعنَم
سابعنانعغيلادوكررأةيالوميشوياكلر©
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2>nnرگےس
َراَي:لُجَرلاِلْوَقلَوقمألاعامُجِإابةريبكهت؛َداَضَمَريفلكالا:اَهنَو

0َ.774٤

ايفاًراَهَتيلُهَأتيتا:لاَق؟َتْلَعَفام:َلاَقتكلاوكلَيلا

.ُتكَلْهأَوتكلمهلود
ە$س

یتاوقيلعبجووپصوووثبىئعااهن

صونم2يلالوقِلَو«)۲(ٍهمامنعقعهللاناقرفكنمو هيلعبج

.ثيدَحْلا۱اکزااوُوهَيلَفجحَيملفجَحلا

لَوَقِلَو«ةيكلا4قابنعدكت:ىلاعتهلْوَقلربِكلا:اهنمَو
oو

نمِلَدْرَحنمةبَحلاقهلقيفناكْنَمَهنَجْلالخذَيال"يلالوقو
رک

و

وور

۱ هيبهللاَرمَأَوتاسلانعٍةَمْعَنلاَلاَوَربحينأَوُهَودسَحْلا:اًهنِمَو

“4کادادِاَحَرَشنمر:َلاَقفِدِساَحْلارشنمدعس

."رْغّشلاةَقلاَحالنيلةَفلاَحلايُهء:اهْنِمَر

.َمُدَفَ()
.(4۷):َناَرْمِعلآ()
.[١٠۸ر؛حجحلاكرتيفظيلغتلايفءاجامباب«يذمرتلاهاور](9)

.(١٠):رفاغ()

ماموملشُمو٤1۷1ر؛نيرفاكباوسيرئابكلالهأنإلاقنملعةجلابابيباارل©

:هُماَمَتَ هللانإ:َلاَق.ةنَسَحُهلْعَنَوانسَحهيونَنوُكَينأبحيلُجَرلانِإ:لُجَرلاق"هم ليمَجهل
."سانلاطْمَويحلاطبكلاَلاَمَجْلابحي

:قَلفلا()
ُوهَقلاَحْلايهُسَحْلاكبفملاا5مكبَل":همامَيُتيِدَحْلا()
ا
نميِذِمْرَتلاُءاَوَر."ْمُكَيبالسلاوشف:ْمكَلَكِلَدتبياميمكتالآءاوُباَحَتىتَحاونم
.رييَرلانعرْييَزلاىَلوَمكييِ

ا

ء
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ققشدهان۳ےEدکیوےرجکتلسوملاگهی

احرناکیوه:یلاعَتواواُكَرّشلاوُهَوِِلاَمْعأبُءايرلا:اًهْنِمَو

ةماَيقلاَمْوَييِئارُمْلاىع":#يلاِلْوَقِلَورخآىلإ4ق

Ons)رسااپرداعایراقاي«يئارُماب:ءاَمْسَأةع

بألافأيكاجا:ىلالوقملاناءو:اقن
."كيِدَحْلالهََقمِلسُمْلابنظلءووُسَومكي":#يلالوقو

نمشالافاٍةَمحَرنمساوااهو لئاوَعنماَمِهريَعىلءِباَذَعْانِ
َرُكَمْلاَوِروُدَقَمْلاطَحَسَويالاٌتُحَويللاٍبَلَطَوس:بَ
اَرَقَمْلاراَقَيخاَوياَييْغَألامِِظْعََوِرْخَقْلاَوقبعَرلاَوِلاَهعِدَحْلا
هللاانَمصعكلذريغَو‹نيدلايفتماماباَقْلألاب كلذعیمجنمىْلاَعَتهل

.ميحَرفورهنتَمحَرب

ےہ

(1 .(

R00 )(
مُک"صوةريرهيبانع۹۸رء؛بادآلااحباب6برا)(

الواوُرَباَدَنالَواوُدَساَحَتلَولَولَوببَِحْلاُبَذَكَألانفلاَ

."اناوخإوللادابِعاوُنوُكَوءاوُضَعاَب
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نُ
برشالكألايفهتعارمتلاباَدألايف

ةعبسلاناكلاروىلعفلادمَحباأاَ:هنَعيِضَرَوهبفْلَوُمْلالاق

أناوباتليلولاقلعييتلاٍباَيِكْلاِرْذَصيفةطو
ةَرشاَعُمَوسابلباَدآْنِماعةيِذَغَالاٍِتاَيبَدَأيفهيل

۴ةَعاطلالَمَعِلِناَدْبَلامالوُفصَتِتاَوَفَألاِلاَذاهيراِفاَنْصَأ

هسفنهتلِمْهُيالنَاناس اَهُمِجلُيلبةَعْرَمْلامالاَلاَمْمِيذلالوايفهست

ِلاَمْعَنِنوُكيفعرَشلانارييفنيَوعرماج

يلاماوك:هلَقبيملابرهبكيدىَلَعَونيۇ
امصاواو اَهُعَفَرَبةَمْفللايفىّمَحُرَجْويَلَلُجَولانإ"يلالاتواك

اَهِبیوقاَهَعَفَراذِإَكِلَداَمَنِإَو<nلقاذا .ٍنيدلالَمَعىلَعاهب
ا5آملاطوراهراًمِذْخَأيفايِعاَرُم

ىَدْعَأيهينااَلالاَناهرالسفنلايٍتَناَكادو

يِف:اهدحأ:ِلوُصُكٍةَسْمَحيفنكرذميفمالكارصنأنيَأَريادَعألا ا

 

"نيدلالاكُعأٍ"ةَحسنيِفَو()

7)0:َنوُنِمؤُمْلا()

یتاهبترالإثلاهجواهييفتقفلىتنإكنو":ظُفَلِبو١۸٤ركأهاور]()
م

.هيلعقفتم."كأَرْمايفيفلَعُجَت
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باَدآيف:ثلاثلاوِلْواَنَتَوباَرشلابادآيف:يناثلاوماَعطلابادآ

باَدآيف:سماخلاوعامجلابادآيف:عبارلاوِيَيَمَوساَبللا
1و09١۴س٥0۴0

ابويلَحْلارثاعم
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ص

یِتاَعاَرُمنملكالابدبلامي:اَمُهُدَحَأ؛نْيَمْسِقمَنَْمسَقلااًذَمَو
alىمصےس2س2ي

لوألاُهْسَقْل

:وُجْوَأهالكىلعوُو
:ةعبَسيهوءلكألالبقُةاَعارُم:ٌلرألاهجو

امم:ىلاعتهللاٍلوَقلةضيرَقَكِلَذَوبّيَطهنأماعطلاةَقرْعَم:اهدحأ
يِلُكأيفُناَطْيَملاهكَراَشمارحًناَكاِ:ليقهَل؛ةيآلاابكدلعضي
4٠ردولولملررر:ىلاَعَتهلالاق

َرْعَْاينبماَعْطلالبقوصولا":#لوقَالِنْيديلا:يناشل
."هَمّللايهني

.(۱۸):ةَّرَْلا()
.(14):ءاَرسإلا()

.[٠٦٠۷طسوألايفيناربطلاهاور]()
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٢۳۳دادمعاوف
ةردرحال>aتعحاےککومااعموحیکحجستلناناسااےكی

\Ê
. |ِلوُسَرباداشيلالُجّرلابصبصورسياىلعسولا:ثلاثلا

امكلاوبْسلمامكسجبعانآائملكاال":ُلوَمَيناكر
لَعَنَور٩کەررىلَعلكاام2هنأیورواو

هلةدةعيبنعَكَِلَميوروَوُهَوسرتىلعاًماَعَطلَك

نفربيىتحٌراَحْلااوُغَد":#هِلْوَِلكريىتَحراَحْلا:عبارلا

0

2

اَمَوءادرابلُكْؤُيسْمَسلاام:اضيألاَفُيَو«"ةكربيۈريق
Zoسسoر

.ملَعأهاوءاراخلكؤيرانلا

سس1 يوَعَتلااهبيونينأَوُهَولالدقَع:سماخلا
ر

.ملاَودصقديللالاتينوَ

َكِلَدنلُرِظَعَبالويبىّصْرَينِكلَوَرَفَحُيالنأ:سداسلا

دِئاَوَمْلا:َيِهَر8َلدْعَبرَلاوحلاةَماَرَكنِ
A س إمَىيِفَدلااوُلُمْنَتال:ُنوُقَيْمُهْضْعبَناَكَو.َْبشلاَولَمْ

لكألابابءيقهيبلاو'"'ائکتملکآال":ظفلب۸۳٠رءائکتملكألاباب‹يراخبلاهاور]()

.[۸١٤٤۱ءائکتم

هسکوىّلَعاَجَفئاشالوُسَرِلتي":لاَقرسبنهللادبعنع() اَملَكَهيك
هليانإ"؟ةَسلِحْلاِِذَح باب«دوادوبآهاور]."اًديِنَعارراجملوواًميرُكاَدْبَعيِنلَعَجهل
[٢۲۷۷رةفحصلاىلعأنملكألايفءاجام

اک::خيف)7(

يُِنطَسَْألايفيارباورو«حيحصداتاررهيباأِبيدَحنِيقبلاور()
يؤريعَراَحْلاماَعطلانإنإ؛َءاَعطلااودرْبأ":ظفلبةريره
ءقيقدلالخنلاقيہافصوهلبرغالخنءيشلاَلَخَن:لخانملا] ءلخانمىلععمجيءلخنلاد:لخنملاو«قيق

.[("لخن"ةدامطيسولامجعملا)ءهلخندعبءيشلانميقبام:ةلاخنلاو
ةدام«برعلاناسل)ْنضْرُحلا:هللاقيوءيِْيألاهبلَسْفُييذلافورعمضمحلانم:نانشإلاونانشألا])`(

.[("نش^

6

Ê 1
۹
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هنزلولمامتتهنهنهان

اعيوتتولمدامقفونمريعلكيناَكَوهكاط

وُهَفةداَبعلا .رشکريخ7

هجينأ:ُعياَسلا 8يلانأيوراملماَعْطلاىلَعيدبألارحتىلعدج
ةيجعتواکیالناَكَو"ديفمكبمُكِماَعَطىّلَعگانلاق

و۰و

.ُمَلَعَأهاوو"ماعلاىلَعيدارثك

ُهجَولا :بادآةَرَشَعيهولكلاٍةَّلاَحيف:يئاثلاهج

اوُركذا"يبنلاِلْوَقِلىرجخآيفهلُنَحلاَوهلأيفمسا:اهدحأ

ْمَلَوبرصوألكااد":ثيِدَحْلاي"ماعلاىّلَعوللامس
امُناَطيشلااَتماَعطلايفهللاركَدميِيَتنفعَا

سس

لقعرقئيساييراپركيةي“ل

:ليِقَو..ماَعْطلاْنَمَتكلذنإ::لاقُيَواقورآىلعدلهنووایلوفا
هللاُهاَمَسَفُهَدِمَحَوِهيلَعىّلاَعَتهلاىّمَسالإبرشيالَوالناكاباخوننإ

.اروُکَصادْبَع

 

اوُرُكْذاَو":هټاَوريفهجانباداَرَوءِنَسَحداتابْرَحنبيِشُحَوِثيدَحنمَدْواَدوڳا()

."هيفكَلكري"لقواس
."ويفمككاْيمُكِاَعَطىّلَعاوما"::ظُمَلِبدواَدوباهاوَر()

."كيليامملُكَو«كنيمَيبلُكَوامس":ءبهلعيقم()
ىتهللامسيملفلكَلُجَرَواتيلاَجناك8وفالوردئالاداميبياويفءا 4

يلاصفكراوهواشاب:لاَقهيفىلإهَرامكدمالهياطنِىنمليت
."هنطَبيفامَءاَقَتْساهامسارَكَدامففَعَملكأيَلاَراَم":لاَقمثا

۹
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س

ٍخَألاَوِءاطْعِلاَوللانَعاقيلايهل؛نيِمَيلاِبلُكألا:يناثلا
2o هور2

يطغيودايولكأيَناَطْيسلان:لاقوهماعطل#%نيميناَكَو

٠لاک

م

اَمِبْرَوةكاللاببلکا"8يلانعيورامدكالكألا:ثلاثلا
ر.ِناَطْيشلاةَلُكِإَكِلَدنإ٠"نبضيلكاالوقبارلاباعا

ةگالثلابونِنابهِتْفمْلانِداوبصبلكألا:ءءاَمَلْْلاصعب
4

.ُملَعَأُاَورشانممةعْرَلابَولا

ىلإديلاٌدُمَيالاَهْلَلاَمَوءاَهفضَمُديوُجَتَومةَمْقَللاريِْصَت:عبارلا
ئوراملناگامالوتهلوألاينةعكيفرأل

ةَيجُحَأنِطقاماَعَطدام":#يلانأ ناُهَلكَأج
CWPEe ِ . ۰ ىفالإهيلياكمٌلُكألا:سماخلا ليينأهَلهَقهِكاَفْلا :%8َلاَتثدي

ر2يئو7
سسeوس70و>)٤(2gهو سيل":لاقفكلذىفهل7ىلعروديناکمث«"كيلياًمِملك"

.”"!دحاَواعلوه

ذُشَيلَونيميِطْعبلَودنيويوييمُكدَحَلكل"يلانعررهييآنَع()

هاور]."هِلاَمِشِبدحأبَوهلاَمشببيِطْعُيَووِلاَمِشِببرشييلامسلُكَأَيَناَطْيسلاَنإفنيمي
ˆ[٤۳۸٥رءامهماكحأوبارشلاوماعطلابادآېلسم

عرفاذِإَوعِباَصاِتالثبلکاتهللاًاوُسَرتار:َلاَقكلامنببكنعملمیویور)١(

4۳٠رءاماعطملسوهيلعهللالصيبثلاباعامبابهاور]()

.[°١06ر«نيميلابلكألاوماعطلاىلعةيمستلاباب«يراخبلاهاور]

دمحمیور(') ةفَجِبايتلايألاق8يلانَعنبشاركِعىلإدنسبراشنْبَدَمَحُ
نِلكشارعاب"اهياتيفيڍَبتّطبَحَفءانلكاننباهولاَوديرثلاةرييك
هللالوُسَردَيْتلاَجَفبطلانِناولهيفتبطيايمث."دحاَوُهنَِفحاعضم

هاور].''ادحاونلرينإَتْنِشتشثْیَحنملک؛شارکعای":َلاَقَويفكلك

١٤ر؛ماعطلالبقءوضولاكرتيفباب
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وَما؛ماعطلاِطَسَونملَوةَعْصَفْلاةورِذْنِملكأَيالْنَأ:سداسلا

ةَعْصَفْلاالإقبيْملَوُماَعْطلاعرفاِالإييفيلادَرَوَكِلَذَفقكل
وغس

ی

ad

اهبَلِإهيَهيفالَوماَعْطلاَهْجَوَرْشَفيلنأ:ُمِباَسلا

ِF1هولااققارمحنَعماعلايفاكيلايهميوق

ْلاَوُمَو؛ِلمَرُملانَعَوالاَمشَوايمي قياوايِقَوِقَلَجَعبمعلامبا مےس

ُهَمَفعسيال هَلْاو)0

اد":اينالوقللكيلوودينمَهَفَواِاَلاَعَفْرَينأ:نيالا

اَمِرَذَيالَوهاهيااارهيَمُكدحاهَلْقو

يِفَولحّيوماعلايفخُفنلاِنَعیهو0

ُبِهذُيماعلايفخفا":َلاَفَويوُجُسلاعِضْوَميوباكل

.ُملَعأهاو«5

41۶سMMصےسس۰ 822هنأيورامكءاييجاقعاَهفَعليىتليدلََسْمَيالنأمست

اًهِماَعَطيايفيرثال:ُلوقِيَورَمْحَتىحةَدحاَوةدحاَوُهَعِباَصَأعلي

كسا

عيَِرلااَور

هَِاَصَأقليىعليواسنو"ةناموسئنمماشوَر6

كربلاهماعطیايفالهَل

يدَحيفهَحُحَصَويملاواوييدنَوسابعنئابيڍحنمودميفدمخ()

."باَرْشلايفخلاىه1:ٍديِعَسيي

.["ةكربلابهذي":ركذنودكمحأهاور]()

.[°£١ر«...ةعصقلاوعباصالاقعلبابحتساباب؛ملسمءاور]()
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ليولع"الوليببخيوىحابنأ:رش
صّربْلاَوءالوجااهم6يَنابِفِهي7َ

ىلإكدبىعؤأىلاهلاابو2يالاوسارضألاعَ
ْمُكِماَعَطلاالعا"اصبثیدحيواءاَيبْنَألاس

"راشهتافرخ

:ةتِسيهورخآبادآيف:ُثِلالا0

ساالقوصلاىلَعيوقلاددیریينأالإ<بسلالبقكينينأ:اهدحأ

يازلءاَعِومآنالَمام":بيدَحْلايِفَو

اقْيَوثللکتلوماعَطلِلتلفلَعفيمننَِوبلس
يٌفةَداَيِزعَبْشسلااع

لبقلويوماَعطلانملُجَرلابيلالْنَأ:ٍناَهْجَوةيوذألا
.ماَمْل

1اكل

َنِإ:ُلاَفُبهبرشَيِتءاَمْلاباهَلْفَيَوضعيةَعْصَقْلاَقعلَينأ:يناثلاو
:لألااَيفراَصنًالاَوداَعكلذنإ:لاقیوتقرلدعيكلذ

یلصهللالوسراندیسةيصوباب‹يمثيهلادئاوز-ثراحلادنسم:يمثيهلاوثراحلاهاور]()

.[٩٦٤رملسوهيلعهلا

ةرجشلاهذهبمكيلع":ظمفلبء٤ريبكلايفيناربطلاهاورءظفللااذهبهجرخنمدجأمل]()
["روسابلانمةحصمهافهباووادتفنوتيزلاتيزةكرابملا

.يِذِمْرَتلاُاَوَرهَبِرَكَيدْعَمنبماَدقِْلانَع)
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يطفيلكانم":ابلاََوماَعْطلابافطلينأ:ثلاثلا
.نييلاروُخْلارهَمتاتاطانِ:اَقْيَو"دلويفكاع
.ُجَلَعَأهلو

نيلالخلاهيتسنينمرخياميلَوللَحُينأ:عبارا
ضِوْضَعلَوييزالقنالاهجرهاشلوُصأيفياماأويييم

ُهَهُجَواَمهِياَملضفِبْمَسُمَيلَوهيديلسيفرْبْحْلالكأادوالخلاَدْعَب

.ةلعفيايبلانايورام

اگ:ىَلاَعَهلاَلاَكفَمَعْطَأامىّلَعِهَِْقِبىَلاَعَتهللاَرُكْشَينأ:سماخلا

.٩هیشاوهکتفررامتبیطنم

۴ةكربْلاِبمُكِماَحَطيفاوُعذا"هِلْوَلِقَكَرَبلابُءاَعَدلا:سداسلا

ايَنيِمِلْسُمْلانِاَنَلَعَجَواَناَفَسَواَنَمَعْطَأيذلاهللُدْمَحْلا:ّلاَْيَو"وكل

لبرعنبتنويابتنكيبلهز
ًدْمَحُدْمَحْلاَكَلَفةَلْبَعنمتيتغقالَنمَتِيَدَمَومبنمَتَْوَادحل

كىاتكملكلفكناتكرگرااازیک

ُهَللاَو؛كيصاَعَمىلع4هبَنيِعَتسنناكب؛كِبعاطىلعابلانوعهلعجاَو
2o

.ملعأ

7 sarasotaا

ا

 

ةدئاملانمطقسيامملكأنم":ِظْفَلب۸۲۲ر«لكألابادآيف«لامعلازنك:يدنهلاهاور]()
."هدلودلووهدلويفقمحلاىقوو«قزرلانمةعسيفلزيمل

.(۱۷۲):ةَرَقبلا)9(

مق)7(
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عاميجألابېسبباذدالانمدیزیامف

يِفو«ةَوعللاباَدآيف:نيجهجووىلعمقااًذَمَو

1 ُهَدَعبَأيوريمَعَينلاأأوا2يلانَعٍبيِدَحْلا
هللا نیقدنحلکیبقداحةعبسبرانلانمش

س2س

وقويَنميتعمالنعاصلعيناعتن:لاق
م

اذهيفُراَلاَو""مءاَعطلاَمَعْطَأْنَممكر":ب

ميلکاا

ن
6

يلعنعوماعةئامسُمخةريسَم ص
\

\

<7٥

يفامنأَةَاَحَمبيلعدييذلاماعلانِلكألاكرت:اه
"اارحلكاَوااقساق4هِيملماَعطىلإیشمرم::ٍدراَوْلاثيدَحْلا

."اریغُمجرواًماَرَحلَكافءاقراسلحد":رخاربخيفو

ضرَقَْسَيالفمَنوامميولكلاكرت:ينثلا
نمهنَعيورامياحلانُِهريَعَوياْمنِبسَناكَوكلذلجل
اميذلاارزوُمَظْعَامْيراتَرْمَعلاَفَكَحَوَةَسِبَيْلارَسِكْلا

ہللالوُسَرثیدحنمسیل:َناَبِحنالاق.َرَمُعنبهلادّْبَعثيدَحنِاور()
.رکنمبیرغ:يبهذلالاقَو

.داتْسْإلاُحيِحَص:َلافَويدَحنِمِكاَحْلاَوُدَمْحَأوَر()

نعهوحتيقهيبلایور()
ریغىلعلخَدنمو":ِظْفِدواَدُوهاَوَرَومَعناِثيِدَحنَِدَرَوامىّنعَميِفَو()

.[٤٤۳۷رءةوعدلاةباجإيفءاجامباب]."ایمجرواقرالحدةوعَد
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ےس)الووو
بّيصللال":الاقَو'"همدقينهدنعامرِقَتحَييذلوأهبلمَ

9EA
. ٥و

امهررسيرفريخنوءِتْيلاباصىلعفيلارعيالْنأ:ثلاثلا

دتىتیااناُتْيَضَملئاويبأنعىّوَرَويلع
GSوسي20

ناکول:يِجاَصِتلفهيرجاحْليَوريرخايد9هاناَمْيَلُس

هارَععَردحأَوهترهطمنهرناَميَلُسنسخاناكلرتَعَحللاذهعَم
َتْعَفول:ُناَمْيلُسَلاَقَفءاَفَرَراماَنعَفَأيذلاهللُدْمَحْلا:يبحاَصلاقاملكام

وهزميتركك
لضَفَكِلَديفقَفِداَصُييُکهَفْيَضِتْيبْلاٌبحاَص۳ىهينأ:عبارلا

ےس بنكيهَتشَيامَنِمْوُمْلاهَحدَذَلنم"ھهيانمعينونيکراو

نيُةَمَعْطََوقَجَرَد[َفلأ]فلافْلهلعقَرَوكمع[فلا]فَلفْلَأل

ًالإَولكانإدقينِكَلَو؟الماَماَعَطْمُدَفألَم:هللوميالْنَأ:سماخلا
Zo

.ملعأهاوعفيلف

۔()
وهكااتىسدوجباعي

7 ۰ ۰ - ۶ 2ےل°٤يرح ِ 2e

ىلإهلِزنَميِفهُرقحياملُجَّرلاَمُدَقُينأمارح"وجوارادماوواتميفر )(
لِمدامرقحينألُجَرلاىلعماَرَحَوموق

صس

ضعنموللاصعبدَقَففيصلاصعبانَمنإ":ُهماَمَتَوناوهجاناوُدَمْحَأهار()

مَنَُرَمَفهلا "دلاةت

.مياَمَجْلادعجاَجَحْلاَمَريفتامهةلنِيفكلاووبوه()
اسوه .ه١٤٠هنسَتاَمَونْيَسُحْلاليفمويه١٠هسءاَروُشاَعيفدلونارهربنامْيَلُس

.[اهريغوةوكرلاولطسلاوقيربإلاكهنمرهطتُيءانإلك:ةرهطملا]()

َلاََو.رباَجْنَعَوريزانباِنَعمَعنِدَمَحُمةياورنٍِتاَعوُضْوَمْلايفيِزوَجْانار
.[٣/٤۳۳ءايحإلاثيداحأجيرختيقارعلا:رظنا].ٌبِذَكلطاَباذَه::لبنَحنِدَمُح
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عدحأيقللِاةَّلاَحيفاهئادآاأو

.هپكريتنيِرِضاَحْلالضفألكالاپادبينأ:اهدحأ

ِتاياكحَوِفوُرُعَمْلابَنوُملُكَُنِكَلَوماعلاىلعاوُنكْسَيلنا:يناثلا

لَتبابحاَصْبُهَعَمملكَيَو3ةَمعْطَألايِفَنيحلاَصلا
2سپو

.ةشحودن

.هسيللکىلإَرْظْنَيالْنَأ:ثلاثلا
٤ہوهے

حمْسمَلَومهُيماَعَطلاناكاَدِإمارحَوُهَفدَرْنِإَفييَفرلكادلکانا:عبارلا

ةَالقمهلناكْنَِوْمِهريَعِماعلاَناَكنإلك:رلوُرهلنأ:سماخلا

عونُمَمَفنيميماوكلذنفالكنِركلک::هلوَقىلع

.هيلعفلينأنمنوههنأ؛ماَعطلاىّلَعاسر

ةناوُغْرفَيىّمَحماعلاىّلَعَتْوَمْلااوُرُكذَيألنأ:سداسلا

دَيعَقَرَينألُجّرلايم9ََرَمَعِلوَفللبقهدبعقيلننأ
.ِباَحْصَألبقماَعطلانِ

°0°E„صلسس.و ِءوُسَومئاَهَبلالاَعفأنمَكِلَدنافِةَعاَسدعبةعاسلكلاَدواَعُيالنأ:ُنماثلا
.بَدألا

1<1وس°2°سوەکھو.ذقتاصےس۶ هديضفوآءاعيمجهيقدشبغضَملانمةريغهرذقَتسامَلَعُفيالنأمِ

عوبيفيفٍعلمَدأهلِيف

الَوهراُسهْذُشَيلَوماَعَطلاِنَعُههْجَوفرصذهيفنمايش

.[رشعدحأركذاهضرعدنعنكلو«بادآرشعاهنأفنصملاركذ]()
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ةرززمككاورتلينبقيةاهيف

هللا

ةتينةرمخامتلةنبيديكلسعوول

لبقنوموقلصفلَائِيناوءاهيفالْنَأاًهيِفَو

ناوةعاَمَجهيفعِمَتِجتناوکميرادُبناوميِدَقلايفهببماركا

نيممينوهامابصبنمَدوُكَيأَوطلايفاملاعَ

وامىواولاىلعشرالكفريديفوف

م

E

ت

ف:ةعتسَوفاَرصْنالاَودلا:َرَشَعَيِداَحْلا 0ىلإِفّيضلِل

ل":وِاجالانمعيبةَقايضلالناب
اوَُو"تنلمَععارُكىلإ

و

نانعضينزبهاشورذال0ل

.ىّلاَعَتهلايفاأررلايمةَعبَرَأرسوعدبجالايمد

وأاًريرِشوأاعدموأاًمِساَفوأييرَبحاَصوأاًمِلاَظيالاَناَكْنِإاًمَأَو

بيجذأيفيأللبديباجارتبسأبالقابوابوالكم

\

O

ىلَعالوعصايلب؛سِْجَمْلايفرَدَصَيالفيِْنَمِلباجنِ
يصبتبةلباقميفسِلْجَينيِنيالوِقَمُحَرلابَنيِرِضاَحْلا

اًرَكْنُمرادلايفىأَرْنِإَورشاليلوهَماعلاءيِجَممىلإَتاَمَيْلالاريكيالو

.مكْحأَوملأهاوربيعىلعرقْيمَلنِجرحًيالِإَوريع

"لايمأةنامئبنامسعماماداووهوةنيدملاوةكمنيبزاجحلاةحانبعضوم":ميمغل|عارک])١(

[(لاذلاوءاحلاباب«نادلبلامجعم:يومحلاتوقاي)

.ةريرهيبأٍثيدَحنِميِراَحُبْلااور()
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اتارا

باَرَشلاباَدآيف

:ةرشَعيهو

بَرْشَيَناطيّشلانإ"يلاِلْوَقِنيميَروُكْلاَدْخَأَينأ:اهدحأ
(n u .''هلامش

یتر
ad

2

.هباَرَيفنالاهكرالعلىلامشبلوفينأ:يناثلا

اهيِفبركنم":هللِةَضْفْلاَوبَحَذلاةييَفبَّرشَيالنأ:ثلاثلا
َEee)سو نهجراتهفوُجيفرجامن

نع4#هَلَكِلَدبحيءاكِجَطضُمالواَمِياََبَرْشَيالنأ:عبارلا

دَقَو«برَشامَءاقَتسالهيلعامامْئاَقّبراّشلاُمَلْعَيول:ّليِقءاًمِاَفباَرَشلا

."اافَمَرْمَرنمبركنأ"اهنعيور

مدت()

5ةملَسأنَعولعنق()

.[١۴۸ر«بارشلاوماعلابدأباب؛عيبرلاهاور]()
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ااتدىملطاف

2راماعلارش.strلولاصَمايلاصمَينأ:سماخلا

منَِداَبكْلانفءابَع

الرازوُكْلايفرْظْنيَويلَعرْطْفَالزوكلاٌلَمْسأيارينأ:سداسلا
لبق

#8يتلايهلهيفسميپالوٌنوُكْلاَوُمَوياتويفاشَجَيلنأ:عباسلا

بحاَوسفننموأئفلاٌلوُسَراي:لجَرَلاقَويفسلانع

:َلاَقهيفىَدَقْلاىرألينو4سفتمدكيْفنَعدقن:ل

ِةََدْمَحْلابهيفْنَعَروُكْلايُحَيوا
ص

G
o
0

oۋۇ يفارشأل":لوقلااكوبارلايفعبذأ:
"دلانَا

"سيلانيل":8وَفِيباَرْشلابَراَدُينأت

َلاَقَفرَمَعَوهلاَمِشْنَعركبواوٰييارعأهنيمينَعَونبلاتليتو
"سيلانما"يباَرَْألالَواََكركبِبطْع

ا

۰jسرسص°سصصص:4
يفهدَمْحيَوكَهلرَأيفهللاميمسيساقاوةَكالُثىفبرشن

2g۾سِےس۰۳سب. يو.بو:يايويعل:يارايي

ُدَحَأَبرشاِاَور)۱( :یأ؛"ًداَبكْلاثروُپهنعيالواضمَءاَمْلاريلفمُكدَح

ْنِكلَورباوَكلذْنيهلق؛بَعهامااومل"توَهَينوجَو

جاويفتيفاوهرل:ىَوُريَو.سَفَنلاممضلابرها.عييرلاهاَوَر."مهوصُم
وبرفانوهرباادااور”:ايلانعسابعنبانَعَو"ر

نعArرم

 

مَاإاودَمخاَومرصداوُمسَو

.ٌحيِحَصثيِدَح:يوميينەلوارورنايييياع

.[هجرخنمدج9)1

.[۳۸۳ر«بارشلاوماعطلابدأباب«عيبرلاهاور]()
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oY . ةلعجيذلادّمَحلا:بّرشلادعببلويمثميِحَرلاِنَمْحَرلا:ُديِرَي

هلَعَجَيملوهيَمُحَرباتارابْذَع :بَلَبرَصْنِإَوءَبوُنذِباجاجأاحلمُهلَعُجَ

كتیلوبکریلاقلأاذ8#ناكَونياندروويفاككراب
ص

°)س٩7۳%مس۲°اذزو°7 .ملعأهاوي.للانمو۸n".نبليِفَلاَقَو

اَهْلِهديناَسْنالاليجُينَاسابال:[ةهكافلالکبادآیئ]لاسم
1

A

\

يقوءويقهيايدنينعينيايلايف

مثبيفيفردانالالدينِكَوىّصَعَنوُهَرُكَينورا
هلاملُكَكِلَذَكَوكلذَدْعبهُمموفكرهطىلعهيفناولايِ

رضانيناريفهرُكيَوويفيفرقُيهرُكَيَویوو
3سوطو یورودعملعيداوُ:ُلوُقيَومحَبناَمْرلالكيناكايلَعنِ

Êے4 oe0
:لوقَيَوهيفَوىلعاَهَعضَوةَروُكاَبْلاةَهِكاَمْلابيټوآادِإناكايلانأ

ص7٥و

ودّيمتاکانْمِعْطأَفاَهَلَوَأاًنمَعْطَأامُكَفَنيِمَلاَعلابرِهلِلدْمَحلا

اَمْؤاَمىَريَوءاطرخَبَنعْلالكاامير:ىَورُيَواماهاريٍدَلَورَعَصأ
ص

.[۲۷۳۲رءنبللابرشاذإلوقيامبابءدوادوبأهاور]()

.[قباسلاثيدحللةلمكتوه])۲(

.[۸٠٢۲ر؛نبللانمضمضميلهباب«يراخبلاهاور]()

رئيعبساعاهنمبرشيوسعيواضريتلاٍهَنيِدَمْلارابآدِ
.لمَجواهيفشلابواملابَاصبوسرغريوكو

مىلعاَهَعضَوةَرَمَلايتوادناك"فلٍمظَْلِبسابعنبِانَعيناربطلاهاوَر
هيسىلع ."ِناََبصلانُِهَدْنِعنوُكَيْنَمهبهَمنرخايرهلوانأامكهللا:لاَقَوتف
يفدتبيعيفاکذراوااوا
کرباهعاصيِفَواَهَدُميِفَواَهِراَمْث

دعب

کرب
ڪو۶
r
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هنیمَييفَناَكابطُراَمْوَيلكاهنأىوريَوولولاُتاَرَرَحهناكهحل
و2oسےسف

ظفرو يفلكاتلعجَف؛یونلااهلِهبترفہلامشيفىونلاطفح

ٍتفَرصْلاَفعرفىّتَح2نمىفلأبوىر
عطفمرقبَامهمحلالكَطرخبيلالأ

ماَعْطديلامحَللاتبْمُحَللا:ُلاَقُيَوماعلالعفنمهبال۽؛نيكسلاب

ديسر:َلاَقَومحَللابًديرثلالا2َيلاناکَوبَرَعْلا يتلايفماعلادي
ص

يسقيمحلالكأىلعهمام:اضْيَأُلاَفُيَو.مملايفديناو
هلعشاومحلللكآاهِداَيََعالةَيراَضلاعسلُبوُلقثسَفَكِلَذلَفبَلْ
مصص

دَهاوبيتلاماَعْطتکاناکَف

بَمويلكلکانملاقيلعنَعََوو:[اهريغورامثلاضعبٍدئاوفيفةاسَ
٨سو

بيبرنيرْشِعَویدحإامویلکا(نموفْنْطَبيف4هادلكتلێقةةوجعتاَرَمَت

همساقعاهبلءَرقبامحلو:لاَهُمهرکیايشهدسُجيفريملَءارمح

َنِملصفيشبُءَيِفْشَتْسَتْنَلَوياذانِهلمجرحيمْحْشلاَاود

ياساناَيَشَعلَوءاذْعلابُرِكاَيلَفءاَقَبلَوَءاَعْلاةانموءبَطَرلا

يذلاوهو

سابعنباثیدحنمءءافعضلايفيليقعلاوسابعلاثيدحنملماكلايفىدعنباهجرحخأ]()

٥/40‹يقارعللءايحإلاثيداحأجيرخت:رظنا)فيعضامهالكوارصتخماذكه

و.رفْعَجنوللادْبَعبيدَحنُِدَمْحَأُاَوَر()

."عرقاًديرثلالكيناك":ُلوألا.نيئيِدَحنمبکرفّلَوُمْلايِذَلاُثيِدَحْلا()

يقديزيوهيوقبشلللإطلاأن:ينالاوسناثيدَحنمملماوو

."'لعفلمْوَيلكِهينَمِْطُينأيبرتْلاَسوَلَوقراايندلايفماعلاُديَسَوُمَوٍعْمَسلا

.[١/٤١۱یافخلافشكيفينولجعلاءاور]
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د:لوُفَبرعْلاَورهءالكروةَمَقسَمءَمقريحايفو

.ةيَألاوقَداُكْلاَهُحخَشبهذِيءاَذغْل

َكَمْلحدختیتحكبينمحتاليباي:هنبالُميِكَحْلاَلاقَو

يفىراملقااصبوُمَولوءولاشموذل«
.قوُسلا

:َلاَقَ؟ييهامفَكِاَرْضَاجستنيٌةَعيِطَفَكْيلَعىدأنيْسميِكَحلاو

.ناَتكْلاسَبلاَوجسْفبلانهْدنِهَداَوهِرْعَمْلاَراَعِصَوبلابابللک

ال:َلاَكءاَموُدُعَألَواَهِبَةَمِصيلفص:ءاَيِطَألاضعيحاَجَحْلاَلاَقَو

لإمحلللُكأَالوهضَمتذجَأ؟لإاًماَعَطلكَالوياملنِةاالإحكت

قلعنالإءاَوَدَنََرْشَتالومَنَىححوُبطَمْلانملكاالوق
ْبَرْشَتالوماعلانمَتّييْحَأاملُكَوالإةَهِكاَفلانِنكتالو

1وسسر

ذومفراهنلابَتلَكَأاَِلوَبلاَوسبتاللكأتالقترشادو

شمتشعتلوقُاَنعَميو.ةوْطَخهامولوماتنألقناقلی

امرَهَلاسفشيامكِدَسَجْلانِديِفلْوَبلاسْبَحنإ:ُلاَقيَو.ددَمَت:يا؛دَمَتذَعَ

مَلَعَألاوُارجَمدساإُهَلوَح

ملسوهيلعهللاىلصيبنلانع:ظفلب‹١١۱۸رىاشعلالضفيفءاجامباب«يذمرتلاهاور]()
الرکنمثیدحاذه":لاقو'ةمرهمءاشعلاكرتنإففشحنمفكبولواوشعتعت:لاق

.[”"هجولااذهنمالإهفرعن

هيَيهييلا:يشلاوءاييأ() ّفْحْلايِفَوهٍِلةََّسِلايفرِفاَحْلاَوفْلَظلايفَكَِذهُ
سلاىف
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.رسعهتسيهو

:ضْئاَرَفعبر

.مارحجَونمْبَسَتُكُيْمَلًالالَحَنوُكَينأ:اهدحأ

َ عىِضْوَمالإمسيرالورحالوريرَحهيفسيلاحابُمهبلَوُكَينأaق

.ءاَسْنلانوُدِلاَجّرلايفاَدَهَف«بّْرَحْلالاحىفالإبْوَتىفاًراَرطوأنْيَعيِصَلا
ص

ةَرْوَعْلِلارِتاَسَنوُكَينأ:ثلاثلا

لُجَرلايفايينلالومُبْجَعْلاَوربْكتلاهبدَصَقُيالنأ:عبارلا

.ِةَالَصلاِلاَحيفاًرِهاَطَنوُكَيأَونفهللارنيالُهَراَرِإيجر

.ركنُموهوٍثيِدَحنمسْوَدرِفْلاهدميفُيليَدلاروُصَْمموبااور()
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ةيهاركعَبرأَو
8يلايهلءلذجالَوءاذجًةَميرْشلالیانأ:اهادح

سيفةَرَهْشلا

٤e.ص4>2°2 ليلايفَمَنَفَلانأ"ٍتيِدَحْلايفَءاَجُهَنِإَف؛منَقلاسايلبيجينأ|ةي
۰7مح

۰رراهاينوكمر

و2oo>رکرگروسس۶42
هناءاََْعلاضْبنَعيوراميييتخ×ناوهتماَمعلينا

2 اَمِعاهنااَنَعَلَبغزا:لاَقفهيلَتحَتهَماَمعاعجبمَلُجَرىرَ
للاهنعلسيلئإ

<کک0س:وسےسصصے۰كےس°س

وهفموقبهبشتنم":ْثيدَحلاىفَدَرَوامل؛قاشسفلايزبهبشتيالنا:ةعبارلا
٢ صوص

وود

.ُمَلَعَأهاويرلاسَمىُحهبَعْشَتالَبولقْلانإ:"مْ

oTو

.نتسعبراو

اكسيلابالايْمُكَلَع"یصيبنوكينأ:اًهادحِإ

ONEضيای
ْمُكاَتوَماَهيِفاونفَكَومكا

دَمْحَهَر."ةماياعِوةّلدَمبوَاهسالايفعرشبوتسينم":وقي
و2و۲الا

وهةرهشلابوتورَمَعنباٍثيِدَحْنِمتاقوداَْسِإلاَجِرَوهجمناويالاددادويو
.سانلانيةارهشُُبيِذّلابولا

ناكهجَولاراوسرلاةيِطْعََوُمَوعقلااأياَملحْلاضعهلعِهْيَلَعرفعمل()

ِنَعاكلاتلاَنباَلاَق.حابمفةسارجلوأةرصَممفوأدربوَرحمفكهجا
ىبسابالقرُذُعهيفهَليذلارمَألاوأَدرَبْلاَوَرَحْلاذِييذلالُجَرلااأ":َلاَقَفبوثلابمنقل
]۳۰*١/۸‹ينيعلليراخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع::رظنا]."القكلذرْيعَلامو

صصص .حيٍحصتسبنايحنياوڳاور()
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فصىلإنِمْوُمْلاسابل"2يلالوقىلإَنوُكَينُ:ةيناثلا

يفقَكِلَدنمقساأو.ِنيبعكْلانيَوةيامفهيلعحاجلوقاس

َدَقَرَهَظيطعن:َلاَق؟ةاَرَمْلاَو:ليِقرانا :َلاَق.فِضَكنياذ:هلليءاَهْيَمَدَ

ديتالاًاَرِذَقاذِإلقءاربِشيخت

لارألالايةةَرْوَعْلارسهبيونيهَليفةا:ةكلاعلا

يمالووليفَوياعليدياييف
يشمْ

"مهنوهموقهبتنمم":لولَنيِحِلاَصلاٌيزبهتينأ:اَماَدْحِإ
2صرسطےوەص
ناکهنهنأيلعنعيوراَمِلءاًديِدَجابوسيلينأداراادنريس:ةيال

oسہ

og „oس2 ٍِناَسَكيذلاهليُدْمَحْلا":ُنوُقَيَوىلاعَتهلاَدَمْحَيَوِءاَعَدلااهبوعدينأ:ةكلاثلا

عبيوتايفةواتييبايعوبلنا.يتَرْوَعهبيِاوأام
.َكِلَديف4#يلا

نِمام":لاق8ُهنَعيوُراَمِهبانوايفيةع
س.E„س

)و۰و97۱
Eچاهللا

ٌرُجَينَمىلإهلارظْنَبالو""امليهَلرانلايفق"َدْعَبدارو"٠ِنِمْوُمْلٌةَرْزِإ':ظفَلِبعيَِرلاهاوَر()

ر
ِ.انيرَقمق()

َءاَدامىّلاَعَتهلاِظْفحيفناکالإابنامِلسُماسكملمنيام:ساَبَعنبانَعةَياوِر()
eو0ُ

هفرحخهنمهی
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(ةعِماَجةَمِلك)()
نأمِلْسُمْلاىلَعبحيباًمِمِناَييْلانمُهَقَحبألاكرهلبفَنَصُمْلاىطغأدَ

باموکوتاشنوکرترشایساتعیبیکليفرسيووپىلحَت
يفدَرَواَاَرولاسوماعصْحخَتبادألانِاريكنأديبفورةا

ًالِةَراَقلاتادانمتسلَوداشزْإلادرَجُمِلَفبيداحألانمايبأش

ةَداَعْلاىلعاَهيِلاَعفوُقْوَمماَعَطلاَباَدآنإ:ماعطلاباواالعمكَلدحقِوَطَلاهساهواك

جَنكيدلفيِضُمْلاةَحاَمَسِنيَوناَهاََرمباَطِلاعبَتفرعا

ِهيَلَعُبلْغَييذلاهرصَععتاطبفيكمهباَهَقاَسيلابادآلانَِةَفئاَط
الإيلابأدكنأديربيذلابيلالقتلاىلعمقكوموبلوفْ
نأ:لمْجأءىَفْحَيامَوىلعلَامو.فيِضْمْلاَلاَحَوفوُرَظلايارينأ
هباافهمیرُخَتىلع4اصااکا-ميلياوروهعلاَمرالياميعاري

:ليِقاًميِدَفَو؛نيدلاُئِداَبَمهيلوُعْذَتاَمَوضَراَعَاليييِرطيفريَ
اَهَسْوُباَمِإَواَهَميِعَنمِاَهَسوبِللُكِلسبا
لورهُيواهيِءاحَرلارْصَعيفُنُحَتَوتلحنأىلع
هللاضاقيتلاِروُصمْلاَجاَرَمنِىفقلةَساَيِسمُكُحىلع الهتارَيخهدابِعىلعاَهيِفل
اَهِْعَلدعبِةَعْصَقْلالسمكبادوِنوُناَقلةيِفاَُمِءاحَرلِلاَماَرَيلب<هاَهَعيَتْس

َتْيلَفءاًماَرَحهبحاصنمةكرَعْشُمةدِئاَمنمٍنيَقيِفَرلاحالكأءاَهِاَم
ةَماَضُمْلاهَلامفلكايَْسَيىحبهكجاعناويلَمير ؟ميِرُحَتلاَوةَ
َنِمنأ-ةَرهاظِهِذَمَومْتاهنبلكدحللإُداوَمْاتدلَ
حلاَمضَهوأةَضاَضَعَكِلَذيفىيالوىّلَعابفجهنِءاَيِحْسَألانيف
ٍرْشَتهاريلبقايل باوانماركنانتادِإَو.ممألاضبريتدعىلعبطلاير

هُكَعَبوهايْلاَوبفارغألابنكيلاَوُخألاَوفوُرظللمضحياممفصلااَهفاَسيتلا
رضَعيفىريفحتي۽طاَسْوَأيفاماهنمَوفَقايللاَوٌقوُذلااهي

ِاَصَقنلاَوةداَيَرلابلَاالىتَحِلاوخألاَوِناَمْرألاىدةََضوْرْفَماداْبنَدِإسيف
فلَحْلاىلعنعِلناَدْيَمْلااذَهيففلساهيلعَاَسامدقتِلهيلَعَوليدبتلابوأ
ْتَماَدام ميكانارارراموههنَعٍديَحْلامَدَعَومارلبِياماأَلتُْمم
تلانياوك:يلاَرلوقکضبلکوٍرضَعلكميالنياكڪَلشاو

)۳:فارعألا)ورشالكاشةواواوف:هلوقو١:نونمؤملا)امصاولو

يذلاةايفاثم2ابلاوودانولححلاوفاةكيزمرحنملفل:هلوقو
orو اڪاملواوفراكلا:هلْوَقَو(۲:فارعألا)واويهلع

ىلإ-مگننماشالعاو:هِلْوَفَو:ناقرفلا)ڳاماوَقےگےب
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كيبلُكَوهللامسملغاي":هلوقكو(١1:رونلا)وأاي-هلوق نمي
الألا"اكلامهلوَفكَو[هجیرختقبس]"كيليامملُكَو

"ءاَوَدلَكسَر:ِهلْوَفَو۳(٤/١1«يقارعلاجيرختبنيدلامولعءايحإ:رظنا)
هيلعهللاىلصيبنلاىلإهعفرحصياللاقو۲فشكيفينولجعلاهركذ]

باتك؛يراخبلاهاور]''ةليخمالوفارسريعيفاواواوُفَدَصََواوك":هِلْوفَو[ملسو

ِفوُرَظلاىلإٌةلوُكوََفليصاَلااأفراقنيِاَوَقاَهْلاَمأَوهذه٥/۸۰٠‹سابللا
.هححصُمها.قيِفوَملاِشابَوماعلاعََْداَصَتْمَلاَمٍفاَرَعَألاَوقاَوْذَألاَو
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عاملايف

ىلَعلهال9"اًفيِمَصنضالقو:ىَلَعَتوفالَكيفلب
:ىَلاَعَتهلْوَقيفرْمَتلاضبيفیْتنَعفضٍيعاَمِحلا
ةَمكحَوهمًالضَفهابلحاكنلاهلاحَامْلْعْلادشاهناأ4ةااک

نكساهجوَراهتملعَجو»:ىلاَعَتهلااَمَكفيلولشَنلاِءاَمِل
41ل

ةليلهلُحأَنايصَعناساداراادو:[ءانيبالاهليللُحألاٌبادآ]ةا

ُدُمَحْلا":ِهِلوَقِبَوُعْذَيَویقراَهَطىّلَعَنوُكَيْنَأيغنياهبِءايالا
يماىلإوُنذَيمُتنِءاات.ماَرَحْلاِنَعِالَحْلابيِغَیوِ

اوَلانِاَهَندَبيلييذلا٤الحامباّيثلاامنامیه

رولهآيفيلراملوةالتيم يفيلاكراكو e

ةوسلاهبيوعاجلايفيلا 2لولوجرايصحو
ےہ

.(۲۸)ءال)۱(

)۲(

.(۹۸۱):فارَعألا()
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2oهو

ِلَعْلاولامشب:ُلوُقَيَوللهيوريكيوحاهللاوهلق:ًارقيوفللُدُمَحْلاَوهلل

يِفَو.يلعنبعَترننِإةيطهيرذاهلعجاهللال

بّنَجَوَناَطْيشلاينيجمُهللا:َلاقُهَلْمَأىتأادِإمُكَدَحَأنأول":يكيِدَحْلا
بااِفى"اطاشَيواَمْهَنيَبناکنِيتقررامدالا

ميِوليدما:ُهَاسِلهبكْرَحُيلَوهسْفَتيفلَعيلَلاَرنإلا
ٍكِيَلَع:ٍةارَمْلِلُلوُفَيَوُهَتوَصضْعَيَوُهَسأَريطب#ناك"ٍثيِدَحْلايفَو

د7ِناَدرَجَميالقُهَلُهَأُمُكدَحَأعَماَج0:ٍتيِدَحْلايفَو
ر

\
س

0ر

ا:یَرخَأةياَوريو«ملكافَميلو,nر

ةَلبَمْلا:لاَق؟وُهامف:ليقُلوُسَررنکوميلامهامكهار
2ےوسا بكاهيكرلياتروليَاينو4

دمتنألبقاهنمهَتجاَحضفاَهَعِجاَضْيَواَهَدَحُينا يِفَويضف
ص َناَيَشَعكدَاداَرَأاِ":ٍثيِدَحْلا امنسَوهلأن

ر

.2<.4ص7 هيفناَطْيْسلاناكدَلَواَمُهَنيَبناكناَُنيِطاَيْشلاتَرَضَحَوْتَجَرَحَفةَكِالَمْل

أيتبنأَدَحَأنأول":يراكطلوسابعىلايبوحنيهعن)۱
سموإلےو هلن؛انفزرامَناطْيَّملاٍبّنَجَوَناطَْشلا|ولاماي

."ادبأناَطْيْشلاُهَرضَيْمَلتولا
ثيیداحأنعحاصفإلا::يمثيهلاهركذ]()

.[١۱۹۲‹عامجلادنعرتستلاباب«هجامنباهاور])7(

فيضدنسبدبَعنبةبتعثيِدَحنمهامنااَور()

ء٤۳رةنامألاءادابةنامضلاءافو:شيفطافسوينبدمحم]ِهَناَمضلاءاَفَويفهلعبطلاهدرا()
ظْمَلِببِدَنَسكؤالپ[۳ یتِءاَصَفدعباهْنَعحيالكهَلْعاجاذ":ظفلب
عَماَجتهتهللالوُسَرنألامنسئْنَعىلعيوئاورو"اهَتَجاَحيضف
یتحاَهْلُجَعيالفاهَتجاَحنبنأليفاكهلأْمكْدَحَ
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َكنيمَيتكلماموأتَكَلَْأتيغاِ" A اکیرش

ےسص٥۴72س
ادقلسَتْعَتیتحتتانسحهندوبتكيكَعظفَحنافهللدُمَحْلاَوفلاماب:لَقَ

سسس

(rr Gs e et ê
.'"كيونذتزرمغَتلَسَتغا

 

.هنمجرحامدعبَكِلَدنافہهنيميىلع
ےکسیےس

م

رخآلاولوألا:رْهّشلانملاينِكَالَكيفُعاَمِحْلاُهَرُكُي

اليلعاي"يعل8يلاةيصَويِفَوءاهيِفَنوُعِماَجُيَنيِطاَيْشلانإ:ُلاَمُب
€2

الَوسرخانوکنأمويالدلاوامكيِنِدريكعاملادنملك

ةَركَعَمَوالإاَهْعِياَجُتالوهدولىَمَعْاتروكرساجرفىلإرن
هعمو هليلماَجومَعَقةَوهَّشلاىلعةوهَسلاَعَفَتاليكاهَعَ

ص

ُهَنإَفَةَماَقالاَوِناَدَألاََْيالوىَحضَألاًةليلَورطفلا ربلراتيىنإ
ع

Eسولسسون2م“ ءاقفاتُمنوكيدلوامكنيضفنإَنِإَفىلعكارمماالوءاًراشع

هللاباَتِكِلاًطِفاَحْنوُكَيلَوامُكَيَييكنإقةعُمُجْلابلعاَمِْلابَكْيَلَعَو

.ُمَلْعَأهاوَو٩"ىلا

.ةَجاَمنااور."نيريعلادرجتِناَدَرَجَيلَورَعسَيلَفلهامكدَحَأىتأادإ":ُهاَْعَميِفَو()
اإمكدنزل"لقاقوللالوُسَرنَاسابعنابيدحنِمِسمَوىو

انجهللاهلاماَبلاَقُهَلُمَأ َكِلَديفاَمْهََبَرُدَقنإءاَفَرَرامَناَطْيشلابنَجَوَناَطْيشلاابَنَجج

."اًدبَأُناَطْيَكلاَدَلَوْلاكلذررَنلكلَ
مقيفاًموُدَعَوِدلوُسَرلاىلإاَياَصَوْلاِهِذَهبْليِدَْتلاَوحْرَجْلاُءاَمَلَعركأ

يااَهلُكه9اياَصَونِيأ"اهني:يناغاصلالاقِتاَعوُصْوَملا

ِةعَماَجُمْلانَع:اَمرخآيِفَوتاَمالَعتالقالمليلعاب:اهلَ اهلكقصوُصْخَمتاقيفةَ

.نيرخالاونيولَملِعةَيِصَوْلاهذهيفيلعاب:اَياَصَوَلاوهذهرخو.ةعوضوم

يففطويلالاقَويناغصلاتاعوضوم].يببصنلاورْمَعنبُداَمَحاَهَعضَو
2on 2

دبعاَهَعضَويتلاُهَياَصَوَكِلذَكَوءورْمَعُنبُداَمَحاهبمهتاََوعوُضْوَميلعاَياَصَوَكِلَذَكَو"
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eسس eرو0ةيقحَتةَعُمُجْلويام.

لعهللاَونيليدَعَافرل0لسْعنَمهللا

اماهنلَواَتركادلفرخَدَحَتاِهِلْهَأمعَوَلاداَرأاًدإ'"4#هنأ

ساوكَايفاتامثههرىلاهَیا بحت

يفّيبصلاىَبَحٍدَحَأَدْنِعهنرالُجَرلااجينأ"8يلاىو
° 2%

.ُمَلَعَأهلاودنعكلذروُجَيالَقلَقْعَيناكنِالإبياتيهاَذَمادوَو
صص

ةعوضوملارابخألايفةعوفرملارارسألا:يراقلا:رظنا]هاُهحيَشَأناَعْمَسنبدايزنبهلا
0٤Lريعةلطاباهاكلذىنعَمتسيلفاكيتلاىلإاَياَصَولاذهةيايتاكو

دیوياممواذه.ائيدَحيحوُاملکسيلنکوفَمُكَِواقعنوتذقلب

/ينباعاتكقىلالاوهللامكايلَعاملادِناأاهيضَوو

لالاسينأوأبوألارادقادههةواتاَقَالَعلالوحُموُحَبامهن
فاوسرنييشنا:يلَعلاق؟وَعاداميذمهنيوياراانولجَرنع

0رمممت

َوَقَيَفْيَكَفِنأَشلااًذَميِفِلاَوُسِطَسْبَأىلَعممدلناكاِفينهيالجللاس
دْنَبيتلااَياَصَوْلاِهِذَميقلىلَع اَبرجلااهنىد

ُمِكاَحْلاَوَناَبحنِوولورکرمهللامحر:ظْفلِبنساُباَحضأُءاَوَر()

Gooوہ

رکبوفارةعةعويلسعنم"سانٿسَثيِدَحنمهححصو

3A Goo ىننعمشاومالااندو":هَاَيِزةياَوريفَوءيِذِمْرَلاهَتَسَحَو؛ثيدَحللا
2ص2

اذِإ١لجلركنِيلح:يأركتباوةالَصينعيءاهيفَولوةَالّصلا
:يأِقباَنَجْلالسعىلإ|اَهَجَوُحََُهلُهَأعَماج:يأ:لسُغََوروُكاَبْلالَك

ةَباَنَجْلام
ةَشِاَعِلوَقَك"::َلاَقةَسِئاَعللوقهنأةَناَمساءفَوٌبِحاَصبلعىرَجيلا()

سَمةَتجاَحلُجَولاىضَقادءاَماتأاذإاهِجْوَرِلةقَرْجْلانكادحِإ "قبعمقواتكابثم
ء٤۳ةنامألاءادأبةنامضلاءافو]

.[٤۱۳۸۷رءطولالاحيئرتستلاباب«يقهيبلاهاور]()
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سp7سنُورهفیهو

دلانماربعي

َعِماَجُينالجلاوُراَجَأ:[عامجلارركتولودحاولسفغلا]لاسم
هررو ًالْسُععيِمَجْلِلدعبرَاسيعماَجُيْنأَوقرمدعبةرَمارم

يلانَعَكِلَديورءاًدحاَو

ادرىّدألالسعهَلُبَحَعْسُمْلاَوِِاَعْلاَوِلْوبْلاةباَصِإَدْعبعاَمِحْلِسبالو

هَلَعساباقلَعْفمَنِإَوولاوأدار

هوكجرجىعماللعولأينتجاري

لاحيفجرايفلرْبدلايفُءْطولاُروُجَيالَوهَعِحَطضُموأةَربْذُموأ

فيوُراَمِلَوكلذْنَعىّلاَعتهللايهلنملاَسيْغالالبقالوضْيَحْلا

.مكحأَودَعَاهاوَماَذُجْلاَدَلوْلاُثروُيثيِدَحْلا

َوةَرُحْلاِنَعَوريعةمألاِنَعلَُروُجَيو
ٌقيِفَوَتلاَوهيو

-

.ِلْزَعْلانموَيهوياقاةَرْهفْلاُنَصُمْلاَرَسَفامنيعْلابُةرهعلا:ٍةَحسنيِفو()
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۳ كناىتىامادعوا [

0سمان1لا

A Êیسح

قلارِياَسَعَمبادآيف

نلمك"-يبنلالاَقَواكسسالاق:ىلاعَتهالاق

تاكهكرَمُغنرَعَوَو"کالْبمُهوُعْساَفْمُكِلاَوْمَأِبَساَنلااوُعَسَت

ٍسِلْجَمْلايفهَلَمّسَوَتَولواهيلاَدِإهيَلَعَمَلَسَتْنَأ:كيجخأدوكلَنيفَصُي

ٌنلطهجوبميعيلا"رمش:ثلاُدْبَعَلاَفَويبلهياَمْسَأبحُبهوُعْذَتَو

:ُبمَعىّلَعيِفلالوسراَهََلاَقَو.المالکو :َلاَق4[نل

4

لَبَج“بداَعُملاو"ملكانسخحووالسلالُذَبِةَرِفْعَمْلاٍتابجوُمنإ"

دوُهُعْلاِءاَفَوَوءبيِدَحْلايللاىوكيو"يِلات:
ِلذَبَومالَكْلاِنيِلَو٠ميلاةَمحَرَوراَجْلاظْفحَوََنايْحْلاكرتءادآو

4<23 5"حاجضفخوماسلا

.(۸۳):ةَرَفبْلا()
نلمeeRاور()

ٍيلُحْلانحِوهْجَولاطبمكنْمهَعَسلْنِكَلَومكاويسالااوُعَسَ يفرطصنبو."ققلخل

ْمُهَعَسيِل'لَدَب:ةياوريو..َتاقاربا
4رريبكلايفيناربطلاهاور]()

م

.[١/٠٤۲]ءايلوألاةيلحيفمْيَعُنوُبُهاوَر()
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يلا:ِءاَمُكُحْلاضْعَببملكأكاععةتباكليااقا

ربعيفمْويمالومَلذرْبَعْنِمهجوَكوُدَعَوَكَفيِدَص
روُمألايفرطًالِكَفءطَسَوكروُمَأعيمججيفْنُكَورْيَعنمْمضاَوََونك

ادإَوءِتاَعاَمَجْلاىلَعفَالَوتاعالاركنالَوكِيَفطِعيفالومَ

ليِلُخَتَوَكِيحلِبكََعْلاَوكِعباَصأٍكيْشَتْنَعْرِفوَعْسَتالفَتسَلَج
ےسصسا

بالادْرَطَوَكمْحَنَوكِقاَصبٍةرثَكَو؛كفْنَأيفلاحْذِإَوكاس

هاَعرَعَوٍةالّصلايِفَو«سانلاهوجويفيطَمتلارثكتالوكهُجَونع
ْنمِمنَسَحْل١مَالَكلاىلإغصماواًموظْنَمكمالكوءائدامَكسلُجمکیلو

ِنَعثكشساَوكلذةَداَعِإُهلاْسَتالَوكنمطرْفُمبُجَعَتراَهْظِرْبَعِب

َكَصْحَيامرئاَسلَوكلوْنَعتَّدَحَلَوِتاياَكِحْلاَوٍكِحاَضَمْل

يفحلتالوقةَرلايفٍعلددددالونيرايفةِةَرَمْلانصعَالو
كرۋس

الشقكَدَلَوَوَكلْهَأْمِلْعَتالوىلعادَحأمميلَوِتاَجاَحْلا

ابماريكناكذوْمِيلَعتنهالهوونِمفلاَوادق-مريع

الوكَلاهلوفصرَنيمهنيَوٽُريَيفمُهنحَأَو

Zo

ُبنَجَتَوكلجنمقوفَتُمَصاخاِكْرافَوطفيفكّدبَع

ْنَمىلإَتاَعيلالاريكالَوكدبراإلاركالوَكَيجُحيفرُكَفََوَكَلَجَع
وروکسە

نقنادكىلعنفنطلكينوبلككعادذوقوو

اَمِبهُمْلُكَو‹يبصلابكفرهبقفزاَوكّيَلَعهالانالفكيللست

نِإَوِمَشَحَووِدَلَوَوهلههنويَلحدنَاكلَمْلاطلكلمالوبيهن
3ےس

دنعاَقَِتُْمَكِلَذِلَتْنك شمنالطقسهلهأَوكَمايَلالافسنقكد
واهبال

رُکأَكْلاَملَعُجَتالوياَدُعَألایّدُعَأهنِإفةيِفاَعْلا2كايالاقاللرو
ص
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ُءاَدَبْلا:ُبَدَلاَقاًسِلْجَمَتْلَحَدنِ لَْنَمِليّطَحَلا7ينشب

ْنَممالاييحأَوىلإبوفنوُكَثيَحَومساُتْيَحسونج

صعواَتْسَلَجنو.قيرطلاىلعسِلجَتلَوٍسوُلُجادنعكنمبرق
لاَضلاُداَشْرِإَوءِفيِعّصلاِفوُهْلَمْلاٌةَاَعَِوموُلَظَملاةرصنوربل

داَيِْرالاَوهرَكَنُمْلانَعِفوُرْعَمْلاِبرْمَألاَولاماُءاَطْعِإَومالادرَو

ْنِكَلَوكراسينَعالوكنيِمَينَعلَوٍةلْبِقْلاهجويفنصبالوقابلعضوَمِ
ىَرْسيْلاَككمَدَفتحت

ةنايِصَوهيلاكربلعنكوماسِلاَجَلَو

كباَطْخْلايفباَرَعِلاَوظاَفْلَالاُبيذْهَتَوٍجِاوَحْلاُةلقَوبسلا
ص

النَأَودرملٍتَرَهَطْنِإَوْمُهْنِمرَدَحْلاةَرْثَكَوَِبَعاَدُمْلاةلقَوكوُلُمْلاِيَالخَأب

ِءيشدىلمحينأِكلَمْل|ىلَعَولكألاَدْعَبللَحَتالوِتَرْضَحِبیشَجَتت

.مَرُحْلِليفَءاَمفِإالإ

هلوْبهشدَحيفِضْرَْلكري:ُبَألاَقَتْلَعَكنفسِلاَجَتالو
مءاللَووفلاموشيفيرَاتَعئاونفياىلضل

َكْيَلَعُدِقْحَيبيلانِبيبريعواابيلزامنأكيومهلةَجاَحلامم

بقعُيَوهجَولاءاَمبهيرهةيهُبحارانل؛َكْيَلَعئِرَتْجَيهيِفسلاَو

طقْسُبَوةيفّسلابقعاهَقفُنيِشيَوقَّدَوَمْلاةوالَحِبُبَحْذَيَودفحْلا

بَرلانعدِعاَبيَوءَبْلَقْلاتيميوهوهَقُمَيَومِكاَحْلاَدنِعةلرْنَمْلا

كيجاواثوثقوورملميوكلاثرنقلابي

دنعهلاركْذَيلَفطَعَلوأحاميسلْجَيفيبانَمَوبوُيعْلاَوبولا

نممومينألبقلاكطعهيفسِلْجَميفسلَجنم"لاتامك
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ةفنماتمهشنےکنہاےسہاےستحد

ٍدْمَحِبَومهلاكَناَحْبُس:َكِلَذ مح ُبوَتاَو7”للا19ناناكين

اواو"كيدهسِلْجَميفناكامهَلهارَفَعالإكيل

الَولرالوةَرَْعَنوُليقَيالمهرَكأصوكاي

ليِلَقلاىلَعنوُدُسُحيَوريِمْطَقْلاَورياىلَعنوُبِساَحُينورت

دوببورنالونالًواَطَحْلاىلعنوداوُمصْنُبالورنوُمصَك

اوُضَرنإءناَحجُونارسحمهرحصهِاَْبلاوميمااَول

وجيلومتعيفهوتميلحلاتطاوسنولمْ
هشمهرهاْظمِهِقََميف هاروَدوُراَعَيَووتلَانوُمطْفَباِهبامَ

ارتتاكبحدوبعلابوداممهيبونا

.مهَيَسُحَوَوْمهِبَضَعدنعاهيكوهاويلمهِيَبَحَميف

كنميفنييْغارلا5:يعلموبالاقامك

ينمكَلسيلف كوقلاذِإقَريرَسلاٌءاَدُعَأٍةييالَعْلناولاَمَجالولَمْمُهْنِم

كوَاوءايكَاكمْكأنكوفنعتناكوُقَلَمَت

لغوةَميِمَنَوقافلهاءابيطح

jىلإنكستالورَْعَتال:وريغمالکْنِمَو يفْمهِئاَتنْسُح

يفذجمكيدةَيقَحتطنِكتكلمهِوراَهْظَِوكج

يفْمَمْطَتلَومهلإهللاكلكفلِكشتالوُهُدِجَتالاَمَيْرَواًدحاَو

عمكيدهجاديلايفكلاواكاتكراوبقايفكاك

منوداعمأوَاَمقجاعمهنادعتلااِجَىئآوباگ

وأةبيغْمُهْنِمكعبادِإَوكناَسافُمَكيلَعلوطياًرُدَعرصفالكاَهِضْفي

.[٦٥٢٤٥۲؛سولجلاوسلاجملاححء‹لامعلازنك:يدنهلاهاور])(

[۲۳۷/۲ءنيدلامولعءايحإ:رظنا](١)
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ِنكَوْمِهرَشنِلاڀُدَتْساَووللاىلإْمُهَرُمَألكفكوستا

ْنَعاَنوُمَصْنَعمصْمهَقَحِل

مهرْكنمَوءاَناَسحِإْمُهَحفَومايسامهُجاجوعاَوهَباَصِإُْهأطح

مهرسنِمجنتكلَمَعَوكبلَقبقبمُهَفراَفَو.كمشجبْمُهَطلاَحَو

قيفوتلاابوكيتُامَلْسَيَوْمِهروُرُسضصْعَبكَل

ِضئاَرَملادعاوقباَتِكْلااذهيفُتْعَمَجدق:ىلاَعَتهلُفّلَوُمْلالاق

تايدَوٍتاَقِبوُمْلارِئاَبكْلانِكََرْيَعَو«قوَقُحْلاَبجاَوَواَول

لاَوُمَألاَونِهيفةَروُكَذَمْلاَقوَقُحْلاىَدأَوِلاَمَكْلاِباَهضئاَرَفلماِنَمَف

َفكَومالالاَوَعنيةتطابوبرهطَوِلاَمْعَألارئابكنمانركَدامهيفَبَنجاَو

لاحكيفهيفنِمَفَصْنأَوبللعضاَوََوليطابألايفِضْوَحْلنعهنس
باَطَحْلاریغصنمهللاىلإباتوءاهلئالجَوروُمألابفئاَطْليفباع

فبهعِاَوْخَألاميمجيفَتْوَمْلاَرَكَدَوناَمْعَْسالاَْرَلَوءاهريبكَو
اهِوبِاَصَمْاىلعَربَصَوافلاهلَعيرجيامعيوبيفهپيرو
ْمِهِضاَرْعَْنَعُةَتاَسِلفكَو؛ساَنلاىلإَناَسُحالاَوَوْفَعْلاهُهَظْيَعمظكَو

راَرْشَلاةطلاخمنعةسفنناَصَومهلانَعرهطَفَّحَومهِلاَومأنعنطو

هاتىتاذَمىلععَواَوِراَرْصإلاَوةَةدملَسَوناقفيسالاوهيوالمس

لاَمَعْأَنيِذَلاعَةَّنَجْلاَلوُخُدَونيدلامويَاَجَنلاَوهلاَنْوجَرنِ

دمحمانيسىلعهللاىَلَصَوِءاَدهْشلاَوَنيقيَّدّصلاَوسيلانِمه
َنيِعَمُجَأمعُاتاَوَلَصنيسماقنلماك ص

4
2

٥„o٠ اَمَواااموُعنهدامَنوُمضَمهواَذَميِباتكأرقنمللاشك
o„عوس4

انبسيححرنألَوأإطَحىلعهيفمَااِهايقوَقُحْلانِهانَمص
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ءاَمَلَعِفالتخاصعبهيفاًنْرَكَدَوڭاهانعَمُجاال؛َللَحْلاسيو

باتيفٌةبُعَرِناَدْبَألاٍتاَداَبِعَوَِصمنالاملاملجألا

مااارمَعىُلدُمَحْلاِهللَقهْفيِنْصَتىلعانناَعأَوفيلاىلإنَمَهلانم

دمحمديسءالمناخىلعةةالصلاَومالايِلاَيَللایَدَماو لاىلَصدمحم

.اًميلْسَتملسوهبهبحخصَوهلآىلعوهيلع

Al°ا$سیس6

مالسولادعاوقباتكهِقيِفوَتَوهللانوعمَ
و€وس4و°
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0باَوبَلاَوماَسَقألانِِهيَلَعةاكَرلاضْرَفيف:ثلاثلا

ERUMI tartarakا اقااا dott talda¥

باهيفبجتىلاُءايشألا

ص
ZA اماعلاةََدَصليصفتيف:لوألالصفلا

EEEلبأالاباصت-

NEESرقبلاباصن-

EEمنغلاباصن-

بنأظلاىلإزعملامض-

TESSنيكيرشلالامةاكزيف:ةلأسم-

TEEنيطيلخلامكحيف-

RSSاهنمجرخيامولبإلاةاكزيف-

NEEرقبلاولبإلانملماوعلاةاكزمكحيف:ةلأسم-

4(بوبحلاورامثلا)ٍتاَرشَعُمْلاةاكَريف:يناثلالصفلا

۹ُةاكَرلااَهيفٌبجَتيتلابوبُحلاَوراملايفانصأيف:ٌةلاْسَم

Plراَمْكلاَوبوُبُحْلاباَصْيىف:ةلأسم

Waرخآىلإفنصمضمكحيف:ةلأسم
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4 ١مادسعاوسل

P۳7 a SIT + PO aدماتانهننوادتأر

Oاضيأرامثلاوبوبحلاباصنيف:ةلأسم

۱ N WOٍصْرَحْلابباَصْنلاريِدَقَتيف:5

1
6 \ ۲۷..باَصّنلايفِداَصَحْلاَوِذاَذُجْلالبقعْرَرلاَولُحَنلانملُكۇُياَمباسحي:5

۱ \ 5
Aةاكزلاةميقجارخإيف:

Aaُةَرجاتْسُملاضرألاُهُجرْخَتامءاكزوكْتنَمىلع

۴نِيَدقَنلاٍةاكَريف:ثلاثلالصفلا

۴نِيدَقنلاباص

۴(قرَولا)ٌباصنيف:ةلأسم
ط
۱
۹ ۴

BEESبهذلاباصنيف:

1 ` PFةصفلاىلإبهذاٌمضمكححيف:5

6 N Eةّصفلاىلإبهذاٍةفِصيف:۴

۱ .WEباصنلاولصألايفهكيرشبيصنبكيرشلامامتتسامكحيئ:\

6

N CEEٰيلحلاٍةاكزيف:5

Vaةَراَجَلِلةَدَحَسُمْلاِضوُرُعْلاٍةاَكَريِف:عبارلالصفلا
ص
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MAIN. Iai oSہہ

eو
WVضورعلاةاكزيف:لوألالا

۴ٍةَدئاَمْلاةاكَرىف:ىناثلاُمُسَقْلا

Eلْوَحْلالبقةاكرلاليجُعَت:ةنلاثلاٌةَلاْسَمْلا

Eْتَعاَضَقهلامءاَكَرجرحانَميِف

Eَدْعَبَتاَمميف:ةَسِماَحْلاةلاْسَمْلا

<F 0

ص

|
و

۱
5

ةَسداَسلا
ےسھےےس

Eهيفةَقدصلابوُجَوَدْعَبغايِلاَمْلايف:

2ص٥4

Eِنوُيدلاةاكَرىف:ثلاثلاُمْسَقْل

EÊةبحاصُهصَبفاذإهنمنيدلاىف

م
WwW Eoوےووس2اک

.EOهنودواهلثمنیدلانمهیلعوةاكزلاهيفبتلاَمهديبنَميِف

Eةَلِهاَجْلازاكرَوِنِداَعَمْلاٍةاَكَرىف:سماخلالصفلا

Êجرخَملارادقملاوزاكرلاباصنيف
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NN 1 ب

EESEن1eسددلمههميفك

وس

EAةاَكَرلامُهَلبحَتنيِذَلافاصلٍادَدَعيف:ُلوألالصف

مهَتْفِصيف:يناثلالصفلا ....اَهِداَدضأبةَقَدصلااهبنوُيِجْوَتْسَييلامهَيِص

OÊةقدصلانمُريِقْمْلاىطعُياَميِف:ثلاثلالصفلا

eِاَمْتِكْلاَوروُهَظلايفاَهِلُىلَعٍةاكَرلاقيرفَتةريِسيف:سداسلالصفلا

TTطفلاةاَكَريِف:عباسلالصفلا

ںیاًهمكُحِةّقرْعَمىف:ىلوألاةلأسملا

Ce 1 2 2o2س

NNE؟بڃَتنَمنعَو؟بڃتْنَمىلع:ہناثلا

2oكلا
NA؟بڃتامميهو:ا

و

Aaقلانِِناَسْنِإلكنَعجرحياَمراَدْفِميف:ةَعباَرلاةلاْسَمل

2Eسومسوس ةسماخلا SESEاهُجاَرخِإبحسبىم:ةسم

٥PTو>2

۷اًهذخأقحتسَينَميِف:ةّسداسلا

VOهبقلعياَمَوِضوُرْفَمْلامايصلاٍةَدِعاَقيفنك
س
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یااُااَْعَمَوهمكحىفبابا

اباَبْسأيف:يِاثلابابا

eكشلامويموصيف:ةمدقم

V۹.....

v۹...

۸aلالهلابجوُميبسِدَحَأيف:لوألالصفلا

ےسGEےل>٥٤.ص20ِ0و9

aلاوسلّوأوناصَمَرلَوٍتاَبْثِإىفىِكلفلاباسحلابلَمَحلا

aٌربَحلاوهوموصللبجوُمْلارخآلابّبَسلايف:يناثلالصفلا

°0سصےس۰2:4-

...ةيؤرلادنعمهربخلوبقبجينيِذلانيربخُملاٍدَدَعيف:ىلوألاةلأسملا

AMA.....

M۸A...

Te P3۶ 2 2
4ْمهَريغهاريالوٍدَلَبلهآهاريلالهلايف:ةيناثلاةَلاْسَملا

٥o„ر2mو22۰۶9 ملفدحاولالذَعلاٍةَداَهَشِبناضَمَرهدنعحْصنَميف

س

ےبوس

۹.

97.......اَمِهَرْيَعَوماعَطلانَعكاسِمناَمَرِبقلعياميف:ثلاثلالصفلا

اكاسمالاِنامزرخآىف:ةلأسم

ط
۱
` 1

[C
C ِلكاَسُمالاِناَمَرلَو

1 -

6 ۰

م

۸ `

بموصلاناَكْرَأىف:ثِلاثلابابا

۹.

۹e.

Aٌدَحْلايف:

۹0...
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0لونيذي:لوألانكرلا

RARERتنصلافاetleت IHintsinا1
1.۳۷,اول7

ِاضَرَعفمْلارهْشلايفرطِلاَمُكَيْسايف:يِنالا5لا

2

Eِتاَرِطْفُمْلانَعِكاَسُمْإلايفنكَرلا

اهتاًدسْفُمیدحإبَناَضَمَرَدَسْفأنَممكيف:ُعباَرلابابل

CEاَدُمَعَمعاَمِجْلابُهَدَسَفأنَميِف:ىلوألاةلأسملا

NEEطفإلابُهَمْوَصَدَسْفَأنمممکيف:ن

نراًبِساَتعِماَجُمْلايففتحا:ةقلاثلا

۱ةَراَمكْلابيترتيففلما

سە

Eماعلاِراَدْقِميف:ُةَسِماَحْلاةلسَمْلا

° سمغ e, o 2 ر “€or! ۳٠٠........ْتَعَواَطادةَأَرَمْلاىلَعةَراَمَكْلابوُجُويفاولا:ةَسداَسلاهلاْسَملا

erertس267
2یتشمایدايفاًرارِملكأَوعَماَجنمياوفلتخا:ةعباسلاةلاسَملا لهءناضَُمَرنمیتش

و

نامْوَصلاةَحصٍطئاَرَشيف:ٌسِماَحلابابا
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همم۱EPOملباحاتيطهىتهةيودلتلاسعر
XLدالدق

NCEEمالسإلاُةَطيرَسلا

نیلقعْلا:ةيِناثلاةطيرشلا

NAُعوُلبْلا:ةِلاثلاةطيرَسلا

اساَقلاَونيمُةَراَهَطلا

ةَسِماَحْلاةطيرشلا RLهيَلَع:ةسم

۱۱ناضمرننسيئ:لصف

ںِیراَطفْإلاِتاَحيِميف:ٌسداَسلابابل

۴عاَمُجِيُراَطْفإلاَوُمْوَصلاهلحيبأْنَميِف:لوألالصفلا

اقرِفاَسُمْلايف:ىلوألاةلأسملا

Eُوفاَسُمْلااهيِفُرِطْمُيىلاٍةَقاَسَمْلاّدَحىفُةَلاْسَمْلا

Eُرْطفْلاهيفُروُجَييذلاُضَرَمْلايف

Oرسلىلإُجِراَحْلاهيفيذلاٍتْفَوْلايفةَلاْسَمْل

ْنَعاَمِهيِرْجُيَلِرِفاَسُمْلاَوضيِرَمْلاَْوَصنأرهطلالألْوَقيفَةَلاْسَمْلا
2 2oEنق E ناوءاَمهِماَيِص



تسسلالال  

a

Eese
VY

Eyن0۶7"ةن۱5 aومهرةهرلالال

۰menس>ر o Ar hm2< موُصَيالاًرفَسئِشنُينأناضَمَرصعبمئاصللُروُجَيلَم:ةّسماَحلا

407>.ص۲.م€4 Vaَراَطفإلاُهبِقْعُيمثيفُموُصَيرِفاَسُمْلايفُةَلاْسَمْلا

4 4ےگ ۸٠٠......هِلَوَأيفلكأامدعبراهنلايفدقيرِفاَسُمْلايف:ٌةَعباَسلاٌةَلاْسَمْل

aِفاَسُمْلاَوضيِرَمْلِلحابُمْلاراَطفإلامزاَوَليف:يناثلالصفلا

۱ُءاَضَفْلا:ىلوألاةمزاللا

2
tمزاللا

e

t
eر

|:ةساثلا ۰

س
٤۳٠.....يناثلاْناَصَمَرهيَلَعلخْذَيىَحءاَضَفْلاعَبَضْنَمِلنيِكاَسَمْلاُماَعْط

٤ّ٤١٠ٌتْوَمْلاُهَرْضُحَيىّنَحِءاَضَفْلامْوَصيفرَتهبةيِصَوْلاةَمْرَاللا

َفْعَضلااَمِهِدَالْوَأَوىلعِناَفاَحَيعِضْرُمْلاَولِماَحْلايف:ثلاثلالصفلا
ص

ص

َنتوَمْلااَمُهُدروُييذلا

Oاَمِهْنَلَعالَوْناَمِعْطُياَمُهَنَأ:لوألالوقلا
س

aهمرسس21 ,Oeضيرَملاٍةَلرَْمِباَمهْيلَعَماَعطِإالوطقفِناَيِضَقَيامها:يناثلالوقلا

رومو Oِناَيِضقيمتِناَمِعطيَوِنارطفيامها:ثلاثلالوقلا

٥س0©2oهوسا07A7ك02

يِضَقَتعِضْرُمْلاَو«ءضيرَملاٍةلرَْمِبمِعطتالويِضقتلماحلانأ:عياّرلالوقلا

Oهِن

21

نبرُشلاوألكألاىلإٌرْطضافٌموصلاُهَدهجأنميف



ERN اسسالالسعأو alatdntsitdts! dntdatlata ۳
شسک

تہا

 

-دلو.ون اکتحناش۳Eةاماتمدال

aهيَلِإبوُدْنَمْلامْوصلايف:ُمِباَسلابابل

Vlهيفمْوَصلانَعمايألايف:ُلوَألامسقلا

4اَهِمْوَصىلإبوُدْنَمْلامالا:يِناثلاُمسَقْلا

Eعْوَطَلامْوَصطوُرُشيف:ُتِلاثلامسل

Eِفاَكَيْعالايفبابا

EEهِناكْرَأيف:لوألالصفلا

EEةَداَبِعْلايفصوُصْخَملَمَعىلَعِةَماَقإلاراَرْمَيْسا:ُلَرألاُنْكرلا

Eعاُمكْرَتكولا

Eمْوصلايف:تلاثلاكولا

EAُدِجْسَمْلاوُهَوهيف:ٌعباَرلاُنُكَرلا

,Eهلمهجوُرخَودِجْسَمْلايففِكَْعُمْلالوُخُدٍتْفَويف:يناثلالصفلا

DOEِفاَكَيُعالاماكُحَأيف:ثلاثلالصفلا

00ةَرُمْعْلاىفباَتِكْلانم:سِماَحْلاكولا

O0ُجَحْلايف:سداسلانكرلا

 



  SRENREARANAARSNAPHCNANAH اتتااف ea
N۷1 ۵ دسعأو 1

Oجحااعدىفألاثا

OAُجَحْلابوُجَوطوُرُشيف:لوألالصفلا

NEِتاَمْدَفُمْلايف:يناثلالصفلا

ٍدتيِقاَوَمْلايف:ىلوألاةمدقملا

Uٌةِّناَمَّرلاُبيِقاَوَمْلا

Eُةَِئاكَمْلاُتيِقاَوَمْلا

نةرْمُعْلامكحيفساَنلايفالتخايف:ًةياثلا

aماَرُخْلاٍتابَحَتُْميفةَمَدقُملا

LEEِدِصاَقَمْلايف:يِناثلابابا

LEEماَرخإلاةيْْيَكيف::ةَمدَُمْلا
ص

و|

LEERناَرَقْلا:ةّيِاثلا

وس

RSSعَتَمَتلا:ةثلاثلا

0ر.>.2و
NOماَرُخْإلاٍتاَروَظْحَميفِدِصاَقَملانم:ىلوألاةلُمجلا
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هيفيامف:لوألالصفلا VOساَبللانُِمِرحُمْلاهيف

۷بيّطلاَنِمْمرحُمْلاهيفياًميِف:يناثلالصفلا

2۴>ےس4س1٤ثكهش لُمَقْلارُمَظلاَوةلاَرَِوِءاَقلِإنمْمرُحُمْلاهبياميِف:ثلاثلالصفلا

Aَكلَدِءاَبُشَأَو

.AEاَمرَْعَوِةّلبقلاَوِرَظَلاَوسْمَللانِِهِاَمدَفُمَوعاَمِجْلايف:عبارلالصفلا

AVaديصلانممرحملالكأيف:سماخلالصفلا

TOةَرْمُعْلاَوِلاَعْفَأيف:ةيِناثلاُهلْمُجْل

۹ةلأسمةرشعاتنثاهيفو«ِفاَوَطلايف:لوألالصفلا

۹ٍةَوُرَمْلاَواصلاَنْيَبيعَّسلايف:يناثلالصفلا

۹اَهِبٍتَِِمْلاَوىمىِجوُرُحْلايف:ثلاثلالصفلا

۴ةفرَعبٍفوُقّوْلايف:عبارلالصفلا

WEةَفلَدْرُمْلاِلاَعْفَأيف:سماخلالصفلا

اةاعطَفَوِراَمِحْلايمَريِف:سداسلالصفلا

aةَرْمْعْلاَوُجَحْلاقحاوَليف:ُثِلاَثلابابل
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۴قْلَحْلايف:لوألالصفلا

E RGRMAdddeReeRittnE ادعا
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Oِراَمِجْلايمَريف:يناثلالصفلا

WAاَمهِماَكحَأَواياَحصلاَويدَهَلاىف:ثلاثلالصفلا
ص

.20ے

VAرذنلايدهىف:لوالا

یمسل
ص

|يڏُهيف:EFقا

WWلباقنمجحلاهيلعنمليدهلايف:ثلاثلامسل

قِقدْيَصلاةَرافَكيذميف:ُمباَرلاُمْسَقلا

Eدْيَصلاِءاَرَجيفدراَوْلامكُحْلايف:ُسِماَحْلاُمُْسَقلا

ائيرْخَبادبَصنيلاميهَسلامدبَصَوُهاَميفسيلا
YWهنم

ص

WAىَدَألاٍةَيذِفيف:ُّمياَسلاو°

ARE,َصْحُمْلاىف:نِماثلاُمُْسقلا

Eهماكحَأَويدَهْلايف:ٌعِاَلاُمْسَقا
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٤اَياَحضلامكحيف:لوألا

٥|<يس$٥ى.0۱.

WEاَهْنِمئزُجُيالاَمَواَميِف:يناثلا

EVرختلاَوحْبذلاةيفيكيف:سماخلالصفلا

<1 WEعاَدَوُلاِفاَوَطيِف:ّةلأْسَم

Oدابعلاملاظموقوقحلاباتك

Aإ2ےل2.0سوئ o1

مِراَحَمل|نمكلذغودابعلامِلاَظَمَوٍقوَقَحلايف:باتِكل|َنِمعياّسلانكرلا

ص۶6061ررس
ر

VOWداَعَملايفدْبَعلااهْنَعلاسييتلارئاَبْكلاَو

,TOEضبىلَعْمهِضْعَيِلِداَبعْلاىلَعٍةَضوُرْفَمْلاِقوَقُحْلايف:ُلَوألابابا

WOEِتاَباَرَفْلاٍقوُقُحيف:لوألالصفلا

Oٍضْعَبىلَعجاَوْرَألايقوقُحيف:يناثلالصفلا

ِیكِيِلاَمَمْلاٍقوَقُحيف:ثلاثلالصفلا

aِراَجْلايف:عبارلالصفلا

۴ليساِْباَوّيضلاٍقوَقُحيف:سماخلالصفلا

Waبحاّصلايحيف:سداسلالصفلا
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TEنيِكاَسَمْلاَوىَماَيْلايف:عباسلالصفلا

0ے2 Vaَنيِمِلْسُمْلاَنْيَبةَوخألاىحىف:نماثلالصفلا

AVسلْجَمْلاَويقوُقُحيف:عساتلالصفلا

۹4ةَعُمْجْلاٍقوَقُحيف:رشاعلالصفلا

6
1
یالقيرطلاىف:ةَلاس

۸ ` 5
KOEمْياَهَبْلايف:

Oمِلاَظَمْلايف:يناثلابابل

WVِلاَوُمَألايف:لوألالصفلا

oN ee e ERS eeا± هىسفنبريغلاَميفبضعلاهوجونمناَسنإلامرلياَميِف:لوالاْمْسَقلا

عهرُمأبهلامطأةطساوبوأهلاَمبَو

ENEًاطَحْلالبقْنِمُهُمَرَلَيام:يناثلا

oسس20و Aهلاملبقْنِمَءاَجام:ثياثلامسل

T۹مُكُحْلاَنوُدهللاَنَْبَوهيياَميِفُهُمَرلياَميِف:عياَرلاُمْسَقلا

LEEداَعَمْلاىفُدْبَعْلااهبُمَرَْلَييتلاتاعالا
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۴ِناَدْبَألامِلاَظَمىي:يناثلالصفلا

WOهيلعقفتمدمع

۴Oهمکځحىلعفتمضخًماطخ

۴ضْحَمْلااطَحْلالق

Aِتاَحاَرِجْلايف

٠۳۰۹...ةيدلاِذْخَأَووُفعْلاَوسييفاًدْمَعِلوتَفَمْلاعلوريحتيف

وک. قتجوُرَفْلامِلاَظَميف:ثلاثلالصفلا

۳۱حاَفّسلا:لوألاهجولا

یُاحاَكَنلا:يناثلاُهجَولا

۴ِضاَرُعَلامِلاَظَميف:عبارلالصفلا
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ہنرقدسلیراجلبےکنجداکاونلللفن rerRE r:ےل-

Eُفْذَقْلالوألابسلا

۳Eضاَرَعألايفُنْعَطلاَوُباَييْغالا:يناثلامسقلا

۳Oمِلْسُمْلِباَْعُمْلاٍةَبْوَتىف:ةَلاسَم

۴0ةّْعْلاىف

WTِتاَعاَبَتلاهذهنملصَتلايِف:سماخلالصفلا

۳ٍرئابكْلاَومِراَحَمْلايفٍنُكَرلانِ:ثلاثلابابا

۳Aرْئاَبُكْلارضْعَبزرقیف:ةَلاْسَم

W٣بادآلاباك

2و

...۳Yلكلايفاَهاَعاَرُمبحتىبيتلابالايف:ةرماثلانكرلا

P۴هِلُكَأَوماعلابادآيف:لوألالصفلا

\

1PEےسےککمرر0 :هجوأةاىلعوهَو:لوأالا

Rr 2 Ros ERIS f ۴لكألالبقبادآلاةاَعارُم:لوألاهجَولا

eباَدآُةَرَشَعیهو؛لكألاٍةَلاَحباڌدآيف:يزاثلاجول

2 2 A
ET ٌةِسيهوماَعطلارخآبادآيف:ثيلاثلا
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PPAعاَمَيجالابَبَسببادآلاَِديزياَميِف:يناثلاُمُْسقْلا

PPAاَهَيَليِضَفَوةوعدلاباَدآىف

PPAٌةَسُمححماعطلالبقاهُباَدآ

Eَرشعًدحألكألاٍةَلاَحىفاًهباَدآ

يود WEىلإوعدَمْلاباّدآنم

PEWٌةرشعىهو«باَرشلاباَدآيف:يناثلالصفلا

1 WEEةهكافلالكأبادآيف:َةَلأس 1

E
WEاهريغورامثلاضعبدئاوفيئ:ُةلاسَم

درشعةتسىهوساَبللابادآيف:ثلاثلالصفلا

OWعاَمِجْلابادآيف:عبارلالصفلا
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POAقلاععَمةَرَِماَعُمْلابادآيف:سماخلالصفلا




