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قيقحتلاةمدقم

لزنتوةايحلابيطتهتعاطبلمعلابو«؛تاحلاصلامتتهتمعنبيذلاهللدمحلا

غلب«نيملاعللةمحرثوعبملادمحمانيبنوانديسىلعمالسلاوةالصلاو«تاكربلا

هلآىلعوقحهللايفدهاجوءةمألاحصنوءةنامألاىدأوءةلاسرلا

.راهنلاوليللابقاعتامراهطألاهبحصو

۴

:دعباما

نبليعامسإرهاطيبأمامإللانيديأنيبيذلا"مالسإلادعاوق"باتكنإف

ةماعيمالسإلاهقفلاثارتنيبةربتعمةناكمًاوبتي-هللاهحر-يلاطيجلاىسوم

.هريغنعاہزاتماةديدعبابسألكلذوءةصاخىضابإللاهقفلاثارتنيبو

ءةسمخلامالسإلادعاوقثٹثیدحبكلذياسانئتسا"مالسإلادعاوق"'هامسدقو

لْنَأةَداَهَشىلعُمَالْسْإلاينب":ملسوهيلعهللاىلصهلوقيفةعومجملا
a4 BAكس7سصس022وس

موَصَوٍجَحلاَوقاَكَرلاِءاَتيَِويالصلاماقِإَوىشالوُسَراَدَمَحُمن

ىلعمالسإلاينب":ملسوهيلعهللالصيبنلالوقوناميإلابابءناميإلاباتكُاَوَر()
.۸ر"سج
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نكربهرذصثيحءتادابعلاهقفةصاخوماكحألاوهقفللفلؤملاهصصخو

جحلابءاهتناوتاراهطلانمةيادب«تادابعلاناكرأمث«(ةديقعلا)ديحوتلا

.بادآلاوقوقحلاينكربهليذمثءةرمعلاو

شاوحعضوب-احرش:ميقلاباتكلااذهب-هللامهحر-انئاملعضعبينعدقو

:اقيلعتواحيحصتو-هيلع

:ت)يبرجلاةتسيبأنبرمعنبدمحمهللادبعوبأةمالعلاخيشلامهلوأ-١

.دعاوقلاباتكىلعةيشاحعضوثيح۱1۷۸/ه۸

عمجثیح‹(م١٤۱۹۱/ه۱۳۳۲:ت)شیفطافسوینبدمحماخیشلاو۲

بهذلا":هامسدحاوباتكيفهيلعةتسيبأةيشاحودعاوقلاباتكنيب

هتاقيقحتنماريثكامهيلإفاضأوء"صلاقلاملعلابهونملاصلاخلا

.ةيهقفلا

(م۱۹۲۸/ه١٤۱۳:ت)يلعلرمعنبحلاصجاحلاخيشلاىفتقاو-٣

.دعاوقلاباتكىلعةيناثةيشاحعضوثيحءةتسيبأخيشلاجهنم

۱۳۷۳:ت)رافحریکبنبميهاربإخيشلاعضوامك-٤

.طقفدعاوقلاباتكةمدقمىلعةيشاح

ه١٤٤۱:ت)يلکبرمعنبنمحرلادبعخيشلامهرخآو٥

.نيأزجيفهردصأوءهيلعقيلعتلاوباتكلاحيحصتبىنتعاثيح
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ةعبطلاورئازجلايفىلوألاةعبطلا:تاعبطةدعريخألااذهعبطدقو

لكنم-ءارقلاراظنأهتقلتدقوءنامَعيفةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلا

يبدألاهبولسألو«نقتملاهفلؤمجهنملباجعإلاولوبقلاب-تايوتسملا

.يقارلا

جاحلاىسومنبريشبذاتسألاققحملاوثحابلاارخؤمىربنادقو-١

تاقيلعتنودبءةتسيبأخيشلاةيشاحبدعاوقلاباتكقيقحتلىسوم
ةدعىلعهصنطبضيفدمتعاوءيلكبنمحرلادبعخيشلاتاحيحصتو

باتكيفلوألا:نيعوبطمنيأزجيفقيقحتلااذهردصو.ةطوطخمخسن

رونلاةيقابلاءازجألاىرتنأىسعو«تاراهطلاباتكيفيناثلاوءديحوتلا

.هللاءاشنإابيرق

ؤيرماضلانافلخنببلاطلضافلا:رشانلابغرباتكلااذهةيمهألارظنو

.باتكلاةميقبقيلتةلحيفديدجنمهعبطةداعإ

ءاحيحصتوءاطبضوءةعجارم:ليلجلاباتكلااذهةمدختيأتراكلذل

.اجارخإوءاجيرختوءافيرعتوأاحرشو

باتكبتاءانتعالاهذهماتخكسمانيديأنيبيذلاديدجلازاجنإلااذهناكف

.ةرخافةعبطيفديدججارخإبوءزيمتميملعقيقحتبردصثيحءدعاوقلا

:يتالاكباتكلااذهيفلمعلاناكدوشنملافدهلااذهغولبلو
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لسلادسعاوسلو
اضيأتنعتساوءةعوبطملاخسنلاعمهتلباقمبهطبضوصنلاةعجارم-١

جاحلاىسومنبريشب:ذاتسألاهققحيذلاصنلاب

.اهماقرأركذواهروسىلإفلؤملااهجرخيمليتلاتايآلاوزع-۲

بتکنماهرداصمىلإاهوزعوءاهجيرختةداعإوباتكلاٹثیداحأطبض-۳

اهنمريثكيفتيفتكادقو«بيبحنبعيبرللحيحصلاعماجلابةيادبءةنسلا

.طقفاھلدحاوواررکذب

.يلكبرمعنبنمحرلادبعخيشلا:باتكلاححصملةمجرتعضو-٤

.يلكبخيشلااهلمجرتيميتلاةمهملامالعألاةجرت٥
نهذىلإهليهستوىنعملابيرقتلةمهبملاتاملكلاوظافلألاحرش-٦

.ئراقلا

.ةنونعملاريغلئاسملاولوصفللةيبناجنيوانععضو۷

.باتكلانمءزجلكتايوتحملةلماشةسرهفعضو۸

وأ«قيلعتةفاضإوأءظفلحرشوأ«يبناجناونع:نمهتفاضإبتمقام

.نيتفوكعمنيبهتلعجدقف«خلا...؛ملعةجرتوأ«صنجيرخت

يعممشجتنملكلصلاخلاءاعدلاوليزجلاركشلابمدَقَتَأ:اريخأو

نملكىلإاضيألوصومركشلاوباتكلااذهةعجارميباعصلا
.هجارخإيفوألمعلااذهزاجنإيفةظحالموأةحيصنيلِإىدسأ

نمةيادب؛صنلاةيقبامأ«تاراهطلاباتكوءديحوتلاباتك:طقفنارداصلاناءزجلاامهو()
قيلعتبةعوبطملاخسنلاىلعهتنراقميفتدمتعادقفدعاوقلاباتكرخآىلإةالصلاباتك

.يلكبخيشلاحيحصتو
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اذهيفهظحالتاملکبيلعلضفتنميركلائراقلااهيأكنموجرأو

ملعبىلاعتهللاانعفن.كلذريغوأ؛للخوأصقنوأًاطخنمباتكلا

هللامهادهنيذلاكئلوأءهنسحأنوعبتيفلوقلانوعمتسينممانلعجو

.بابلآلااولوأمهكئلوأو

دمحأخيشلارمعنبحلاصنبدمحأ:ققحملا

HmidachikhY1\@yahoo.com

(..۸٦۹)٤٤۷٤۱٥۹:مقرفتاه

م٢٠٠۲ريانيلوألاعيبر:طقسم-بيسلا
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وكبنمحرلدبعيشلاةمجرت
«يړكٍلا»بريهشلا«يلكب«یسيعنبرمعنبنمحرلادبعوه

فرُغوءةقومرمةيصخشو؛ليلجملاعم١٠۱۹/ه۱۳۱۹ةنسفطعلابدلو

.هيلإهبسنيهنييذلاقيدصلاركبيبأىلإةبسنيركبلاب

ئدابمذخأو«فطعلابقيتعلادجسملاةرضحمبديحوتلائدابمونآرقلامّلعت

ةيمسرلاةسردملابةيسنرفلاةغللا

ةظفح-ناورإةقلحلخدوءرمعلالبتقميفهرهظتساوميركلانآرقلاظفح

.م۱۹۲۱ةنسيف-نآرقلا

؛ەدهعمبيلكبوحنبرمعجاحلاخيشلاهّمعىلعةعيرشلاوةغللامولعسرد

ىلإلقتنامث؛فطعلابناورإراديفيلعومریکبنبفسويخيشلانعذخأامك
يبيرزلادولوملاخيشلانعذخأو؛ةيسنرفلاةغللانمةدازتساللرئازجلاةمصاع

.بهذلاروذشولاعفألاةيمالحرشيرهزألا

م۱۹۲۲ةنسرخاوأيفسنوتىلإلقتنارمعجاحلاخيشلاهّمعةافودعبو

‹ميهاربإناظقيلاوبأخيشلااهيلعفرشيناكيتلاةيبازيملاةّيملعلاةثعبلابقحتلاو

بيطلاخيشلاوروشاعنبرهاطلادّمحمخيشلاىلعةنوتيزلاعماجيفسردو
.رفينلاقداصلاخيشلاو«يضاقلانبدمحمخيشلاو«يناوغزلاخيشلاو

:اهيفهتذتاسأنموءةيرصعلامولعلااهبذخأدقفةينودلخلاةسردملايفام

.يديبعلاخيشلاوكاّعكلانامثعذاتسألاو«باهولادبعينسحنسحذاتسألا

.(طيسبفرصتب)۸٤٥٠۳/٠٠٥ر«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:رظنا(١)
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يبأخيشللًادعاسُمم۱۹۲۹وم۱۹۲۳ةنسنيبامسنوتبهدوجوةليطناك

رئازجلاىلإناظقيلايبأخيشلالاقتنادعبوءةيبازيملاةيملعلاةثعبلاةياعريفناظقيلا

نيبامخيشلانباىسيعجاحلانبمساقخيشللًادنسيقب«يفحصلاهداهجيفًادبيل

.م۱۹۹وم٦

رحلابزحلاعئالطبلاصتالاديدشسنوتباهاضقيتلاةّدملاهذهيفناكو

ءشيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاو«يبلاعثلازيزعلادبعخيشلا:يروتسدلا

دقعتتناكيتلاتاودنلاكلتيفو«ىيحينبحلاصخيشلاو«يندملاقيفوتخيشلاو

.ةينطولاوةيسايسلاهؤارآتنّوكتةثعبلاراديف

ءاضقلابصنمىلوتوء؛هسأرطقسمفطعلاىلإداعوةنوتيزلابهتساردىجأامل

.فطعلاةمكحمةيركسعلاةطلسلاتغلأنأىلإاه

نيملسملاءاملعلاةيعمجليساسألانوناقلاةغايصةنجليفاوضعنيع

.م۱۹۳۱ةنسنييرئازجلا

.فطعلابةباّرعلاةقلحيفاوضعنّيعم١۱۹۳يامرهشيفو

هدلاوهاعد-اسنرفلاهتيعبتمكحب-ةيرئازجلاةيداصتقالاةمزألادادتشادنع

ةّدعلةراجتلاناديملخدوىادنلاىبلفءةيراجتلاهتكرحيفهبنيعتسيل

ةيركفلاةايحلابببسلالوصومامودناكهّنكلومايقريخاهيفهبجاوبماقو

يفناظقيلايبأخيشللنيعملامعنناكفرئازجلاةمصاعبةيسايسلاوةيفاقثلاو

يفردصتيتلاتالاقملانمٌمهملابيرعتبقّلعتياماميسءيفحصلاهلاضن

نمديدعلاهلترشندقو؛نيناسللايفهعلضتلاسنرفبورئازجلابةيسنرفلافحصلا
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.(يركبلا»:مسابةاضممتناكوء؛تالاقملا

ازراباوضعكلذعمناكوءةمصاعلابءاملعلاةيعجتاطاشنيفكراشيناكامك

نم«فطعلابحالصأإلاةكرحباقيثوالاصتاالصتموءرئازجلابةيضابإلاةعامجيف

يداويفةيحالصإةيماظنةسردملّوَأتسّسأيتلاةعامجلانمضهتكراشمكلذ

.يلكبىيحيجاحلانبدمحأخيشلااهريديناكو«بازيم

‹ميلعتللغّرفتيلءنايربىلإلقتناوايئاهنةراجتلاناديمكرتم۱۹۳۹ةنسيو

ةقلحيفاوضعفءاهدجسميفادشرمواظعاونيعمث«ةمزاحةرادإاهتسردمرادأف

.ةقلحللاسيئرمث«نايربةباّرع

نيعوءةضهنلاةيعجسيسأتيففطعلابحالصإللاةعامجكراشم١٤۹٠يو

.اھلایفرشاسیئر

ةيملعلاةكرحلاىلعفارشإللحتفلاةيعجنايربيفهناوخإةكراشمبسسمث

.اہب

ةباّرعلاةقلحءاضعأعيمجووههتمكاحمنايربيفاههجاويتلاثادحألازربأنم

دجسملايفريزعتلاوبيدأتلاةطلسةسراممةمهتبءةديلبلابةيئانجلاةمكحملايئ

.فيرشلاهمرحكهتنمىلع

يفةلاّعفةكراشمكراشءارحصللاهدادتماوةيريرحتلاةروثلاعالدنادنعو

ديهشلاهقيفرووهم١١۹٠ماعضبقلاهيلعيقلأف«يميظنتلاويسايسلالمعلا

.بيذعتلاطايستحتلتقيذلا«رّونملميهاربإناميلساب

مويىلإهداهجٌرمتساوروهشةّدعدعبخيشلاحارسةيسنرفلاتاطلسلاتقلطأ
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ةنجليفاوضعوءىلعألايمالسإلاسلجملاباوضعنّيعم١۱۹۱ةنسيفو

.سلجملااذهلةعباتلاءاتفإلا

روضحنعميهاربإضويبخيشلازجعنأدعبديعسيّمعسلجمةسائرىلوتو

.يلعوحریکبنبافسويخيشلاهبئانضرَموءهمايأتايرخأيفهتاسلج

ةيمويلاداشرإلاوظعولاسوردءاقلإنعايحصزجعنأدعب-تاينيعبسلايف

ةذتاسألانمةبخناهرضحيءلزنميفءاعبرإلامويةيعوبسأةودنمظن-دجسملايف

انمويىلإتاودنلاهذهدقعتلازتالوءهتايحيفمويرخآىلإتّرمتسا‹نيدشرملاو

.نمحرلادبعخيشلاةودنوأءاعبرإلاةودن:بفرعتودجسمبكلذوءاذه

:ةعوبطملاهلامعأنم

بهذملادمتعم«ينيمثلازيزعلادبعنيدلاءايضخيشلل«لينلاباتك»قيقحت.١

(طم).هقفلايفيضابإلا

.(طم)نيأزجيف«يلاطيجلاليعامسإخيشلل«مالسإلادعاوق»باتكقيقحت.۲

.(طم)«نیآزجيف«يركبلایواتف».۳

.(طم)ميهاربإبويجاحلاخيشلاميدقتوريدصتء(يركبلاةصو).٤

يڻارتركذ»:اهتاونعهديٌطخبةمئاقيفاهدجنفءةعوبطملاريغهتافلؤماأ

ةبتكمتاطوطخمسرهف»قحلميفةّماهلاةمئاقلاهذهتعبطدقوء«ىبدألا

.«يركبلا

ةثعبلاىلإوةايحلادهعمىلإاوهّجوت«نايربءانبأنمةبخنهديىلعجّرخت
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نورمعيمهوءلالقتسألادعبةيرئازجلادهاعملافلتخمىلإو«سنوتبةيملعلا

.يرئازجلارطقلامومعيفزكارملافلتخم

طقسميفايلاحيهوءةسيفنلاتاعوبطملاوتاطوطخملابةيرثةبتكمكرتو

ليلد»:اهعورشمراطإيفاسرهفثارتلاةيعمجاهلتزجنأدقو«فطعلاهسأر

.(بازیميداوتاطوطخم

يفناج١۱/ه٦ىلوألاىدامج۳نينثإلاموينايربيفةينملاهتفاو

ىلوألاىدامج٥ءاعبرإللامويهتزانجتعّيشو«باتنافيفخضرمرثإم٦

رطقلاءاحنأفلتخمنمريفغروهمجاهدهشم١۱۹۸يفناج٦/١٠

.ءارعشلاوءابطخلاهاثرو

.هتانجحیسفهنکسأآوةعساوةمحرهللاهمر
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ہہیهلت
ا

ححصمل E

ىلإىَدَمَونيمقَحْلانِىلَعهنيدَدِعاَوَقىسيذلاِهلِلدْمَحْلا
وشقراماونواوونيالاو741

اوةَمُكحووووحيومهي21نعوبا

دمحمانديسدسيیالشفکاکنياوا ععذاكشولاقووع
وسوشوهرس4

ةاَمُحنممهِدْعَبنِماوُءاجَنيِذَلاوتریساوُمسَرتَوتنساويحاوتام

.هيَعيرشيلماحَومَةداَفَونيد

وەهيدْالَحْلايلحُهدَجىَلاعََومساكراهللانإ

نأديراَمَوِقَزَرنيمهمديرأام@)ِنوُدُبََيِالإسنلاويَاتلح

ةَجُحْلاْمِيلَعاقف٠"نيموقلودقالاوههللانإنومي

هيلَلَسْرَاَوسامِولَقَعنممه«ساَوَحَویوقنِمهااَمِب
ِذنُمَوالسر َدجُحفاىلعسانوكيللِةَمَيَفبنكيَنيِرِذنم
ىعةااحميوهتدمعينأنابلاَلَكىلعبْ

وقحنوهداَعَمَوامامهَلءو ْتَاَكاِالإُةَداَعَلاوذمَققَحَ

ِتالالَضلاَوءاَرُمَلاسةَصلاحعدلانِةَحيِحَصهتهتديقَع

الواًبْغاَرهِياَيَحلماهَلَلَمْعَِهلاُلهُْرَعْنوهيرِدْبعْلِلبحت
ةاىتاملاراَهُمياكيومَالميرَكْلاوهههجوِلاصلاحُهلَمَعناكادِإ
س

C
۰
.
“

اد:ُلْعباما

C
C
0
5

:تايراذلا()
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هدينماوُملَس«rْمهِياَمِدىلعسالاهيأاتمؤمنع

ديرنملدبالمثءاَهميوتتلٌدَمَحُمتيبيتلاييالخألامراكميايلَحَم

ہہنسوس ءاَمَلُعَْعىقنأدابِعقوُقُحَوولاادايفُبَعْرََوةجَحَمْلاوذم
جوريمهوعَءاملعقاََُمْلاةَررحُملاهيكنيَوَنِصلْحُمنيفِراَع

َلْوَقْلانوُديِجُياتنهلهمبولسمهاَََصُميفنيدلا

لكِليلاةَمئَأءارآنوُدروُيَوضْرَعْلاوُو َلنوُنرَقَيَوِةَماَرَنولكِ
اَباهيضَأىورماهيلةلأسم نيلعكراكهلنماه

ىفَنوُكَيَوةَحاَوفْلاحلاةَدرَوَةَمَِتْحُمْلاءاَرألانرنمَفطقيَف

|يبىلءهنيد ےہ2ےس
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ُدِعاَوَق'ُهْباَتِكَوُكاطيجللاْمْيَشلا

ىتيومنبىليِعاتشإراعوأماتإلانيالاءلؤَعنيَو
عطلوهداَدُعِإٍدَدَصبختيذلا"مالشإلاٌدِعاَوَق"'يسوفنلاٌيلاَطيِجلا

ريَِلاحور-باَِكلاٍحُفَصَدنع-ُميرَكْلاٌُيِراَقْلااهيایمهمسجلكنو

ًةَحضاَوَیئاَفَحْلاكلواهياتكرعاشَمىلعيِلوَسَنَاهلِكْرُمْعَت

اللَمَعْلارْيَحِلكحراَوَجثعبْنَفيلجِتاَداَبعْلاراَرْسَأْنَعفدك
وو0ص

4

:ٍةَنالَتيفُرِصَحْنَفةَضيِرَحْلاباَتِكْلاطوُطخامأ

ىلَعمَالَكْلا-۳ءَهُماَسْفَأَوُتاَداَبِعْلا-٢ِقَديِقَعْلايفِلْوَفْلاليِصْفَت-١
T° o ee oePoe eof o e YE .كوُلُسلابادآنمءىشىلعَوءاكرَتَوءاهَنَوارُمَأِداَبعْلاَوهللاقوقُح

:هُدحَتريرْفتلايفهَِطاَسبَوريحايفىِفَمَا
E

ا 0
7 داهان"ءايخإلا"يفاقامولاكلشيديبدعىلإرااتدق١

ىوكامونبيىلعكلمااعايلاكمابيدع

:لوميَف''تاريخاوطافويانموصلةرةياَهنيفهيوعضوي

لضَفيف َةَمَدَفَُمْلاٌتْذَرْوَأاَمَنِإيأ-هلا-اوُمَلُعا
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امولعلملعلالضفبيداحأنيكيدرعيِلايللاَوايلاٍوةالَص

مايألاموصنمهريوناَضَمَرلصفيفاَنُهَحٍيِداَحَألانمتْذَرْوَ

َرْيَعامرتاناکنِإَوثلاَءاَشنإلالاَنِمُهُدروُنَساَمَوَِةَمدَمَُملا

َكِلَدتْلَعَفاَمْنإيق۽يقوُتوَمالوءاَنباَحْصَأدنعضيِفَتْسُم

:َلاَقهنأَكِلَدَوهكهلملمَةَديبعيباْنَعاًباَحصَأرانايفهيرثیدَحل

بْياَعَرلايفٌٽيِدَحعَليْنَم):َلاق4هنأاظسابعنبانَعيعل

هعاموختىََعُتيدَحْلاناكن:لاكييدَلَايِلِ
4

ناكْنِإَوببِهلَمَعرْجَأَوبيفِهََعاَطَوَتيِدَحْلاهظْفحاِنناَرْجَأهل

هللانِأ؛ُهَعَلَباَموختىلَعهرجهلناکعلباَمريغىلعثيِدَحْلا عيضيالهل

هداهتجانکیملامِههتحيصتوهللهداهتجاٌبَحْذَيالفَنيِنِسحُمْلارجا
Ma .

.هعدبیف

مِلْسُمْلاُرُدَصهلياماهياِءارْفيْساَوةديَِعلاحريفلوقاضاقأ-
طا٥س

اسفقَءاَربْلاَوةَيالَولاباَوبأكاهضعَبيفلاطنوةعزنلاقداصلا

.اًناَيْحَأاهيفةُمُكُح
2oهس۳2غ oے2س

يهامكةَواَسَفلاهذَهصعبمِهرصَعٌقطنَمهيرِصاَعُمِلَوهَلوسنْيلَو-۲
يلاَنيِمِلْسُمْلاةَدْحَونفمالسلابِهاَذَمْلايَدف2هعلا

ِتاهلِتكرنِماَبَأيفاَهُياَبْسَاتفحص نمالْسْإلاينبىلعيِضقت

اهلاكسممهنمعاوبوِلْوَقْلنيِلَوىَتسُحلاباوُمَهاَفَ

.[هجرخنمدجأل](۱)

ء؛ضيبلامايألاونابعشوبجرمايصيفبيغرتلايفسماخلالصفلا«تاريخلارطانق](۲)
۱/٤۸[.
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ىلَعةَظَفاَحُماًبِناَجٍتاَمِلَكْلاب8ٍnعاَتقلاَو

.داَصْرِمْلابدلاهُمْFrقدحَولاهذهنمةَيِقاَبْلاةا

يبرجلايبصَقلارَمَعنبدَمَحُمهسوُبخيشلاباَتِكْلاىلَعشحقو٤

يتلابرمضادنيدالارلالعن
س

ريبيركعبطداقاتكاهاىلععووَا

ْنِكَلمَعاَهَعَطَننأِناَوخْإلاضْعَبينمَبِغَردقو.ه۷

قيلهِدّرْفُمُِهَعبطنل؛ةَيِشاَحْلانَعاًدَرَجُمُباَيِكْلابطينأ

واعشنبلعاناتكتتتإانآىلعبائهلتأ

.َكِلَدرْمَألاىَضَتفاىّبَمبانكا

:ُهاَمَسباَتِكيفهكشيفْطَأُبْطقْلااعَمَيِشاَحْلاَوَباَتِكْلارصایگە

حُحَص"صلالملليهوماصلاَحْلابكذا" وُبوألايلعلَوهَم

ةَنَسةيفلسلاٍةَعبطَمْلاِبهَعبطَوهليهلةَرِهاَفْلانيِفَدشّيفطأميهار

.ه۳٣
س

ةّيويسلاثيداحألاوةّيناّرَقْلاِتايألانمباَتكلايفاَمرحنأاًيأرو-٦

.ةَدئاَمْللاًماَمَتِإَوُبحاَصهبلحامِلًاليِمُكَ

گەو

نمِوهديرُْجَترراوِءزجنمًالَدَبنيازجىلإَباَتِكْلااًنُمَسَفامبُرَو۷

ةَياَعرٍثيِداَحَألاجيِرخَتَوقيِلاَعَتلابباَنِكْلاُمْجَحمخَصامادِإ
باكاءاًلاليهُسَتَوةَعاَنصلاقول

# ٨و E هباَوبَألٍةيِاَجْلانيوانِهِحيِحْصَتِءاتيعالايفاَدُهُجولاَالواَذَه
تےسیےس

ضوُُعغويتلاعيِضةاَوَمْلاىلعقيِلاَعَلاَوَنكْمَأنإهيِحاَبَمَوِهِلوُصفَو
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ءهتایرظنضعَبروطتوٰىملعلارايتللةرياسمفكاردَيسابجياملاکاًردِيسا

.اَمِهَرْيَغنموأيشَحُملانمأهفتحُحصُملانمكلذناكأٌءاَوَسَو

مورورسسمر0رووهےو
اًنوفدَمارنُكلظيذلاباتِكلاجارخإيفاتاطخَددَسينأهاو

داَدْمِإيفَكِلَذِبَمهْسُتنأاًناَسَعيلَمكأَوجَونسخاىلعًالوُهُجَم
OREت ee a e

نونبالولاَمفنيالمويهللادنعهرخذوهربوجرةماللمدوةيمالسإلا

2
rمسوص2س>۶ aسیی0سZZ هيلعهللابالإىقيِفوَتاَمَوءقيِفوَتلاَوةَيادهلايلوُهنِإ؛ميِلَسبلقبهللاىتأْنَمالإ
1َ1711eوص°

.ارخآَوالوهللُدْمَحْلاَوبييهيَتلكوت
ست

م١۹۷٠يرفیف٥/ه١۱۳۹رفص۳ةيادرغ

رمعنبنمرلادبعيلکب
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““زاطيحلاخيشلاُةَمَجْرَت

يبوليلاطيِحْایَسوُمنبلیِعاَمْسِإرهطوُبُماَمإلامالشإلاوه
.اَهاَرَفَوةّسوفنْنِماَهَرْيَعَكِءاَمَلُعْلاِبٍةرخاَرلا"لاطيج"ةتيِدَميفاَ

طيحتنيتلباَفَمنيتوبرىلع«(ربيِإ)َو(نيِسْمَأ)يَعفةَحيِسَفٌةنيِدَم(لاطيج)و

وواونيوکنمنیکتابتاچاما

هربِسيفيامَلةَمالَعْلاِهّيلَعصماوهيلعرَتمل
A

ب

H4هدِلوَمخيرات
ةيناثلاَنِيِسُمَحْلاِءاَمَلُعنم-علو-ندننالیايا

ىلَعهداليمٍةََسديِدْحَتِْطَعْسَتْمَلنِإَونالاِنَرَقْلانمىَوألاوعياسلاٍنِنْرَقلِ

\

\

2ىس©س°:وسس

ةيعامتجالاوةيملعلاهتايح

.يييَرطلاىعنبىسيِعىَسوُمييأرييكلاملاَعلاٍنَعليلاذأ
اًدَدَعتجرأيتلاةَميظَعْلابحاص[م۱۳۲۲]ه4ةَ

نامرزمَعابعملاَبَحاَصامكِرْصَعْلاكيديفِءاَمَعْلنِلبي

55ًدلاَناَويِد-ٌيخامّشلاهرکدامىلع-ٍةَطِاَحَْیوَدهك

ف فاَصْنالاَوِلْدَعْلاظَمْحَيَوأ

هنا
$

۽ناک

ٌيريرَحلاٍِتاَماَقَمَو

دةيضاباإلامالعأمجعمرظنا])۱(

Ê ارَعَيَوراعشألاَو

.[۱/۲ء١٠١٠رةمجرت«برغملامسق
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ووخلايفجاچجَرلالَمُجَوياَرجَأهنالكيفاَلاَبوَقْعَييڀُمام
صصخَوعوُبْسلاماياىََعااواَمَدَحَاناكهنأيضفةاىلع

ةَساَرِدِلَريخألامويا .ةَعمُجْلاَةلبَلُةَمْنَحْلاِآْرَفْلاةَس

ةَسَردَمنماًجَّرَحَتاَمريسركحايلٌرِماَعوهناک

اَمهِتاَيَحيفادحاَواجااَهَجَاَوكلاةقيلایوميبُةَسَرْدَميهٍةَدحاَو

يفُديِعَبلاىَدّصلااهلناكةَمْيففيلوٌةَدِلاَحاراتكرتامُهالِكةِّمْلِعلا

داَهِْلاَوفيلانسخيفاكرمناملجأىإةّيِضاَبإلاطاَسْوَألا

انهنيملقتتلابلَايلاطيجلاعيسانأريعيحلةَرْصَْوةَديَِعلاليييف

یتشيِفرَكْنُمَلانعيهنلاَوِفوُرُعَمْلابرْمَألابچاوبماِْلاَوةوغدلارسلانهىلإ
ااوافقهِضْرِعيفهبدياحشنبعَلَوىح«ِقاَوْسَألايفىح-نيِداَيَمْلا

موملهعمها:يِْعَيلئاسَمةَقوُسلا
اسردُمِلبَجلاندميَللايفلوألاُهَتاَيَحىلاطيِجلا1یَضْمَأ
يفىاهةَروُعرَملَماَللاممهَمِحَردهئاَمَلَعةداعيفابعاد

َدْعَبةَروُغْرَمرَداَعمث:«(نىياَرْدي)(زیزعييأ)يشلريبكْلااًمِدِحْسَم
ماَوَعَةَعستاضللاددالبنِم"اطسرف"َنُكَسَوزیزعِياَفَو

شاور

َفَرَصَفِءاَدانَعاريكُهوُلَعْشَداَدضَألاَوداَسُحْلاريكهك
سلُباَرَطىلإةرَمَتاذَو.مهدِئاكَمعقدوْمهِتَمَواَقُميفِهِتاَيَحنِماناج
َيلئاَرَطلِاَعبدورياوامَمهطيحُميفودومَةَصْرُفاولهابِ
َدَقَعىتَح اوُماَدْزاَفْمُهَمَحْفََفْمِهْيلَعرَهَطهنِكَل؛هََرَظاَمِلءءاَمَلعْلانِاًسِلْجَمهلَدَقَع
متدمهنجسيف4ىحهدهَدْوَعسَاولطَهنواَهَ

هدبتتهيجتناكيذلاِناَوَريَفلابجاَصنباَحَدَمَعيَشلانِ

5
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حججقسەواکلهك3سقل

نإُلوُقَيَو.ُةحاَرَسبقايسامایتدةَديِصَق

الامُهَعَمعَالمحنجسنهياطيفاويروسييينبءرکريآءا

هيلعْتمتجاَوياقخاةبرجملغعَليکَلِماَجْلوروم
سلوک

رخآىلإةبرجَنطْوَْسااذكَحَوحاولاسلْجَملايفُفنَصُيوئِرَقُيناكَفةَبلطلا

)۱(
.هتابح

ےمےس

-ةَوَقَوهملعةَراَرَعِلارت-ٍياطيِجْلاخْيّشلِلنوُكَينأِضوُرُفَمْلانم

دحيمنكبطلاهلوَحفَلاَوةيزجبرتانأدناميلتوراديل

ياظوظْحَمٍةَبحاَلاهذهْنِمنكيْمَلَونيهاننيديِرُمىّقبأهنأخيِراَلا
لرمُلااوُرَدَصَامَالْعَأُهَدْعَبكرتيذلا(رماَعنِاَس

اوُدَدَجاَلالَوةواوُاكَميففيىوَنق

َناَرْمِعيباهنا:َلاَْمَأسمطْناَوَتاَعاماوَيْحَأَونيدلامِلاَعَمْنِمسَرَدْناا

َبوَقْعَيييأَوماقاييجاونامشناوهيمانبىوش

نبىّسوُمَناَرْمِعياوبسلانبدمحمنسلاونبفشوي
ص

ص
ً۴

اجنتوتيايابوتوارگينیهيرييو«تفشو

Zoوو

هُئانوَنممهروويير

.[۷°°/١ةيرجحلاةعبطلا‹ريسلا]
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اًهْنِمَوِعاَوَفْااهن:َبَهْذَمْلااهبىحأةليلجفيلاتُهَلَو:يخامّشلالاق

ىّلَعنيلاوُصيفارجةكالكيفحراَهنَوهريکِءاَرْجَأيفرانقل
موبالاتاکاهيوياتوجوتنبنقرضتيآيملاةديصَق

„o

واقلولناسانوجامانيياري

رونماَداَجْايوللاداَهِلانِمةرييكةورتيلاطيجلااملاكرتدققدعو

ٌيِراَقْلاُدِجَيَوءاَهبَصخأَوٍةّيِمْلِعْلاِدوُهَجلامقرانميهِةَّقيِمَعْلاهماهِاَملَوُميف
ٌريبكْلاُهِلاَعْلااذهاهداربيلابحل1ذهلٌةَيلَجةَروصباتِکيِف

نسةَرجبلابيفوت.ةياردوقَديةيمالسإلاةَفرْعَمْلانیویيِ

نعهللايضرروُكَذَمْلريكاعِماَجْةّربقَمِبندو/ه۰

ُهاَضْرَأَو

سسوسو
كلا باتكلاححصم

رمعنبنمحرلادبعيلکب

.[٢/٤٤۲ںيسلا](١)
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[(يلاطيجلا)فلؤملاةمدقم]

ميحرلانمحرلاهللامس

املَسملَسَوهلآىّلَعَودمحمايسىلعلاىَلَصَو

ِلاَعْمَيريَعىلعَروُمَلارَبَدَوِلاَرْيَعىلَعءاَيْسألاعرَعْايذلاِهلِلُدْمَحْل
ةكيِشَوةيرذِهبلصنمجرافِلاَصْلَصنمَناَسْنِإلاهيمكحبَعَدْبأَو
ِنوُمْضَمِبْمُهَللفكَنَوءيقاقخيسالالبقمنليْميلَعلضعفالخمضالا

تعبمثنوفياَمَونونياَمنوُفرُغعيَونوُهَنياهًيالوُقَعمهيِفَبُكَرَو
رهاطلاُتوُعْبَمْلاايباهمامهللعَجَومهُلهَلُسُر

ةّيّسلابهاَوَمْلابصوُصْحَمْلاهللاٍدْبَعنبٍدّمَحُمَنيرخلاَوَنيِلّرَألا

ةَكالَصلانمهبىَدَمَوِقَمْعْلايجاَيَدىَدُهْلانَعهبَفَسَكَفِةيمَسلارِخاَفَمْلاَو
دابِعهيفَفّلَكَفيفاملروُنَوىّدُمهيفابايِهََْعلروفَمَا
ٍدِعاَوَمِبِهِتاَضوُرْفَمَدَكَأَوباكَيْزانعهيفْمُهَرَجَرَوِتاَضوُرَعَمْلا
ةَعاطلاىَلَعٌةئعابَةبْغَرلانل؛ابيِهْرَتِةبوُقْعْلاٍديِعاَوَمِبهَرءابيِغَرَتةبوُتمْل

Le eee e e eee e Uلاثتُماعَمْجيفيلكتلافءاَهياكَيْراَوٍةَيِصْعَملانعةعداَرةبهَرلاَوءاهبسابتلالاَو

ةظِعصَصَقْلانمُهباَِكَعَدْوَأاملَعَجَفرجاَوَرلاَباَنيْجاَورماَوألا

باَتَيْجايٌِةيْهَرلاامهُداَدْرََومِئاَرَعْلالاتايفامهِبىَوَقَتاراَيَعاَو
هئمَناَكامَحاَضيَِوالَمْجُمهمالگنمناكامَناََبهلوُسَرىّلِإٌلَعَجمثمِراَحَمْلا

نمِالَحْلاَمِلاَعَمراتاوماكحألاَودوُدُحْلانمهيفلجأامولينبك
ٌميِمَجِهبَرٍةَعاَطىلإاَعَدَوياَهَيْجالاَوٌدِجْلايقاسْنَعَرَمَصَوماَرَحْلا
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ىلإُهضَفَوبِناَسلىلَعهَنيِدهلالَمكَأىحداَعَمْلامْوَيِلداَرلاداَدُعِإِبْمُهَرَمَأَو

.ِراَصْألاَوَيرجاَهُْلاِياَحْصأَوراربَألانيرهاطلاهلآىلَعَولياَور
ASE 4 2س270ھودےرس2 َبَجَوٍِتاَداَبِعلاَوملعلابةطونَمةيدبالاٍتَناَكاملهنِإف-دعباما

1و1۰س9WE>هر۳و2س٠س

لاثتُماةيفيكبملعلااَمُهَوءقيقحتلاىلعنيماوتلانيذهناقتإفلكُملاىلع
oo„20اِ de gE Eo٥ےس

بلفداَقَيَغابجوُمِيةفرعَملاَوءالاتْماَوًالْعفاهبساَيلالاَوةَموَتْحَملارماوألا

دلاناكاًمَلَوءاَعاَدَتْراَوايْفَنَواًداَقَعاَواَقطُنَةَموُمْذدَمْلاقالخألانمهريهطتَو

«مالشإلاًدعاَوَفاًنّمَصَُماهنَعرَمَعنبايقيرطْنِميِوْرَمللا
2o TE:۰.02سرe o2 ىلَعًةلِمَْشُم4دلوقيفةَعْبَسلاَتلاَوُسلا

ىلَعرَصَتْحُمْلااذَحيفَمالَكلارصفنأاير؛داَعَملايفدَعَاهّْنَععيمج

نائلااهمَرُييلامِلاَطَمْلاَوِضِاَرَعْلانملَمُجىّلَعيوتناكروع
ُنوُكَتٍةَحوُرْشَملوُصْفَواهيِابَمةرباوىّلَعْلِمَعْشَياهننكرلکو
رِظانلاىلَعليٍرَرُدلاَوحلانمجَهنمْلاادعيكِلاسِ
اهنَدوُوَجَْاجْلَمنيرنءاهظْفحيِاقْلاىلعلهوءال

اوسىلإُدِشْرْمْلاَوقفلوُجْرَمْلاَوُهُهَتاَحْبُسهاوءاَهيَنوُمِصَتْي

وكالولوحالولكَمعوابْسَحَوُهَوىياةباَجِإبَوُمَويير
.ميِظَعلايِلَعلاوئيالإ

.[هجيرختقبس]"...سُمَحىلَعمالايب"ویلوقىلإریشُب()
.١٠:رجفلا(۲)
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رکاوملقسساتنتاققاس متولالشوجا دفلعكنتفكلاييظبيلماشىت

٥و

قلعتاَمَواَهِفُوولجوزعولارَkeَوَألا
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ةكالَتباَوْبَأَوىلعيوَتُحَينكرلااذه
ٍتاَقآاَمَألَمَوٍتاَوَهَشاَهَمَحَوايندلايلحُهَاَحْبُسهللانأ:يهكاأ

اَعاَفيْاَوًالُكَأودالبفاملکمهل7يدابعنماهَنكْسَأَو

ًالْعِفَوًالوُبقهيَعاطىلإْمُهَعَرْسأَوكلَمَعنسخمهيأشول

اَهِبريميو«اَهِلاَمكبيلعةيزيِرَعالوقعممهيبکر4كلامو

ًالْصَأهلاُهَلَعَجءاَهِساَْجَأفالتخاىلَعٍتاَناَوَيَحْلارئاَسنيمناسا

يىَواَسَوِلاَيطاربايلاماكلَعَجَويعير

دَرَوباونِادوهبمُهَدَعَتاملعَجَويحِلءاداَوبفيلكتلايفوِ

َكِلَذِلَو.هزاوُجنِملْفَعْلاَْنمَياليلفتباطخنِاًعوُمِسَمَويديكيُعرَشلا

نمسيلذِإَباَقِعْلاَوَباَوَتلااوُبَجْوَُس|ِهبَو«باَبْلألايودىلإٌباَطِخْلاهجو

ُفيلُكَتنمسيلهنأامكقوناقتلانبىرتلانتتح

ةَمْكِحْلاسسيلَكِلَذَكَوَىطنلاسرلافيلكوعُْمَسلامص

سلاَمِبِهيلَعِءاَرِيفالاَوهَلمنشاةاىلإيدويَكِلَدنلبيگو

رشفأِةَمّصلاوذَهْنَعُهَسْفالعللجاردَرَفْيَكَف.هِلُهَأنِ

ىعلإيتهلابمبيكيدقنيرادنعلإصحامكلإغربادنع()

‹(١٠:صصقلا)(هدشأغلباملو):ىَلاَعَتهلقىحَيَوىسةَلاَحْلايباالإَنيِمبْرَألاسار

يفهبفيرعتلاقبسدقوءةتسوبأوه:يشحملاو].راّصِيْخابيّمَحُمْلافا.َنَبْرَألاعَلييأ

.[ححصملاةمدقم
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هيلهجوتِناَسنلانممقتلاةزيرغتحصاذا؟بقاَعُيالاكوُرَتَمَو«بطاَحي

.ُماكحَألاهيَلَعَوهلُماَرْللاَوفيِلكتلا

[غولبلاتامالع]

:ةيِهاَماَدوُدُحَوةيِداَبٍتاَمَالَعَكِلَذِلُغْرَشلابصدَ

او:ىّلاَعَتِهِلْوَقلِءاَسْنلِلروُكْذلِلم1

َبَجْوَأَف"رهفنمكلانَدَسأامكاوسحلالفطهللا

:زيمييلانايوُراَمِلَفُضيِحَمْلاامَأَوغا

اهنَوَتفيِلُكَلانألَدَف«رامخالبنأِءاَسَنلانمَضِحَمْلالبنَمِ

مَكَحنيجةَظْبرفينبٍبيِدَحِلعِضْوَميفتالا:ةيِناكلاو
هلأمنتأنَمَفاقطألانعنأُيِراَصنألاواعمبدعسْمِهيلَع

اَميِفةكرَتَفتشيْمَلْنَمِميِظَرَفلابنکنبئحميشتو

.١٠٠:َنوُيْوُملا)۱
.٢۳:َةَماَيِقْلا()
.9۹:رونلا(۳)
ةالصلاباوبأ.يذمرتلاو٤٤1ر«راخریغبيلصتةةأرملابابةالصلاباتكىوادوبأُهاَوَر](8)

لإِضْياَحٍةَالَصللالبَعَيال":ظْفَلِب[۳۷۷ررامخبالإةأرملاةالصلبقالءاجامباب
اذهبدعباَميِفُفْلَوُمْلاهَاَسامك"راَمِخب

وي-ملسوهيلعهلالصلاىلعاضع"::لاقهنعيفاَمَك]يظريِطَعوهكِل)0(
هاور."یلییستبملنممتنكلیسلحيُْمنَمَوليتبانمناكةر
بابباتكنباوء٤۸٥٠مكحلاىلعلوزنلايفءامبابريسلاباتك«يذمرتلا
هنأىلعليِلَدثيِدَحْلاَو":مَالَسلالُّبُسيفيِاَعْنَصلالاق..[٤٢٢٤٢۲رفحلاهيلعبجیالنم
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ءاَدْوَستاكادداٍوةَرْعَشِبجوليا|انِخياسَمضعَيراَجَأدق

هاو۴۳

َنِمُلوُصْحَمْلاَوكلذةَباَهييففيتاِدَقَونوناِلاَ
ُنَوَألاُحيِحَصلاَوعْبَسيِنَتلاَوفسمَعاَمُهُدَحَأ:ِنالَْ
فسةَرْشَعشحنباوُهَوشيَجْايفُهَدَمْنأايييلانأرَمُعنباٍثيِدَحِل

َناَكباطلاَنرَمُعَنَأيورَكِيَذَكَو«امْهَسةَمييَعْلايفهلَبّرَضَو

غوُلدوُدُحهذه.ةَنَسةرشعسمحمهمعلبنمِةَميِنَعْلايفِةَلَتاَُمْلِلبري

نينفعميسوِتاَمَالَعْلاهذهىَدُحِإِناَسْنإلانسَرَهَظامىَنَمَفءاَعَلبامي
ص

تادارداسرعَمِديِحْوَتلابرمملاهيََنّيَعَتدٍَتاَقلابِئاَوَش
ووےسےس

ءاَهَتاَكْوَأَءيجَتىحضْئاَرَفْلالهُجُهُعسَيوِتاَقْوَألاسٍتفَويف

هولِعىلَعهيففونَمىوواءاهبسلبملامٍتاَمّرَحُمْلالُهَجَو

ٍةلُمُجِبنارمََكرْشُمْلاَوكابانأىلع.هیرٍِتاَمّرَحُمنمَبکتزاام

ام:َنيِكِرْشُمْلانَعارابخِإلجهلاُلْوَقٍتاَمَرَحُمْلاباكيزانَعِناَيهْنَمِضْئاَرَعا

لبس].ها."عاَمْجِإُهَلَعَلَوماكْحَأتبنْنَمىلَعيرْجَفُوُلبْلاتالابلُصُحَي
]۳/0۸مه٤۹طظ‹مالسلا

برأنانوأمولفاوشوىلعيفتتضر:َلاَرَمُعأمُمِرَحبلایوو

‹يراخبلا].(يَِراَجَأَفهنسَةَرْشَعسمحيقّدْنخلامويهيلعٌتضرَعوءينِزْجُبملفٍةنسةرشع
نسنايببابةرامإلاباتكملسموءنايبصلاغولبباب«تاداهشلاباتك

َرَكذَوثيدَحْادَامكهنسَةرْسَعمحنباوُهَوهمينيفهََهَسَأَوراجادو[٤٤٤ر

يوللانأوميغايفهلُمَهْسُيلَوشْيَجْلايفدهنيالغيلابلاريَنأىلَعَكَِدلدبّنَصُمل

وقَحعَب دِوهوَضُيهديويَوهندندمالوقاوُهَوهنةَرشَعسمحغولينفح
:رجحنبا]."ُدوُدُحْلاِهيَلَعُتَمِيِقأَواَمَوهَلامبكةَنَسًةَرْشَعسمحُدوُلوَمْلا

صنكِلذلوء[فيعضهدانسإوء١٤۱۲ر«ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختيفريبحلاصيخلت

هححصُمها.ُمَلُعَأهَهجيجرَتىلعُفْنَصُمْلا
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هُىلارَت"4(دردوقىر4(رتموس 7
.ُمَلَعَأهاَوءاَمادحإبُهوُيْجوَتْساامكياَيشألاهَعوُمُجَمبَباَذَعْلااوُبَجْوَتْسا

٤٤لا()
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هاااواتاماسماسلمااساسكحلااغتاس

لكُملكهلهجعسيالاَمَولجوزعهللاةفرعميف:لوألابابلا]

2ل|۰۰

امكاصولائاسىلعايندايفعاىلعهكرمنك88هلانأمَ

ِتلاَوُسلارئاسلبقةرخآلايفاَهْنَعمق

لَكارناسيل-ِناَميإلالصراَضلاَقَوءاَهِلاتمَأيِفَو
َنَماَءنلومطمالصنأناَميإلاسيل:ُهاَنْعَمرةرشمْلا

َرَقَفِناَميِالانعهكردوباليسو4َبوُعَنمَلامهَكلَوأَو:هلوقهَل

لجَرَلَأَس:َلاَقَ؟رِبلانعابريقِنناَميلانعاقفکاهذه
<

هللابانكيفِناَميِإلاضااَدَهَف.ةيلاذَمارففناَميِإلانَعاكليل

425ولوروهياوانماط:ەدابعاًبِطاَحُمهَناَحْبُسهللالاق:[نآرقلانمف]

\

۹

َوُهَوٰيبارعأةَروصيفايب۷يلاىتأاكلبرجنأ"يورامملانو

هلُسُرَوونكهابنوَنأ:؟ناَميِإلاامدمحماي:َلاَقففرعيال
دِلاقفلارمهنأرشهریخِردَقْلاَوِتْوَمْلادعبىلاورخآلامويا

jالاق؟السلااَمَك:َلاَف!َتْفَدَص:َلاَفْمَعَت:َلاَف؟نِمْوُتكد
س2°

هلاالنأ
د

ggسسودهس

ووكلوشهدبادعنوكلكيرلتو

س

لاق.ةماَنَجْلانمليَعْعَنَوجحَتَو«ناضصَمَرموصَتَواكر O
\

4
0

۸

س
م


۸:نْاَعَلا)۱(

.۱۷۷ )(
َهَدَفَواميلاَرَكَد(ةالَصلارْيَعاريحاوُلَعْفَتنأو)ايزخسنلاضْعَبيِفَو(۳)

..ٌربلا:َلاَفَومالشإلا
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َلاَم؟ناَسُحلااَمَف:َلاَق!َتفَدَص:َلاَق.ْمَعَن:َلاقلسانامَكِلَدتلحاَدَِ
"د:َلاَقكاريُهَّنِإَفهارتنكتْمَلْنِإَفمارتَكّنأكهلللَمْعَتنأ

n(De21 هاحصَااَقَف«لُجَرلايلعاااًملف٠ثيدحلا

71هليللمكءاجاليربجهناوُمْلَحنأ:مهاَداَنمثجَولک

اةَقرْعَمِبهَلءانمدَقامكمالشسإلابفياظَولبقككئاينايلياَ.مکنید
ع

و

هتاوطََسةفاَحَمتاَمّرَحُمْلاتوہِتاَضْرَميفدهناحبس

ريَوأٍةمَلَمبفشلفيكُةدوبعَمفرعيملْنَمَفيقلضْرعتلاَو

ىبأ"لاََكِلَذِل؟ةَضيرَفلمحاوأةقبوُمتكااإُهَفاَحَيفيكوأءةّمَهَم
لوُسَرلکةوعَدحامهللالعَجكِلَذِلَو."ناميإلايالإلَمَحْلالقينأهللا
نسباامو:ىلاعَتلوقكلذَومْلنأرهدلاِفلاَسيفُهَلَسْرَ

رصسمےسمےکص

5

داَعَمْلايفَكِلَذَكَو4ال7هلِزییاللوُسَرنملقنم
َدَرَواَمَكِلاَمْعَلائاسمثةاكَرلاٍتةالصل4مناميإلاٍنَعلودعدام

كبر3قلوقيفريالأرَرهَتْشاَو«ٍثيِدَحْلايف
ٍسباَحَمْلاعملاطاقدنعمََهَجرجىلعدالانوُدصرَكيل:يِنعي

٤çسو

لاسي«يفاثلاىلإَراَجاّصلَخُم4هبنِنَعنهِلوَأدنعُدْبَعْلالاسيف
اهبَءاَجنإَفِقاكَرلانَعلاسيلالاىلإَراَجهمااَاْجنِإَفياللاع
َءاجننَِفمْوَصلانعلاسيمث:عباّرلاىلإراجهما

٠٥٠ر«ناميإللانعملسوهيلعهللاىلصيبنلاليربجلاؤسباب«ناميإلاباتك‹يراخبلا(١)
]١ر.مالسإلاوناميإلاةفرعمباب«ناميإلاباتكملسمو

لمعالبناميإلبقيالبابدئاوفلاعبعبنمودئاوزلاعمجم)يمثيهلاهركذ«هجرخنمدجأمل)۲(
البالَولَمَعالبٌناَميِإلبيل":ظفلب(١/۱۸۷ه١٤٤۱ءتوریب؛ركفلاراد:ةعبط

.[يناربطلادنعهدجأملف«ريبكلامجعملايفيناربطلاهاور::لاقو
.٢۲:ءاَيَلا)۳(

ألهنأىعَمْلا.١٠:رُْجَفْلا(8)
ةَمرُكِعَو
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`

E
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س

ص

ص

ل

سِماَحْلاىلإَراَجااتهب
2

و٠لاق نسَحلاهَلاقنَمالامكدالاِاَمْعَأنمٌءْيَكهت
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ْنِإَفجحاُعداْسيَف؛سِاَسلاىلإَراَجةَماَتاهبَءاَجنإنَعلاسي
ىلإَراَجاًدَحَألَنكيملْنِإَقمِلاَظَمْلانَعلايف«عباّملاىلإراجاماهبَءاج

E 4 PKوےکو4سوسە

لوألانكَرلااذهاًهيلعلمتشيىتلاةنالثلاٌباَوُبالا

ِتاقآلانِهلقميسلقاَعلكهلهَجععسيالاَمَوككثلاةفِرْعَميفباب::اًهُدَح

لوفةاىعغيتالاذمواناارولارموغواحد

قهللاةَكرْعَمىف:ُلَوَألالصف
e,o ETE72و

اَلوُسَرلاةفرعَميف:يناثلا

17٥0سېنسصسکس2۰وس
دنعرمقحهنآهبرارقالاولوس|هبَءاَجامةفرعَمىف:ثلاثلالصفلاو 2 ی

ءرجفلاةروسريسفتيفيبطرقلاوء٤٥٤۳ء4«؛تافصلاوءامسألايفيقهيبلاهاور](١)

٠
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ءاَتاَِْوابوُجُوكيشايفُهَدَقَْعَينأِدْبَعْلاىَلَعُبَِياميِف:ُلّرألامسل
سوسس

َدْقَْعَينأبجياَميِف اًيفَنهدم

اداَقيْعاَوِناَسَّللاباَقْطُنهبناَميِإلاَوهَرةقرْعَمِدْبَعْلاىلَعُبِجَيَفاأ
يفميفريعداوهللاالإَهَلِإالنأِهبلَقيفِاََجْلاب

َدَجْوَأةالبميفدمارعيهونيفناهتمو

لرردشالميفيحءاَهيلِايهنيالبْمِياَددسماهني

يضزألايفةواقنعبنلدوكواكاهباع

وداقياضالوٍتاَمْلَظيفيَدهيلعىفخيالوياَمَسلايفلَو

الببصبناداالبميساسلالبْمَلكَمهَللَوفلتالب
2وسود9وسو>>و1وo>ا

قلَحدجوموهتُمهقلاَخَويشلكهلهاويافاالومح

“ەررسس° لک
امعبمَجَوريَحنمنيالکيديرشفسحشحهلُبِلْجَياَمَوفشن

: ماكيملاَمَوناكاكاممفتنِماعلاىلعيج

هاتِيَعاَطبرِمآفمكهئاَصَفيفلُذَعeديِعَوَوِهِدُعَويفقِداَص

هبسوسواممونالاعرتخاَورد
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رهقلاپلحيجوىلعوتمييي4

وورهورخلاولوألا .د3مَعءَےسو

سکیسسسس2o.ل

ٌةلاَحِتْساَواًيفَتدعبةَنأدباىعتبكي:يَِلاهلا

مَدَعْاَوُثوُدُحْلاهيَعليِحَعنَةتاحنشهلانأديننايو

ىلَعٌدوُجْوَموهلب«لَرَألاَوِلاَحْلايفُءاََمْلاَوريعَتلاَو
ِناَكَملکيفَوُهلبهاكَمالَوةهصوُصْخَملَواَمربفمريغ

ةفيكتالوُتاَهِجْلاهبطيحتالناجاالَوٍةياَوِحالب

عبمبْنَعٌيَعنيالاعيوبْنَعرمناكفألاولونك

نِسبلضلىلعوحلاناتمتال

راضيَتاَحَمَلهكرلصفFrارجلإتاَحفَصهم

هيرَتْعَولوٍةَكرَحْلابالماَسْجألا

ًالِصْئاَقَتنعهرنتاقابويعانَعىلاَعَتنول

96AتاَوَدَألاَوحراوَجْلافصFrتاَوَدلاهلودين

ص

كيرهَلسيلتاب9مويافصوُبلوتاّرَطَحْلايما

الولكاتبالولداَعبلئمالوُُعِفاَدُيوُالوعزاب
الولوقْعْلاالوفروادالوريزو

كروموبالاةَردتاللاَولُهَقَحْلَت5
po„)£(ص „o

لبلفيلويَةهعلولككلودوشييلوضرعلوو

.۳:ديِدَحْلا(۱)
.دبألاو:[هَديَِبنأىلوألا])۲(
كراش:يِفَو)۳(

.١١٠ماَعْنألا
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5هَلنكيْمَلَودلويلَوذِلَيْمَلَلْدَعْلاُدَحَألاُدحاَوَلاَوُه

تاَماَعْلاَوصئاَقَلاُهَفَحْلَتالوتاقلاَوُتِاَوَحْلاُهلُحَتاللح

ٌةمُكحُهلُكُهُواضَلب4يفُوُجَيلَوملابهبيليالو
تمَتَوهةييَمَونيِءاصَفبهيرالاَعفَألُكلضَفَوُناَيماَو

لَوالَو"4رادعواكبرتملك
اعليالايمیدايملضيئاَصَقِلدار

بصعوار»"4ےلَ
ےل
\

٥:ماَعْنألا)۱(

ليكلوديودمململهااكورناىيقايشا:ةيلاوء١۹:لختلا()
ر2مRARاصهموم

.4()ولماشينمیږهیوءاشینم

.٢۲:ءاَيينَألا(۳)

.١1:رْفاَغ(٤)
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يتلاْاصقللا

ِللوُسَرلاةفرعَميف

 

هسو

هللادبعنبُدَمَحُمهنأفرعينأاًداَقيعاَواَمْطُنِفلُكُمْلاىلعبجيرهنأكلَذَو

هادعوويمتهمشاببولاموتنبسلاامبياعن

ةَلاَسرمْأَومتاحُهَنأَو«نيِعَمُجَأنيلىلإنيمُهلوُسَرَو9

فغیلبتيفادهَتْجُمهَرُبَعَدَصَوهنأىحهَردعووَنيِملاَعْلاب

اًميِحَرَنينِمْوُمْلاياقوُوَرَنَِمُجَأةياَدِىَلَعاًصيرَحيماا
ِِظَْعِلاًمِظاَك؛َنيِلِهاَجْلانَعاًضرْعُمِفوُرُعَمْلابارموُفَعْلاباذا

يزُجُيالو.قاَوْسَألايفٍباَحَصلَوٍظيلَعلَوٌظَفِبسيلييرمُمنَ

نيمُهَكسأَوههوربعيفاًمضاَوَتسانلادَومعنككسلاةا

اَمسيليَلَقفنعلانيلَوتَجَوامالياريغنيكنربع

سلاجيوءةَمIFدْبَحْلادوعدبيجدشلحفديوفكماامبکهلرسيت

َعَمَجدَقهِكلُمِلاكلمباهيالَويرفقريِقَمْلارهيالعلالَا
ياللاةلماكلاَةَساَيسلاَوةَريسلاهَلهلا

هرجفكمهمكميلومبَرَعْلانمُثوُعبَبسلا
يِلايللایَدَمهلآىَلَعَوهيلعهلایلصمالاكلموهريوبيطب

نبموقةميِظَعكريوينكلبقوفعَهلأكيدو":ٍصِلاَحْلايفيعطبْطقلالاقد
س

نبىطغأهنأيوروِسْدَقْلاِلاَمْعَأيفيهويميناةكرب)مستويراذلاسو

نبةَهِكافَوهللادْبَعنببّيطلاهيوهادْبَعييأوسيفنبَديِزَيَومْيَعُنيرادلاسو

2

۸
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ْتِلاَللصقل
ص ۰0۶8

لدمحمهبَءاَجامةفرعَمىف

:اًمْسِقةَتِسَوٍةمّدَفُمىلعيوحيلصَفْلااذَحَو

ءاَجامةَمانألانِفلكملكىلعبِهامعَنأ:يهةَمدَفُمْلاام

نمتارقهيلعيوحياممَكِلَدرْيَعَومالسلاونيدلاما8ُنوُشّرلاهب

قطاممجيفقواَصةَوماكاوددوُدُحْلاَوِلاَعمَالاَوصَصَقْلاَوٍةَلاَسّرلا

وعدنَأكلَذَو4(یوالزوهمِ©يانملوبالمالكنمهب

لکاهلهَجعسيالو«ضْعَبْنَعاَهْضْعَبيينفياللمجتالتا8لوسا
امهيفَرِكُذباكاذهميلانَمْحَرلاولامسي:هيفباكهبااوُمَلْسَأذَفَوهامل

EYدمحم موُطْرمْلاَوَنوُربجَونونيعتيْبمُهَلَبَمَو:ضْرَألاللاهااذِإوايٌدَمَحُم

2هموږوسس ليرُشَوسيقنةمَْرُحَوبطلادبعُبسابعدهبألابأىلإنيفاموميهارتِ
ص

سےم3من ُهوُلاَسَوِهيََعاوُمدَكَررَجاَهامَلَوترَجاَهيآاوُعَمْسَتىحاوُفِرَصْلا:َلاقبَتكَوَةَنَسَحنِ

هللاُلوُسَردَمَحُم-ىّطغأيأيطااَذَهمحلااني:هیفَبَتكَفاباتِكمهلَددَجي
تیبمايناِِياَحْصأَوميم مهريميهارَتَْبَوموهطْرمْلاَوَنوُرَبحَونونيعتي

ممْانَعَفبأمهننمِلمَكِلتملسوتذفتوتبيتهاتعيوجو

بلاطنبيِلَعَوَناَفَعن:ناَمْفعَوٍباَطَحْلانِرَمَعَوةفاَحَفيينبركوڳادهسفاهاذهيف

صءصلاخلابهذلا]"هدوركبييةقاليفيَيبوهَبَكَونايسيينب:ةَيواَعُمَو

وهوَءاطْنلااذهنومي.ها(حاّرَجْلانِةديبعيبأةطساوبيِنعَي)Y۹].ء۸

دقوةيرذدبروُهْشَمُروُكَذَمْلاٌباَِكْلاَو:ةباَصإلايفنباا.دالْوَأَدنِعظوُفْحَم

اماميفيركبدبعوالاَليحلدلمكيليَجْلاءايمسارجوييفثك

ةلَمْهُملاءاّرلاحقو۽هيِڼاتِناَكْسَِوهلوركب"یربح"نُأعِضاَوَمْلاَوددالاِءاَمسأنمَمِحْعَتْسا
ىَرْحألاَوينبلَواممةييلااَمَْعَطفأيلاييفىدُحِإيهىِفنْزَوىلع

هللالوُسَرِلسَو:يلكْلالاَىَرَفْلاياونِياَمُهَو :َلاق.امريٌةَعِطَقيهش

هللايِنّسَمَتنأٌفاحأ):ُنوُقيَورعيملاهبرمماَدِإٍكِلَمْلادبعنبناَمْيَلُسَناَكَو
.[46۰ء١/1۹4ۍيابلاوءاحلا].ها

۳-8:مْجَنلا)۱(

نا



Laer! ra
U با Araf Tn $7 21ORDA SErll adr ata

atne
aer

aeraREN REARPREC ARISlatelottitle itl sirril9 ١(0|.مالسسسالادسعاوسلا 5هي.7
استلم.ساادالاملللام

۳1رٹ

اَداَقَيَعاَواهبْمَلاَمكْرشلانمحررخيالوفرطهغويدنعلقاَع

نأوهل.كيرالُهَدحَولاالإَهَلِإالذأيََراَرَفِإَو
٣
ص

سمو
Wa1رلعان

.هبَردنعنمقَحنِهبَءاجاموُهُدْبَع

Ce2سt AAA SLA ALN o oS Po روتلاو۔هلوسرووتابااتاهللالوق[نآرقلانم]اَهِضْرَفىلعليلا
بلاطيبانبيلَعْنَعيوراتنموررەنولمعناميهااولائزلا

لاالإَهَلِإالنأٍةَداَهَشعقربنموىحدبعهنأابيلانع

هذه“"ردَقْلاَوِتْوَعْلاَدْعَبتاويتعبهوللاُلوُسَرياو

لکىلعضريهولرميتلکوِهللاُلوُسَراهلِوعدييلايهههولا
ُدْبَعْلاىتأادكيحوَلاَريَعَوديوليلاهلُْجْليهوغلا

م

2 e
1

اهَبنقَحَودابعلايبوهيباميِفهناَميِإمُتدَقَفاًداَقَيَعاَواَمْطدتاللالَمُجْلا

ةلْبَقْلالهماكاَكِلَذبِهيلَعترجوِباَسَفْلاَوبسلَاِهلاَمَوهمد

هنيايكلدَهايدليويفٍلوُُدلاباًموُسْوَمَراَصَو

ءاَمْرِكاَدانايتلاٍةَلْمُجْلفياَظَونميَْنَعلاسيملامهيربرئاَسَوهللانيَو
وصo٨صن7صمرل۰

ُلوُسَرلاهبَءاَجاَُهقيِدصَنأ؛هراكنإْنَعالضويفكلالِمَوَر
ص

\
of o

لأنمروُهُمُجْلاولعلنِاَهَريَعَوديحْوَتلاٍفئاَظَوىلَعلِمَْشُم
ص

ص

ديحْوَتلافاَظَوِبيأَيىحلجبولاَنََْوهتيميفميل؛هَناَميِإنِإمليل

ِلاَمَكْلاب٤ااكنِةَءيتيئ رعتئاتتت

هسهس+۹472
سونعورتألاواكاراامعيمَجبنَادقِنآَرَفْلايف

(١)۸

جامنباو۱۲۲۳۲رهرشوهريخردقلابناميإلانأيفءاجامبابردقلاباتك«يذمرتلاهاور](۲)
ءردقلايفبابءةمدقملا
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رزحخيبوَمَتْسَرنُنَمحَرلادبعماَمِالاونوفرزِنْباوحتف

ِْرقلايفملافوُهُْكنِميذلاةاناَيمولحقنِيسوُرْمَعاملا

يفيلالاققيرطيفاوُدلُوَنيِذلانياِمديلاَوَمْلاَِداكيِرْجْلاثلاثا

دلوىِحءاََلاَويالَادوُجُحَيبرْغَملالأاكو":ةَيضاَبالاةعننمٍةَيِضْرَمْلاٍَعْمللا
م

.[١/۱۱]ها."حقنِمهمدوومةَدحاَوهسيفقيِرَطيفمهل

ٍةَسدَقُمْلاِنِكاَملايفوَجحايقيِرَطيفنذلاًدُمَعَنِهوبحصَنسالماوحجاَوْرَأْمُهَلَنيِذْلا

َفَقَوَو«(ةسوفنلبَج)ٍتاَيحَرلاضانم(سرطق)ةيرَقيفهَفذُصَكِلَذفيملوءار

ُمالَعإويِمِوُرُمَعلا:اهنيميفابنكالكركَاَصفَوافيوًاليِصحَتميلاىلَعُهََيَح

لبَجياعساياروُصنَمييالءاَضَفلاىلوتباكوِفِراَعَمْلاَومكحلاباكوقلل

ُهاَياضفَوءءاَضَقْلالِکاشَلحيفريِبَحْلايفءيِرَجْلابلداَعْلايِضاَقِالاثمناکف

1 سوُرُمَعهلا٤ُهَسِلْجَمَرَصَحَويفيقراَمِلاَعٍبوُبْحَمَنِبَدّمَحُممالاَرَصاَعهةَصيَِعْ
ناگنءاًعاَمَسالإفرعيالَناَكَوبوبسنباَبّجَعَفملِعْلانِِةَلاَْمْنَع

ةايَادورِضاَحْلاهَنهنيَلاَوُسلاادهدبااَذَميف-اًسوُرُمَعينعي-صفحوُب

بحاص--يارَماَعنِ/رشيرايأتداةَارَاَعَويمامعفوووينيف
ےستھے

ا
و
ا

و2

قىنايتلايفدعاسورندناهيكعوذاكَتركعي

ملَعَفربحدَجَومناعوباَهَحْفَصَامههتتاقسورناگىعتا

6سورُمَعايÛرسلق:هلَلاَقَفءاهلتافت5 :رسورُمَعَلاَقَف الوَلَو."مللافراسيناس":س

دنعماقإلاكسنأيكقلعبمقايايماتاراقبْمرحسورن

تأدقوسَتهيتن-وشتمالواولنمتبعكيكوف

لاَبتادتاگارذيشاامنعاَهَيتَريذلاقلببْطعْلاٍةَناَرخيفاهْنِمةَحسَ

.ها٢۲۸ةَبَلْغألا¿ناوَةَسوُمننِيوئامِةَعْفَويفهاجَتاَموهللااَهَيَميِقنمْتَداَر
و

فضْنلاءاَمَلُعْنِمَو(تويذات)ةبرَقنمةَسوُعنبملياباَطْفأُدَحأنبناَمْيلُسمبوه

ٍبحاَصبَقلمْلايرقيداديكنبلديريوبارلوُه-َمُلِعْلاذأىلارينا

دعاكیضتزااًمَلَوقدُمهبحَصنيزرابلمللخويشدمحہلانباخيشلانع-راَمِحْلا

مقاَىتىَصْوَأَفافوننأىلإنيكاتهثكَمَوىلإَعَمُهَيَحَطصاهاو
so Dro

َرهشَوهئيِجَمِلاَهلُكثّرَتْها(ٰيِيدولاٍبوُنَجْلايِديِرَجْلادالب)ىلإعيباوباداع

9ناكَف‹عَدْلاَوغْيَلاةَمَواَفُمَوحيحّصلاملِْلارشدِجْلادعاسْنَعرمشمثةيملِعل
س

.اًميظع
ای۳۰۰ لَوتويداةفيفاناوبدهلىأرهَحاملاضبهنَع
.هححصُمها.هدحوهللُءاَقَلاَوياَنمْلاَوىلبلايِڍدْيأاهب۹
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لامهَمحَرْمُهَعَياَشدرمور7بناةيواَعُميأاوفالنلَ

نيقَمْحَرلايِميركلبلا٢يللاتملااَوَعقراوَ
ْنَعرنييناثلاُلوَقْلاَوءةّيفيَحْلاةَلِْلاىلإةَلِهاَجْلاَماَوَعيعاّدلاٍةَمألايَِوُعَد
يبالتبلياشلايعيأعبراىلإملالمعةعمشونيترابعاإلا

جهتىلعامِهِريسَتَوِناَوَريقلاَوسلئارطيتلوَدسياتيفىلعألادْبَعباطَحْل
ةديَِْلاطَسوَألاٍبِرْغَْلاناكُستنقليتلاترهبيملاةلوُدلاسسَوُمَوبانكا
َدَطَوَواَمَدِعاَوَفىزانمبرقبامِهيلَعاَهَلذَعتَطَسَبَوىميواَنيدلاوهَحيِحَصلا
اَهَلِظيفاَهْلََِررَجاَهْنَمَوبْرَْمْلااكسقاَوَوُةايَحْلاٍتَبطَومولااهتراكهتك

ُهْنَعاًيِضْرَمَنيِمِلْسُمْلِلاحىِصاَنهلانيدباَمِاَفلَظَوقاَيَحْلااسونَلكيأْطَونياوال
اصرهنَعهللاف١۷١هنسهلاافونىلإوملانِ

وعلنيابارلارفاِءامَُعنيوهمَافاَزَوهتفاقأزنايبوينبالغيرزخوأ0

يِِءارآباوُدَرَفْاَنيِذْلاِةَرَسَعْلاميلاسضَبوَقْعَي4وُبهدعو
م

.مالُكلاملِع
شحهبتيكااملُءاَمِدهيفتَحيِتْسايذلاٍمِاَعلاَنيِديعلارضَعيف

ينساَرَهَيلادلمنبديرماقاوُبماماملااذَهاَياَحصْنِمناَكَفيِكاَنَمْلا ُمِلاعْلايِماَحْلاي
هيترزخيبأخيَشَوٍتْيصلادلاُدهَمْجُمْلا

تقفهتَروتنل؛عاقدماهلميالييأماملالّتقَمِلنِاىلعولارزخوين
بيطاقويمايأانويملاموشنليىلإاجلكلانسيلبباَبشأل
ىلإْزُِمْلاىتآةدُمدعوعجناَمَألاهَللّذَبةيضابإلاةدَدَجََتنأفاحوهيلعِضبقلا
نِِهئافَلحىلعألةَّيَِحْايفارهاظبرملاملاكتمهدفف١٦۳سرض
يف(ةلاَسر)هَلنأديياقَلاضْعَبيفتْذَجَوذَقَوصميفرزخوادَكَمَوبوش
یدلوابکپىرخأَوبرجيفيِروطعبلايبكياهنيهحدجوتَنيِفلاَحُملاعيمَجىلعدرا
ابأنأنيحَرَوُمْلاصعبهافامرِهاَظلاَواذ.ییحُینهللادبعخيااييمليوبلةر
هللابْرْغَمْلاىلإجَهنخيراَلاتنحيملدِإه٠ةَسرصمبَتاَمرزخ

رَوةّمِئَألاٌدَحَأَوناميفٍريِهاَشَمْلانيدلاومَانممامرقّصلاننعةيِواَعُموُب(۳)
ط9ِ۷/۲ناَمْرْلاَوليلدلايفينالراولاَبوُقْعَيوُبخيْشلاَنيِذَلا

ةَماَمِإهيلِإتهمنايذلابوبحَمنِيدمحمماَملاررضاعم۹۸۳ه۳ ىفةيِضابإلاهم
لضَفْلِتَئاكَومعلاراَمضميفاهريسرعاكوءيراوحلانبلضفْلاووهلدَ
"جيفَناَمُعيفاَمُهَِإ':ُلئاقلااًمهيِفلاقىتحةباَرَقرقصلانب ةفحت:يملاسلا]"نيج
۲14eطققلاءبابشلاةعبطمءنامعلهأةريسبنايعألا /\ a۳0لبقناَرعَتاَمَ
هسعاقلةَعفَويفاهيلِفَوءاهنَِباَصأَفلضَفلااهَكَرذأَو-كِلاَمنبٍتْلَصلاةف-هِن
.هاه۸٦۲نسكلجنازعيفوتو.میوتنبنزٍعةَماَمِإيفه۸
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لُهَأ٠نمهريغونبَناَمْيلُس .ملعلاله

نكقْلمهلَعجرحتنيانيالاِءاَمَعلادَحأياَرملالحبنبعيباوبأ(۱)

دمحمموللادْبَعيأماقإلانَعليلايقاقآيفُهمْلِعرها نمهلورکنبدمحم

ملكاِلوُصَألايفريَحْلابفيِرُعَتلاَوِلاَباَتِكَويففحملفيلاَتلا

ةَفبطلاِءاَمَلَعْنِمَناَكَوركبُبدمحمهللادْبَعوباهيَحَيعَصَويذلاةااظلوحةر
۷۱٤كليفوتٍسِماَحْلارَيناثلافصلايأهَر
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باب

ةَمّدَمَتَملاماَسََألاركِذ یَرححيرجعيتلاٍةَم

تاداقتعالافئاظونمتاَهَمَلا

ٍِتاَداَقَيْغالايفٍفلُكُملُكىلعبجياَميِف:[توملابناميإلا]ُلَرألامسهل

اَمَوضْرَألاَوٍتاَوَمَسلاْنِمِداَبِعْلالكىلَعيحٍتْوَمْلادوُرُونأَمَلْعَينأ

ناو«ِتْوَفلاليسوَلاقاذسفلكأَوضفمفَونامه

لُکءاهِناكُسنمءاَمَّسلايفْنَمءوْنَمَوضْرَألالهاىلَعراجاَن

الكمليوتالوتبدحليمرايكللإتونييع

ةرخلاىَلَعَوَءاَنَمْلااينداىلَعبكهللانأهو
ماوكتلالختيلواىلعليالاىعةناَقاهلكُءاَيشَألاَ

نألاورتللقايفلًتالقْنالامههافننمل

تابيِهَو"تيةاادو:ىّلاتتهلكليلَدِ”بلِالاىلع
.٨۸ةيآلا:صَصقْلا)۱(

نيالايفهلاُتلاَس"هلْوَقللَودوبل:ينبىلعال

عبارلالصألا«ءلوسرلاثيداحأيفلوصألارداون:يذمرتلاميكحلاهاور]"ٍةَّنَجْلاللامر

ُءاَوَرام«َنيِكِرُشُمْلاَاَفَطَأمهَنوُهَاللاَو.[١/٤٠۳ةيلصألاةرطفلاىنعميفنوتسلاو

ا

C
E
E

ن

"مهيِناَطَعَفمُهبَدَعيالنأرضَبْلايردنِميبَربلاس":سُناِثيِدَحنِاعوُفْرَمىلعيوُ
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ةريهاللاريسُفَتدرودقو.ِنَسَحاتش.]١٨1ارءهدنسميفىلعيوبآهاور)] ْنِمُناَمْطَألامهبني

اپُهَلاَسَفضْعَبيف8ولاُلوُسَرَناَك":َلاقارباجرحا«ساَبَعنبا

هللاُلوُسَرعرفاملكِهْبلَعدريلَك8فلاٌلوُسَر؟نيِهأللايفلوُقَتاميشلاَلوُسَر
$oم.سWYKه۰َeإس1و

نعلئاسلانيا:يداتُمىَداََكيفتبعيَعَقَودَمَعَوُهاَدَِففئاَطلاةَوْرَعنم

شيا":لاقمثلاَقْطَلالْنقْنَع8#وفاىهء8وفالَورىلإلُجَّرلاليقف؟نيهاللا

ب

.[۷۹۸۹ر6“رصتخمهريرهيب

اوُتاَكاَمِبُمَلُعَأمُهَقَلَحدِإها:َلاَقَفَِكرْشُمْلاالْونَع8هلالوَسرليس":َلاَق@ساَبَعنباِنَعَو

باب«ردقلاباتكملسموء۱۳۱۷ر«نيكرشملادالوأيفليقامباب«يراخبلاهاور]"نيِلماع

َلَمَعْلااوُمَلقاوُشاَعولْمُهُتيُِينيديأىلع:يأ[١1۹۳رءةرطفلاىلعدلويدولوملكىنعم

يفيِراَحُبلاُهَدَرْوَأاماماأ.هلبندالْنَماهلييلاهلاةَمْحَريفْمُهَفَلَمَعْلامُهْنِممِدَعاداأ
u :لاقركليفمآرصوليواپکنراعهمٹیدَحنمريبعتلابانك

َتاَمِدوُلْوَملُكَفُهَلْوحَنيِذلاناَدلولاامو2ٍ2ةَضْوَرلايِفَوُهيذلالولا
فاُلوُسَرَلاَفَق؟نيكرْشُمْلاُدَالوَأَويفلالاب:َسِمِلْسُمْلاصعبلام.ٍةَرَطِفْلاىلع

نباو٤١٤١٦٠ر؛حبصلاةالصدعبايؤرلاريبعتباب«يراخبلاهاور]"َنِكِرْشُمْلاداوو"

.[٥٥1٦رفوخلاباب

قنِجْلايفْمُهَِإ:ُيِوَوَلالاكىلإَدوُريِصَيَنيِفلاَبلاريعَنيِكرْشُمْلاداوانأٌيِراَحبلاراتاو
٢٠طيلسمىلعيوونلاحرش]َوَقَفَحُمْلاهياراَصيذلاُراَْحُمْلاُخيِحَصلاُبَْذَمْلاَوُهَو
كقحناكامو:ىّلاعَتهِل[۸٠۲«توريب«يبرعلاثارتلاءايحإراده۲
ءىتدعيالنكُهْغَلبَتملهنْوَكِللقاَعلابذيالَناَكاَدِإَو(١٠:ءارسإلا)الور

.ُملَعَأهلاَوىلابابْنِملِاَعلا

.۹ةّيآلا:ريوكَتلا)۱(
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مدانانامeاهس٣نهجهمءفككتهتتلمقاسلاكطستاخل

007 سو00
2۰2و

.روهسمیو
وےس- سس

ُتْوَمْلاِءْيَكلُكرشح:َلاقهناسابعنبانَعمِاَهبْلايفاوما
يوُرَورمتاه:ءاَمَلْعْلاروهُمُجلاو.ةَمةامَناياامهيَاالٍإ

ىحلکرخي:لاكاَنعووهريرهيباوبُعگنبيبانَعكِل
ىلإ4ديانريرتالويفةَباَدنام:ىلاعتولْوَفليلَدِببالا

َليوُطَنلاباَتِكْلااذهيفاَندصَفسيلو4ڪورهَرلِمش:هلوق

.ُيفْوَلاَباَهْسإلاَو

.۳۸ةَيكلا:ماَعْنألا(١)



ستاکہںدكتلالاااو

67aa ALI]1H0Eoo5E4late tat:ENrS raderا tatarErR رنی1اوس

نةيل:ىلاعَتهلالاقءاَهِعوُفَوُداََيْعاِْبعْلاىَلَعبحياَمَوُهَو
"€صلاحنالرةماكلارنا:ىلاَعَلَو"ف

تعبيتلاٍةَحْفلانيَواهيويحلکاهب؛هللاتيمييتلاىلوألاُةَحْفَلايهو

هللارْتَتْساامميهوءالنعيوراَميِفهسَنوُمبرَأ ْعِلْطُيْمَلهملعبىلاَعَتهش
oص

:يأاهمنيَونولس:ىَلاَعَتهلالاقامكفقلنمادَحَأاهْيلَع

نعفيكييأ"البقولرنعلنلفلىتم
wo 24ملىرەدنعشان:َلاَفَووههالإاهَفَو

و٥4

ثلاثلامسا

ٍتْوَمْلادْعَبٍثعَبلاِنْوُكداقتعايف
4

فمراےاوو:ىَلاَعَتهلوقل؛هدقتعَي1نابلكلكىلعنحكيو

AoِمKIہہ>)) نودوعت5کادبامك:َلاَقَوچدنيالواان:لاقَو

.۷ةبآالا=0607

.۷۷ةيالا:لخنلا()
.٤٤ةيآلا:تاعزانلا(۳)

.۱۸۷يلا:فاَّرُعَألا(4)
.٢٤۳ةبالا:ناَمْفَل(٥)
.۷يالا:جَحْلا)١(

.١١٠بلا:ءايبنَأالا(۷)
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۳0مےلدىقرعدتطمتامتدت

<a سصصص4

س

ےکوەوورو

داَرَجمُهَأك-روُبقْلانممهْتَعبَي.٠ةللصلاىحاًشيرفوىدهاًقيرف

عبايركنىلَعىلاَعَتهللاجتادَقَوميظَعمولَدوُنوُعَْمريَ
ےهر4.|ورص0موFdصےس

اترثْعبْلانمكشيفيبانِيببريفنِسالااهياكيل
%4مسمےسسoeےسس7روےنصسسس الا:لاَقفىرخأهيأركذمثاهلكتايآلا4بارقنیم

Seص740 Bite 7 oےسCo2

ةياكحلاَفَو٠"قوملايصهنوقحاوههمانايكلذ:هلوقىلإ4ةدماهح
eaEو aE EE O EN e
ابيتلق:هلوقىلإةفنمهتقلحاَشأو:ٍثعبلايركنُمنع

oوس بَلنأَدْعَبنيهمِءاَمنمْمُهَأَسْنَايذلانأىلاعَتربحالوااهاشنأئل

.اًديِدجافلحْمُهَديُِينأرافاًروُكْذَمايشاوُنوُكَ

oو$ بارلاُمسقلا
0

4 ۰

باَسحلايف

لَماتمايفيحداملاىلعبالانأدينألكماىو

سیلو"4یکاکگواهباکالدرَحنيوحلانيتاگنيل
ُهَاَسحَنِكَلَوكلذْنَعانبَرفلاىّلاَعَتقْلَحْلاباسحكداباهاٌباَسح
.دحانَعحازرالامكحْانَعدحاباُسهلَعْشَيللَ
هيلا:فاَّرُعَألا(١)
.۷-٥تايآلا:جَحْلا()

.۱-١تاآلا(۳)

.۷۷۷۸۷۹تابآلا:سي(8)
.۷:َنْباَعَنلا(٥)

:ةيلالأ()

«

ايسسقتملنولارويطلانورماعو
:ءاينألا4بیکاکگواهياتبرخ

\ \
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امَك:لاَقف؟ْمِمِدَدَعةرثكىلعاَلاهللابساحُيفك:بلاطيبانبيِلَعِللي

لِناَفْنِصفاَنْصَأةتسانانُِلاَفيَو.مهددعةرْثُكىلعمُهفُرر

4نجلاىلإُءاَييالانوکرُشُمْلاَوُءاَبنألاُمُهَوءلاَمَعألانعِنالَاْسُي

 

مهيدنعلشاللباحريَعِبراثلاىلإَنوُكرْشُمْلاَوباح
oصصوم f$ قكلوىيدعوتمهسيترتل

لامعانعءلاسيتِلاَ

ِناَبَساَحُيلَهِءاَقَولاىلعَتاَمنممَكِلذَكَوٍقَريَكىلَعَتاَمْنَميفَفلَتخاَو
ورسووو2

اباسحتساياٍعيَِجْلاىلَعيايباَسحلاناوا

ءالباَسِحْلايفشقانيفقفاَمْلااًمأَوءاوُرْسَمهلأىلإبِلَقْنيَو

لَعُبَساَحيَفريِذاَعَمْلِلاعطَفَوا هئابَو“رمْطَْاَوليلاراىلع
وم
.قيفوتلا

ا

ےسج

صوُصبِلاَعلبْمِهِلاَوُسمَدَعىلَعمِطاَقلييانكرَهظَمقَدوُكِرْشُملااأولاق(١)

»)1:فارعألا)رهليےررلأنعل:یلاعَتهلْوََكىلاَوُسىَلَعلَنِنآَرع

اميهامهبمري»:لوَقَو‹(7:نباغتلا)4مَعايككَلقولبلوق
£:تافاصلا)4نلتمق»:هِلوَقَو:ةلداجملا)اميرهي
تالا.(۲:جحلا)5(4نوان©نجأمهلرَهلق
.َنوُلأسيمهناىلعلُدَتاهلك

۷۸:صصقلا)۲(

١:نَمْحَرلا)۳(

ُةَرْسَقْلايه:ُريِمطَقْلاَوِقاَوَنلاقشيِفنوُكَيام:لفلاَورهطيفيتةرقنلايه:ريِقلا
ٍةَميقْلامولطلالاَالاَقاَمَكليِلَقْلالأ:ُداَرُمْلا..ةاونلايطعيتلاهعا
3(4ییاکپگراھپایاِلدرَحنیوکلاتیتاگنإاعسفتمَناع
.(47:ءايبنألا)
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ال’دعاوف0ِ0ه۳
دابیشتسلمتمیسجلنماكادناجايتامجلسكاتكامنساليلمم

در

َميِفِهرُمَعْنَع:لاَصحخعبراْنَعدةَماَيِقْلاَْوَيُدْبَعْلالاسي":ٍثيِدَحْلايو

امفوعادوكَميِفَوبسانأنهلامْنَعَوكلبميفهبابكْنَعَوا

.قيِفوَلاهشابَوُمُكحَأَوُمَلْعَأهاو"لَ

فَ

سماَحْلاُمْسقْلا
4

باّوثلایف

اوفلكملکىلعدافعاهقِرَْمبجياككيدو
2٤TT4رہ-۱صےہ0صےسمس

تاونولاحمٌةئاكکاَهَنَأَوءاهمشاباَهَمَلْعَيَوفَجْلاهباوتوتاوه4ههال

اعَينَادبال َمَلُعَيننبنيلءاهياَوَدِلاطااليرخألايفهَلوفا

فرعيملْنَمفرمبال:اوُلاَكْمُهَنل؛نيِاَسَبَوراهوُروُصُفجلانأ

َدِقَعْعَينأهيلعاَمَنِإَوكولاهدوُجوَمَةَنَجْلانأمَلْعَينأدّْبَعْلاىلعسلوءاَهَقْئاَقَح

يَلاَفَو9اهلِطَرباداملك:ُهَتاَحْبُسهلالاقهاهااَمَدوُجو

ياهيماموباه()هيترولعانوي:اَهياَحصَأ
0 و©هكب 4O

اذه:لاقوء٠۳٠۲رصاصقلاوباسحلانأشيفءاجامبابءةمايقلاةفصباوبأُهاَوَر()
١۱۱رںیبکلايفیناربطلاوحیحصنسحثیدح

.٢۲:دعّرلا(۲)

.7٤:رُجِحْلا(۳)
:سي)مههزتتوھکفلحسىفوَيَاِةَسْلَلبنحضآناول:اَهَلبَفَو۷٥©ةبآ:سي
0٦
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الساداول

دام7

باقايف
َهَلْعَينأَكِلَدَونوَكُةَفرْعَمَوُداَقَيَعاِفلكُمْلاىلَعبجيامَكِلَدَو

اَهِمْساباَهُمَلْعَي«ُداَنلاوهُةَباَقِعَوماوَدللَةَباَعالواقُعهُهِْشُيلاباَفِعهللنأ

نِ:یونعلَوهَهياَوَِلطناالقّرخَألايفءهئاَدْمَألهللاُتاَذَعاهو
اهدوفواممواینا

نيأتارتو4ادطالعاعراجوس

ا4ك29
ەدهشمين4وررابيرل
فمثلفوب4(يدعنمعممملووا
4اَهِياَدَعنَمهَنَعتنالراومهب77نرم

بنفاتووتب69و
ُهَنِإِداَعَمْلاباذَعَويدخلانمهللاانداَعَأيابألاَدَبَأاهيِفَنيِدِلاَح«نيِجَرَحُمِي

£

6
م

.دابِعْلابفور

اراتکیلوکسنأارقانماءنزلاماي:ةيالالوو١:ميِرْحَلا)۱
٤::َنوُنِمْؤُمْلا)۲(

.9`:ميهاربِإ()

.٤٤:نَمحَرلا
۰۹۲:جَحْلا)0(

.۷۱۷۲:رفاغ

:رطاف(۷)
(۸)٥۷.
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عيساُمُْسَقْلا

ةَلُمُجريعيهوةلمُجهلينأدعيِنناَسْإلاىلعبحب
اميلواحماد:ىلاعتهلالاكىحةَكِيالَمْلادوُجُوَنَأَونِجْلاَوسلا

طحمهن«ةبكلا4رسولكدرگابماككوْدرني
ها:ىلاَعَتلاقامكِهِئاييْنَأىلإىلاوهللايََلاَمُعَأ

ناريلةنَرحٌدادشظالغکُلهْنِمَو٠ةيالاالسروےس

َنوُيِناَحوُرو"وموتولعمشرهابوضعالناريل
اوُسيَلْمُهْنِمالسْرلاْمُهتوييوركو
“4هرفيالراهوىلليلانوُمَرُكُمداعلشرب
َراَهلاَوللانُحبسَنيِذّلاوُييوُركْلاْمُهْنِميءارةَارُجَرََعكلما

مهويرماَوأنم7َءاشاَمِلَوِفاَرْحْلاوجاووءرجونوُرتْفَل

اوقلخ«نوُجُحَيَوَنوُموُصَيوَدوُلَصُيَنوُروُمأَمَنوُمَرلُمَنوُملكُم
ةيروُكذلابالَوالَوبَعَتلابَنوُفَصوُيالِقَداَعَسلاىلإْمُمْريِصَمَوٍةداَبِعْلِ

:َةَرَفَلا(١)

.٩۷:جَحلا()
َ

1ی)۳(

:ءاَيبألا(4)
نأٍبيدَحْلايَِدَرَودقُهَالّصلااأويفمْرَصلايكرَتلا)0(

ہو2 رخآبابءةالصلاباتك؛يئاسنلاءاور.ةباَحَصلابيلَصُييِنلاَوةييتلاىلَصلیربچ
َكَلَْفَتّيلااذهاتجَجَحكمدالتلقةكَِلمْلانأاشيٍبيدَحْلايِفَو١٠ررصعلاتقو

.ها.ْمَلُعَأهاوء[۱۷٦۹رةرمعالوجحةدارإريغبةكملوخدبابهاورآ.ماَعييف
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لوبالويلاومخلبللونثارو
7

YW

يفاطخأذقفاذَهنييشيْنَمَوشطبالوعوُجْلابلَوءَ

“کلِمكَلَمْلارْيَعلحجهال؛اکرشِةكَيَالَمْلاةَفِصيفًاطَحْلااولوومهي
< o

6 س0س نوَإوكرهجونِينجوىلعتابشرابةفيفاطاهو

ِلاَ:ىّلاَعَتهلْوَقيفىَلاَعَتهلااَهَفَصَواَمِبةَكِيالَمْلاٌفَصوتاَمَنَِو0

حيِبسَتلاوةَدابعْلانمهباَهَفَصَواَمَو4تلوقموأالسر
ًالَوبَعَتًالبٍةَداَبعْلايفاَهْلَةَعاطلايفٍةَْغَرلاَومالُكْلاَوراَْعَيْسالاَو

فلكْملاىلعِتاَفّصلانممهبنيلامَكَِذرْبَعَوِءَجَرلاَوِفْوَحْلاَوبص

لسوىلإفلاُلوُسَوهلأملعباكلبرجىلإُدْصقلاَوْهياَلا

رٍةَكيَلَمْلارْئاَسيلوكلَذَكَوراَفْعَيْسالانوُدمحرابالورورونم

ذا:ليِقَو.ْمُهَعِابطفاواموُهَومهبللىِصاَوْمُهباَوَنَو”راْعَسالاوُ

EFتارهاَوَظلابنوَُُربَيَوَنوُلاَوُيَوَنيِملْسُمْلاىلإاَباَدَهْلاُلاَصيِإdl
9 َنيِعَمْجَأمه ra

.كّلَمَرْيَعَكَلَمْلالَعَج:ةَراَبعْلاٌباَوَص(١)
.۱:رطاف(۲)

هاهبنكمرنىلاقىيقلكتو)۳(
كيذَكَو)«(ةداَعّسلاىلإمه):ِهِلْوَفمىق(رهاَوَظلابنوَُري)::هلوقنأود)٤(

هلاتاولص-لاقاَمَنَِوتلال.(راَمعَْسالاَنوُدمحرابِةكِالَمْلائاسةيالَو
هتاممهِحْذَمىلعلذتتابركذدعبٍتالاوُسلايفلاق..َتوراموَتوراهلخذيلنيعما
ععميمعلوؤانيۇوياذينمكل
َنِممهاشاَحفاَءايلوأممهصيقنتوهللاىلعمهئارَيفانِنوطلبملالوقياموِطاَيْشلاولت

ضبيِفَو.ص«تالاؤسلا:فوسلا]"لاوىداهنأهْلَعيِذّلااذهِناَيْصِلا

بنداَمْهَْعرُدْصَيملامها؛ِناَكَلَماَمُهَباتقنِتوُراَمَوتورادرلَو:انيوفبك

يلعنأىلعقَرجُْمْلاييوياريمَتَوهَلالينافلرأيناكاملَرْحَسلاسالااَمْهُميِلْعَتَو
.ها.ةَعاطوهلببنذبسيلهنعزاريالل
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5اااسببصاصتتقيلباامستحهسهرافيوييللركفنتتتاماسيمقامشاسسس-د

4

ٍتاَمَمْلاَوقلَحْلايفَنوَتواَمَُممهلح.ْمهقْلَحوْمهْوَميففليخالاعفو

فاليخالاَمَفَوكِلَذَكَوانْسَدَفامكِنَالْوَق؟اگیمچنوتاعبِمَجاوقلحم

o 0ve0S<هو£*

وللابوءِنالوق؟مداينبنمَنوُنِمَؤُمْلامامه:لضفامبيِفَوٍةَظَمَحْلاددعيِف

ُهسَقْلا نماثلامسل
oR

لُسَرلاَوءايبنالايف

ساَنلاىلعِناََلْمُجاَمُمَوءامهبناَميإلاِفلَكُمْلاىلَعبِياككد
7

َلرنأاموواباكماماولوون:ىَلاَعَتِهِلْوَفِلةَدحىلَعامْهْنِمٍةدحاَولُكءاَمْهَفرحم
ا
۹

نل؛لُسّرلانممعتاوأامو:هلوَق7

هلرديبآِثيدَحيِفَوَرْيَعَءاَيناَوَنيِلَسرُمءايِءايألاَنِم

:َلاَقاملأنوشءوةَعَبرَأَويبتفلاةئامالامگشاوُاَب:تْلَق
7و

ءابيطاریِثكينيريِفَعمجكالواللا؟َكِلَدنملولا:تْلق
CGE o 4 “ل1ِلاق؟1

ايبنافتالوسرايتلقلاق.مدامهل|:اق؟مهلواناکنم::َتلق:لاق

و2اصصےس2یإلەگ<

مثالجرهاوسوهجونِهيفځفتوهديبهنكقراک

س٥CEEسےسدوeوهس120س1

نم8Fوسیروهوحونخأوثيشَود:نويِنايرسةعيرأندابااي:لاَق

3آ
ےس©ص

ُبْيَعْشَوخلاَصووه:بّرَعْلانُِهَعَبْرأَو.نالاخونوملقا: كيبنی

()١۱۳.

ْمَلَوَكِلَذَكهللاُهَفلَحهنأينعيالجرُهاَوَسَوهاهيتلاهجوُرنِهيفترديودب()
ُهاَوَر]."هيَروُصىلعىلللانإ":ةليلاقَكِلَذِلَفاتمدحاَولاَكٍةَلاَحىلإةلاحملَن

ءدبباب«ناذثتسالاباتك«يراخبلاو٤٤۸رهتروصىلعمدآهللاقلخ:هلوقباب«عيبرلا

اًفصَُمالاًهْيَلَعَتاَميلاهييمىلَع:يایدال(هِتَروُص)يفٌريِضلاَو[۷۳٥ر

ناشوهامكَكِلَذدعبربكمترْغصلاب
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بتاس¢التاهلدتےدالےکافسارھواعےکاےہہم

1

2

لوا AEهدو12إو

تاللیسیعْمُهْرْحََویسوُموهينبءاي
.لدمحممهرخاومآلسا

اسکاامه:ليِقَونارطضااَمُهليقفََلاَسّرلاَوويلایففب37۰

لسولُشْرلاَوءءيامباسيكَةَلاَساَو4ارطضاٌةَءوُنلا:يقو

ةَلَصْلَصلئمينياًنايح|:لاقف؟ييخَوَاكيبتيك7للييهبي
۶oE F۴ o س 2

داَعتلكلوقاميماينًكلجَركَمْ يفِهيَلَعلنيهنرهَ

قرعيلجوَلاديلامَا

ْمُهْنِمَوهُمَهَلُينَممُهْنِمَوءاَنايَعحولانمم4تلُلءايلاَو

ماونحيفمولايفارب

ىلإمهرءاللنجلإنأانفاتكدينيِأدَّعْلاىلَعَف

وهيكمهَيلَعلَرناَويدالبيفَماَكُحْلاَوِهِقلَحىّلَعَءاَنمألاُمُهَلَعَجَوواب
دمحمايمُهَرحََووالوىلإالوَشرابمَدآْمُهَلوَالَعَجَويتاَمِلكَو دمحم

س

سَىدنيراويراعواولشوتيناوبمَع

نوُكيِلاقدَمَحُمبلَقىلَعنيِمألاُحوّرلاهبرَتِناَقْرعْلاَوىدَهْلانمتايب
2-۳ تثلهوامكىوومياشنبليانهاافنمنئلأيتب()

يفصلختلاءاجرظحريخلكنمهلنوكينأءرمللبابحتسالاركذءنابحنباهاور]()

رءاهنمءيشبيبقعلا
ىنَْمىلَع:نيَهْجَوىلعِةَعللايففرصتهَنإ"ركبيأن:ُءايركَرىيوبخيمالاق(۳)

َبَعَذراَرِطْضاَهَلاَسَرلانإ:َلاَقْنَمَفٍلُسْرلانِن1تلاىلَعيناثلاكقهللانِِلاَسْرإلا
ننااْانَمَولسيككهللانملازاىلإةَلاَسرلاب
فها."هْجَوْلاادعيفام:رامَعوبَأخْيّشلالاقمثلسلامعيبا
[۱۷۹ص؛تالاؤسلا:يفوسلا]

ءدبناکفيكباب«يحولاءدبباتك«يراخبلاو٢ر«يحولاءادتبايفبابميلاٌاَوَر](8)
«يحولا

هر
تیت

ا
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ءيا۳7هحوو4هللامالكهاونيمرِعناَسلِبَنيِرِذنُمْلانِ

حَومَداَكفاكسلاونجلاىلإليرنمْبُهْنِمَتوُيِمَدَأْمُهَلُكلُسْولاَو
رلوس)۱ِصمعاىسس

نممهنمو4نیعمجصدترواویوو

َنَُطْعُيْمَلاسمحتيغ"نهلعَملِكْشُمةفاَكَنِحْلاَوسنإلاىلإِءالْوَمَلاَسْرِإنأىلع(١)
يلْتَلِيُجَو؛ضزألايامُتيِطْعَأَوِرْهَشريَبغرلابترص:يلبَقِءايئالانُمدَحَ

ىلإتعبييبلناَكَوةَعافْشلاتيطعأَومالاريخيمتلواًدِجْسَمضْرَألا
هللالصيبنلالوقباب«مميتلاباتك؛يِراَحُبلار[."ماعسالاىلإُتْنبَوصاحهوَ

.[١۱۱۹ركجاسملاباتكملسمو۷٤رءاروهطوادجسمضرألايلتلعجملسوهيلع

سولاةَوعَدِتاْكمُهَتوَعَدنألايحيفِةَدِراولاصوُصنلانوُمضَمنِيمهييِذَلاو

هلانأىلعلبلدمقيْمَلَوءَنيِعَمْجَأسئإلاىلإالسرلسَرَأهلانأَكَِذَوال

سولالسدوكنأعَنيفلكُمريعِتافْوالانمفويفاوناكالوالسرنما

ياوَسبٌءاوَسسناُهنَعىقامكهللانيدْمُهنَعنوفينِْلانأَونجلالسرمهسامه

طاَرِصطاّرَصلااوسىلإتودومَنوُرِذَنيناوسلايدارلكيفكهو
رالف:ىلاَعتُهلوَقسولاىحيفَكِلذِللدي.ضزألايفاَمَوٍتاوَمّسلايِامهلي

6

همةفياطمميك وردمُمَلعلميلًااوعجَرواوُرذسلَونرلىفاوه
َداَهْرْشلاےبوُعمَََينيلنِي66اقم:ُهَلوَقنجلايفو٢ا
امكائناولاكورح لاق:فاقحألا)تالا6َنيرذُْممهمرقلإاوليام
ةّلوُقْعَمْلاىلإبرُألوَقْلااذَهَو(:ماعنألا)4بوميمكدكوار:ىَلاَعَ

يشهااس9::يلاَعتلاق.اهُحْرَشلوطيِتاَراَيُعاَو

CFاملرکوردق̂ياءمڪي ودكوواينداهنواشنالعديكاولاَقدنهمکيامل

ايالاوشنياًلسَأامَو»:َلاَو4:ماعنألا)4©ترفميشا
لكَيفىلإ-يَانِياكَ:لاَفَو٤:ميهاربإ)€مفےبهي
ٍيلَعكدلمَحنِينجلاىلإنونومِفاَكْلالهنأامأ.(۹۳۲:فاقحألا)ني
فَيامْكمهِْوَقىلإَدوُعليَودوليةفاكلاىلإيدوعموشنالشاوكمهساىت

مهيقلتَوىلإُمِهِفْرَصْنِمنآرَقلااًنْيلَعصقامالْولَو3هللاِلوُسَرعَْمهِرْمَأنمكلذ
هايسهعاتملَعاملينجنيَوَداَميلْسِلاوُناكْمُهَأَوسومنيديلعمهونع
َنِمةَلاسَمْلاَوفيكمصافيلفتليلڌپصنِهقحيفذريملنَمِلكلذتْينَماًَلاطََو

نمهموَقىلإثوعبَمٍلوُسَرلکنِ:اوُلاَفَواوُممَعوَلَويقَيلااهيِفطرشيُبيلا
بَوقأناكلةفاكلالرمهِلْمََويبابيذلانَاىلإَوسلا
هانَعاوبَجَتحانِإَونوُدوُجْوَممهادقَعَتنأنجلايح-يفاَنيلَعبحاول.ىَرأاَميِفِةَقِقَحلاىلإ

شرواكبقاجلابمهنيبابهاتبامكللامهيَِْبءاَلنوُملَكُممهو
اَميِفِروُسْيَمْلابُهَذحَأَومالشسإلاةَحاَمَسْميَالُياَموُهَوِقَديِقَعْلابابيففاك.رانلاب

م
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دوُهكهَلَبيِجَسَياهنونعلنِيوسيفباوفأىلإلير ٍبّيَعْشَوحِلاَصَودوُهَك ہک

4

oF o ىّلاَعَهللنألأنيألُاوُهْمُجْلاهيلَعيىذَلاَوامرو امى
نِماَََسْرَأاََولىلعوالْوَقِل"ةَيِدابْلالأنمالُجَرالوةأَرماالواَدْبَعاي

2م

َناَمْقْلابنىَلاَعَتهللانإ:نوُرحَالَونلتمیےئلالر
هلالاقمهور:هنيوَبوقْعَياينو«شاخشخلبلدبعوهوَميِكَحلا

س3م22ےسسےسe)4ورهکىم.

نهوتلفىسوُمماوةَراَسَومیرمابنو«4ودلمكياجو
)٥)و

٣۰

واو

فساَنمَفاباَوَصنكينِ.َِلاْسَمْلاهذَهيفيِادباماَذَع.ملعأهاوماكْحأَوميلاَعَنمهباج

.هحُحصُمها.هللارِفْعَتْسأَويوقاطنكينو

ىلعماقماهعَسَبالَوبالاهبلَعُبنيوىلعنكي
نممكبءاجو)هينټوَبوُقْعَيقَحيفىّلاَعَلوقدريالونويِونوُلَحَرَيِدوُمَعْلالأني::يأ

ماشلاِفاَّرْطَأيفهلمَناَكَولهنمناك(م.ع)َبوقعينأل٠:فسوي)(ودبلا
.هححصُمها.ُلرنيَولحرَينممهنأال

٩۰:فشوپ)۳(

.١٠٠:فشوُي(٤)

نِيرقهمتناكنوءىرَفْلالأنيماواَرْحَأاوولَإنوُنوُكَيالنأىلع(٥)
ِنيدلاروتاملامالکنمحورساموکووكلاىلعةووادَريال

لمَنيئالاجرالريفنماو$:ىلاَعتهلوَقِبلتسنىلعبقعيلا
وهاَنهروُكَذلايفةارحىلعليلاذهيفسبلولاق(۹:فسوي)یر

EEيبننمِءاَسنلاَنمَو):[۷/14؛يرابلاحتف]رَجَحنالاَاذ
دقوورعْنَعَو«(نوَعْرةارمایومأَوميروجامُوفَراَسَوئاوَح:تىِنهو

راونأقراشم]ها."(رَجاَمَوَةَراَسَوياور:ةوسنعبرٍةَءوُببيففالتخالاعفو
حاَفِكْلاُِرْلَْسَهَلاَسَرلاَف:ةةَوُنلاَوةَلاَسْرلانياهوكاتهنأهيفبيَرالامو.[١/۲۹لوقعلا
هذَهلفمبىبءالعيرهنأاَبيهوءيتيفةا
َنهَعَنمَيانيِصَحاًرِجاَحَلفيلاَكَنلاةَومَاِةفيِظَونِهبانالتامفناولا نأنهَعَ

ِتارِهاطلاقهانٌِميِركنَوةيجوتواَهْلِيهامفوةءوُبنلافاليتالو
$ تیحنماھعوتىفىلعالاثمتناكوأیَسوُمأكلولو ديلاحصىلعاهبثْيح

حموسصم2eص وُباياتماكاوماريةكويعووامروَروفنمهاناغَ
.ُمَلُعَأهَهاوتالوُسَرالتاِيءاسّنلانيبنمدوكنأدعتالفةيِحْوَتَوماهليحو

مها
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ةلزنَملابتكلاىف

2Eہےaص07۶ Aاكس9 هناحبسنأَملْعَينأَكِلَذَويبناَميإلافلكُملاىلعبحياممَكِلَذَو
مےس

َنيبةَرْفَسمهَنيِذْلاةرربْلاماَرِكْلاٍةكِيالَمْلاةطساَوبِهِلُسُرىلَعاَهََر

نمهريغبنمؤيونرخوانَاىلإَدصقَيَوفَقلحَولاعبهللا

بككلاوهلوُسروهايانماءاونماءذليل:ىلاعتهللالاقءاموُمَع

هلامالكناو5ا3€31ۍَِلَابلاووالوسَررىلا
4

 

أبنكهَلْمُج

0.دلووور

نمهيلُهَلَرََجلوُسَرلِلةةزجعممیکحنمليتهحوو

ليرنجهيدربءامّملاىرةلعُجِرْذَقْاِةيَليفحلا

راهيلبقاترکیلتجتوجتكلذڌن
ِ42.)۱(

۳ا
َدَرَو١١٤۹۸۳/۱:ط۸/۲[ِاَعْرْبْلاَوليِلدلايفيِيالجزاولابوقوأيملاا

اَنَلِإلأمرهابامااولووللَككرناوبوهاذنكهنارايف

نيويلاقوأامویٰییَسوممقواموَبوُمْعََوقحنِإَوليمومعهلإلأامو
اَنْيَلَعسيلنوَ|عاَمْجِإمَع(٦:ةرقبل)©٤ولیمنورهنحابفرالرو

نِمهيناميايَلَعَناَكناومهيلَامووِءاييَألاةَرْعَمالويشميهارٍةفِرْعَمنِ
ِناَميِلاىلإانذيمَرهانأىلَعلعلأاموهيسابمهنحاةقرْعَمىلإدصرَ

هللاالإهَلالاودەقدابغلهىوتينتيالولاىلإلذكمن

اَمِبناَميِلاالإيشةَداَهشلانمهيفَكْيَلَعسيلفاذهىوِساَمَودهبَءاجاموهللاكح
9۱فا.'"ةَجُْحْلاهبَكْيَلَعْتَماَق

روهاگهيلعاوألونازياهتيروالكيفهاولمفهللانأ
ضبىلعاًداَمِيَعاهنِنَصُمْلاهبليِفاَرْسِإِناَرَيفاةَدُمُريتْعَيْنَمكاَتُهنکلروُهْمُجْلا

7اوُواُللوُسَرتعب):ويتنُميفبيعنِمياماقإلا٤.ةَحيحصلاٍتاياَوَرلا

هنَعنُفيشولعلننكيملوينيتالقهيملوالفارسهعَمَنركَوسنير

َتاَمَفهةتيِدمْلابنيسَرْشَعَوةَكَمِبنيسَرْشَعنقلاهيلعلَُهَعَمَنِرَفَولفارس
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و
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نىسىاصمالاقلملمانعالقتللىفوو
۱ 1

سس9س

َكِلَذلثميفماعئامةريسَمرقُهلوطاِضرُدنمحولَوُه:لي
.ُملَعَأهلاَولَمةهْبَجوه۸:ليِقَو

لرئاباتِکمكیالوسراَب:لاَقىَلاَعَتهلرديباِثيِدَحيفر
oےس 1 o

لروءةفيحَصنسمحمدانبتيشىلعرنابكهَعَرَأَوباكاي۰لاق

ىلَعَوفئاَحَصَرْشَعميهاراىلَعَوفيحصنِت(سيردإ)خونخَأىلَع

روُيَرلاَوليجْنالاَوَلَرْنأَوَفئاَحَصَرْشَعلبقىسوُم

َكِلَذَكَو‹[۳٦رهنآرقلاركذيفباب«عيبرلادنسم]هاةَنيَوبلكوُمَولَوفالوُسَو
َلْوَقْلانأُرَهْظَيةَةََنيِرْسِعىلَعلوتَناْرَقْلانأىلع[١/٠٠1]ِفاْشَكْلايفصن

12

تناكهاانيسىلعليجاهبلرةيلَنأنيةٍيةَريّسلايفتيُهَدصَعُيلوألا
ىتامْوَينعتزوختالإكلذدعبحولاهنَعرفموقنسوُبنتيرعَوءارجراغيف

ةّجَحمويلمكنأىلإىلَعيخَولالورراودملاروسهلعهللالر
ظحالْنِكَلَو.يځَوالبنيستالهپليِاَرْسِإارقاَنِةَمكِحْلااميِلَواَعادوا
هححصُمها.رئالادوروعَرن

4طووعجولفدعنافلبهاُكهَعَدوَأناوهبهلااًنَربحَأيٌكظوُمْحَمْلاحولا"(١)
هبهنأيتقيقاُملولكيققحملانمةلمكتةيآلاهذه](١٠٢۲«؛جوربلا)
امسيفطوععجلأىواأولاباباكيوفطفحهاأَووجمةي
ينيالقيتاوتلابهيموصْعَمْلانَعتيَملاموَِتاباوريفاجامُهفْصَوَوةَ
نإ:ليقامدح-ليوأَتلاذرا-انَرَدْجَأاَمَونوعانمنيالأدافعيفلحذَينأ
اهبالناكاكاِضنآَرَفلايناَعَمَوحلادوُجولاحولوهَظوُفُحَمْلاحولا

الوفَقْفاَوامالإيحاليذلاِظوُفْحَمْلاعقاَوْلاحوليفةاتاكًطَحلااهيالَو
مَعريسَفَتنمها"اعنيبعامعياالوهيفعياالإيقابلكفاحاعألإلا
نأاَنَلَو.[۷/۳۹۳رانملاريسفت:رظنادبعدمحملوقاضردیشردمحملقن]دبعخّيشلِل
هاور]ٍتَفَجَوُمالَقَألاٍتَعفْر"هلوَقيفداواِءاَضَفْلاملَكيفَكِلَدلِلوق
َنِمْوُننأاًنيَلَعبجي4٦1رهدو٠٥۲ر:عرولاوقئاقرلاوةمايقلاةفصباتكيذمرتل
ابوهرجفْبكالويُيأنِالوبيمنعتحبذأسَوًالمُْماذكَموپ
تيتالٍتاَيداَقَيْعالانأربحتنوينقيٍةَقيرطبموصْعَمْلاِننَعتبتملاًمِملُجُسننال
هللاىلإليلاررثالكلَوىَرَوامكًالَْجُمكيدنالايفنِمْؤُمْلامالكهيلاةا

هححصُمها.ِءاَمّسلايفالوضْرألايفيِمهْيلَعىفحَياليلا

 



جقالساصافاا
ْتَناَك:َلاَ؟ميِهاَربِإفحصتناكاَمَفئاَلوُسَراب:ُتْلَف:َلاَ

۱كعمَيُِكلَمْلااهُيأ)

ناگولوامرأالينموللاةوغَديّنَعدتلنِكلَوضع
اَهيِفيچاَُيةَعاَس:تاَعاَسُهَلَنوُكَتنألِقاَعلالَولاَتمَأاَهيِفَناَكَو«(رفاگ

9
وحيهَعاَسَوچهلانصيفُرُكَفَيهَعاَسَواهيِفُبِساَحُيةَعاَسَوبر
لتيفلإانانوكأقاعىلَعَوبرملامعطلنموياك

ص

٤
و اًريصَبنوکنألِقاَعْلاىلَعَومّرَحُمريَعيفدلو»شاَعَمِلِةّمَرَمَو

هنالكلبلعنم36عننالطاأكىلعليشتو

اقیّسوُمفحصتناكامفيشالوُسَرراَب:ٌتْلَق:َلاَق(هيِنعَي

وهردكهرلنمموشيفيكتولنملابجَع)اهلكاربع

أنِو!اَهيَلِإنيثاَهِلُهَأبهلَقَبَواينالایاونمبجو!ُتصْنَ

اگقأأي1لَوراَي:ُتْلُفلاق!لَمْعَيَالَوُهمتاَدَعباساب
ص

2

رسایککنمحلفادقودابايمَعَ:لاَق۴َميِهاَرْبِإدييِف

رخآىلإ4(لص

هلشاَعَمِلوَمَرَمَوةَ.ةفرحو::ةَحْسُتيِفَو()

امياتهاَباراهيطلاٍيِدَحْلااَدَهِلَويِفَو٥ء١٠:ىَلُعَألاةَروُس
اَهَّنَِفشایونكيصوأ):لاَقءيِنِصْوأشالوُسَراَتلقوذوپالار

وو
رونهتافكهللاركِذَوِنآراةوالتب:َلاَقيندرللالوُسَرايتلقهلکرْألاس

كلارك:لاق«يِڏزياَلوُسرايليكلرُويفرألايب

ُهنَِف؛ِداَهِجْلابَكْيَلَع):َلاَق«يِنذزياَلوُسَراي:تلُفء(هُجَوْلارروببعبلفتيميهن

م
3

2 لوُسَرايتلفَنِياَسَمْلاًبحَأ):َلاَقياَلوُسَراَبتْلُفةينابهر0
يردنأُرَدْجَأُهنِإَفكفوفووهامىِرنالوكتوُهنىلر:َلاقيا
شااب:ُتْلُكاَمناَكْنِإَوقَحْلالق)«يِنذزشاَلوُسَرايتلق(كَدْنِعهللاهمن

نأيعكبىّفكَوءيتامْيمهْلَعلوهيكنمَاسالاىلعر:لاَق«يِٽڏز

يِرْذَصىّلَعهديبَبَرَضت«يِاتاميِفْمهْيَلَعدوكيفَنمُهلَهْجَتامساَنلانمفرغت
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لتلااتالااططوداماےماوس 3

داملامسَقْلا

ردقلابيف

^oبا2ٍ oسےس

رضَوورشوأريحنينااَنأمَعَنَافلكملُكىلعباوَكََِو

هللاَءاَصامنوُكيابفَكِلَذنمُنوُكَياَمَو ىَلاَعَتهاونکملاكيملاَمَوَناَكف

مدالابيبانأمليوهردواصفنيتاكوميَجِلقلا
4

ص

يقيرطْنَعاليتلانعَءاَجامكُهييِصُيِلنكيْمَلُهاطخاامونكي

ْنَلكن":َلاَقالينلنَعٍتماّصلانبةداَبعْنَعهلبيبحنبعيل

ربا.(ٍقّلُحْلانسُحَكَببسَحالَوتفكْلاكَعَرَوالَوريبذّتلاَكلَقَعالندابأاي):َلاَقَ
ءاهنمءيشبىبقعلايفصلختلاءاجرظحريخلكنمهلنوكينأءرمللبابحتسالاركذ

رءریبكلايفيناربطلاوء١٠٦۳ر

يديهداوايدلببيعنبعلاورتَعوأجحاريكاتدعولَا)
یدَصنَوءامعَِةَرَصَبْلاباشنميلاسِمروُهْشَمْلادنسحيحصلاعماًجْلاٌبحاَص

ياعمتيكينويَعَلارصيأيفحضىتةااترنقواررََمليار
نيَوتدعلحيفهبدَنوبللإكبنتلولانيطاأورر

دنسُممفلااَملجأ دنسووائلتيداأنمِتاييالثلاناريختنولإىَموُمْلاهدم

قلاَجّرلاقنِمةّيعيبَرلاِةةَلِسْلسلاِهذَحلاَجِرَعوبنيلاماهبْرَعلَو

اَهْيَلَعٌيلطُيكِلَدِلناعطا؟الَوِلاَسْرِإالَوراكةئاهتيداحأبشْيمَلْمهَدْصََو
نانَعرباجْنَعَةديبعوبا)وأَةَشِياَعْنَعرباجْنَعةعوُبهتانالنو(بَحْذلاٌةلسْلس)

و۰

ِقوتوَمْلاحاحّصلابكانِميلاماهيب(سابَعنبانعريجْنَعماَمُص)زاسابع
ابقعي۱":َلاَقالمجءاهيلعىتئأودبعديوأهنوذْفَوةَیدلاهب

ةَلأْسَمنعُهلاْسَيةديبَعيبىلإيدادمحموپارصءا":ىخامششلاَلاَفَو."اًنتَْوانَِأَو
هيفةدوڳاهعَجاَرقدبعيباباوجربِباجهلصَرضَحامفتلاتا:َلاَقمدباج

دخييرلالاَامرنا:لُجَولِللاق.معن:َلاَق؟َتْظْفَحوأ:َلاَءاَذَكَكْنَعُتْظِفَحيِ:َلاقَو

ٍةَلأْسَمنَعلْيُسادلييراكوياكيفكيذتويفةعوپاناگطفحيعةنهو

حوتيبوماشييبٍاةكالَكْنَعهقفلاُتْظِفَحامن:لوقيف؟اهَتذحأمَعهللاقيَو:ليق

۳/۱ريسلاباتك:يخامشلا]ها.مهنمٍدحاولوقهيلعیّقخيْنكيملو؛مهدحألوقاذهو
سسسو

نبةدابعوٌيراَصْنألابويايبأكٍةباَحصلاضْعَبْنَعىوردقهّسفنعيبرلانأىلع‘٤

هيما٤ةَساْرلايبِهِخْيَدعبهيلاتهنأَدْعَبَو.يِراَصْنألاٍدوُحْسَميبأوِتِماَصلا



RRSLASER!۱EATERSRRR¥الاسس
السسکاوف0

N..:نرتنےکراہاایالیفختالےنتاستىل Peته>دف-.

:َلاَقوناَنِمهنأهرَشَووريحرّدَقْلابَنمْؤَتىتحِناَميلاملتْنلَودت .وللانمرسودرربنیوینامیواهفیصغلبتولج
م

\
\ \

اَمنأَمَلْعَتنأ:َلاكِرَدَقْلاريحنأيلَفْيَكىلاَلوُسَراَبتلق
COREEَكِلَدرْيَعىلَعتُمنِ

هنوُكُسَوٍةَكَرَحنِمَلاَعْلايفيِرْجَياملُكنَههلاكَدَيأمَلُعاَف"راناتلح

ناوَيَحبَلَويحتجرطبالفكِوناَميَِورَمعولَورَ

َنِودادِرَدَفَواصلُِكَرَحَكالوسَلَوييَْجِرَوهيَىلع

ةَهئيشَمو4هلأ الَبْشسَكْلاَوالَبلَطلاَوَدَدَقْلاْامُلَعاَفءِةَتيِشَم

ص
۴1

۰ ذأهلامَعامنأامكهفلاَحَملرئاکوهفىلاَعَتهاىضَقامنأَمَلْعَن
ad

برفملايفاتققاَوردفِاءاَصَفْايفاتفلاحْنَمَوهلامالنياكو

^

\

5 E
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اَضْيَأٌبَلَطلاَو«بلَطلابالكيلمتبةنوصهللاَرَدَقرم

ةَنياودمْبطلاييوبولارألرَودَ
هبالحملكلانالكلاهَلَاذكاياالاَمهَنَأتب

نأدْبَعْلاىحاذهبنيلَحَميفناكداضالولَمبكا
1>

۹0ص

ءاجح:ثيِدَحْلایوقمتاناوريَشرذَعَتنِفسانمريِدَقَتلا

ےسسسوےسرر

:َلاَقَف«لكوتأواهعَدأيللالوُسَرايهکقاتىلع2#يلاىلإلُج
٥6هے٥وسسونص2

نۇلتلاوةباوراتوعۇر.لكون
عog„°7.س92sofرەو

هيََعهابقلْعُينأهليِصُحَتيفقيِرطلاسيَنيمار۱مارْنَمَفيبمکح

لانأيوردَفَويذلاهُجَوْلاَكِلَدَرِظَنَيَوهيرىلإُةَرْمَأصوفي

يفوت.ميومهلثئاكلاقامتعراطقألابخشنيولععَِقاَرعْلاب
صمھه١.ُداَضَرَأَوهنَعهايِضَريناثلاِنْرَقْلارجاَوأيف

.[۷۲رر«ريطلاورذحلاوردقلايفبابءعيبرلاهاور])۱(

ء‹لكوتلاوعرولابابءنابحنياوء۷٠١۲ر«عرولاوقئاقرلاوةمايقلاةفصباتك«يذمرتلاهاور()
.۷۳۱ر



دل.

تندف1لفكل1عفا ىلاسلااوو
قدَعْلانمهبدَمْلالوحامَدْنَحيعودهرني ونمسرخی4بةيوحدنعدَحَتاَونيعردنيبرهاظ

سمْوصےس)۲(سس

ءبزرَحْلاةَمدو4راَمُكْلانممهبظفردُمويَةاَمَرلاو

س3م7صےسص

ءاَدلاَلَرَْأيذلانِ:َلاَفَووَاواَدُمْلابرماوىَواَدَنَو”ىوَتكاَو
4

نلقَلاَفَوياِضناَميِلابىَلاَعَللاَرَمَأَواودالوار
:َلاَقَووَلانأابحرااتروهاهاڪامالبي

مرداوديو:اََوءةبألا"مسااواالايابر
F-2رَتامكمفروِوعلاىعمو

بَلَطيفودغتوورتاأراف"اٍطوتواًصاَمخودعتدملا

اَهَلِمُحَينأرْيَعنماَهقاَرَرَأ وُدَعلابَبَلَطلااَهَمَهَلَمَنِءامراكوأىلإهَلاَهَليْحَي
وھهسر

ٌمَعَرَتتسلاىاحورايىسيعِللاَللاسلنأيورُدَفَوحاَوَرلاَو

امبابباوبأ«يذمرتلاو٠۹٥۲رسبليفبابباتكءدوادوبأهاور(۱)

تاد:اَمُهنيعردنسبدُحَأةَورُغيفِنيعزدنيب8َرَهاَظمعن.٤٤۱۷ر.عردلايءاج

.عزدقوقازدسبل:رهاظ.َعاقْيَفينبنِاَهباَصَأيلاشِولوصف

1.[۲۸۱۷رءدحأةوزغباب«يزاغملاباتك«يراخبلاهاور](۲)

ءملسوهيلعهللاىلصيبنلاهبذَّوعامباب«بطلاباتك؛هجامنباهاور](۳)

.[٦٦۳۸رءيكلايفباب«بطلاباتكءدوادويأهاور](4)
باتكمكاحلاوء١۸۹٥رءدودللابيوادتلاةيهاركباب؛مالسلاباتك]؛ملسمهاورامكلذنم

ربطلا

ءبطلاباتك؛هجامنباوء۹٠٠۲رىاودلايفءاجامباب«بطلاباوبأ«يذمرتلاهاور](1)

٤٦رءافشهللزنأالإءادهللالزنأامباب

بطلاباتك؛مكاحلاوء٦۳۸۷رءةهوركملاةيودألايفباب«بطلاباتكدوادوبأهاور](۷)

V].۳۳٤ر

.97:ةَيْوَنلا(۸)
(۹)٠۷.

١١٠:ءامّنلا

باتكءهجامنباو‹٤٤٤۲رءايندلايفةداهزلايفءاجامبابكهزلاباوبأ؛يذمرتلاهاور](١)
۱.[£٤6٦1ر«نيقيلاولكوتلابابدهزلا
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نماذِإَكسَفَنمرق.نيعلايىلب:َلاَق؟َكْيَلَعلاَرَدَفامالإل

سےسنAس)۱(>22سے0
دابعلاريخيهللانإهللاودعاي:لاق«ةَمالسلاكلتّردقنإف«لبَجةورذ

o oTس2٥س404)۲(رےِک

راضصتخاللبحةتكرتريثكاذهلثمومهَبَراوربتخينأدابعللسَودابعلا
س41صص

4و

“Ge4صےسہاسf22س)م0سmo

دَعففلكوتلاضقانيزاريخالاَومزحلابذخأالاوَباَسيكالاَوَبلطلانأّنظْنَمْف

یفَولقَعلانعناکءهمعَربهيرىلعالكوتمهبابهيلعیلغأَوهيبىف

َرَضَحَوتعجاِ:َكِلْوَفسايىلعكَليني:اًذَهِللايو.اًجِلاَولْهَجْلاِةَمُْط
لَككمفيفعضوْنَِوَكَمَكعنالَوىلإكيديَدُمَتَالْنَأكيدينيماعلا

ةَِرْعَملاىلإهنيَجَوُحألَقَعْلاىلإناكىلعمَننافكنمٍنْواَنتالولأ
:َلاَقَو"دَعَاعكبرميْرَمِلىلاَعَتهلالاكدوِدُهَرلاَو
ْنَعليفدَقَو.ِدوُعَفْلابرأيْمَلَوىفاردنُةولَصلايبيتاكرل
هيجاَذُكََوءَاَحْلِسلااسذَقَقهيتأياملكلبَفَوَدِحْسَمْلامزلْنَم:مِهِضْعب
ِرَدَحْلاَورْبَصلاَوءةَعاَطلايفٍداَهَيْجالاَودلاَنِمدبلٍتاَيَسلاَوٍتاَعاَطلاِلاَمْعَأ

ابوءِةَيِصْعَمْلانَع

شعيداحلا
ص90س۰

كرشلاوديحوتلاةفرعَميف
“ooo PT 2Zس0کےo woسeK0ً َءاَيِشألافرعيال:اولاقمهال؛ءاًضْيأفلْكُمْلاُهّنقرْعَمبجياممَكِلَذَو

.اًهَئاَفَحفرعيالْنَم

اقامَلْسَف:َحسُنيِفَو(۱)
.ةفلتخمتاياورب؛[۸۰ء۷۹/۲ءةياهنلاوةيادبلا]:ريثكنباهاور(۲)

٢٥۲:میرَم)۳(

.١٠:َةَعُمْجلا(8)
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4 كرتَوْمِهيِاَعَمعيمجَوِيَْحْلانعبراُاَرفُِإهاَْعَمَفوَلااأ
ةاَحْبسهيِةَقِرمَمْلامهتافصومهلاعفأعيمجيفدابعلانيوتبةيوسّلا

مساالولفيف:ِتاَهِجْلاميوجيفاَهُهْشُيالوههلَءَيِشَألانأَمَلْعَتنأ

هّيَلَعلحدليِلَقْالقايفذوَلوِءايْسألانِايكهباولهَل؛ِتاَدلَولَو

هللتةاَدُحَوَلاةَقيقَحفرعينأىلعَبَجَواَذَِلَقهةَمّصلاَكْلينمم

عيمجنِيءايْشألاهيكينبِوتاعّصلانِهينيلياميىلع

َيِاَعَمْلاَكْلَنأمعلقِظْفلايُفءاَمْسَلاٍتَفَاِنَِو ظنفَفلَتَحُمن

\

الَوٌمِلاَعوميِدلَاضنيلَولحيلَميهنهلانأكلذ

وقفلهجيالالولريْمَللاَ لَليوننلفيواَلا
۰س اميفَناَسْنالاَودوجوللوا9رذبربعم+هللا:لئاَقلا

س1٤0 اَمَنِإْمِلاَعنلف::هلوَقكِلَذكَوواوهدبهلناكدَفَوءِتاَقْوَألاَوَنيسلاٍدَدَعب
نِلصفياشلاركابلاجكدعَوُمَوَدنَاََتْساملنعربح

<) 22 يفَكِلَدُروُجَيالَولاريالَولرملميفأاكناِءاَمْسألاوذَهيناَعَم
م

دعىلعباتصاللجنيالييولييل:لوُقََورَ

«لَاعيساوهوءوتینگیف:لوقیىلاعتهلانأل؛ِلاَحْلا
تبق.4أ4وو:لاَقَوايسالعلهإ»:لاَقَو

ر

لَومشايفءيانميَهييهنألفعلدواشرشار
يفعل«لْعفلَوٍاَذلَو

اُهاَنْعَمْفاأو یفہانْعَمنوالااألينلييوا

رع:هلالاك؛ٍتاَفّصلاوأ ٍتاَذلايفِهِقلَحنيَوهيبةيوسَلاوُهالوا

۰:ىَروُشلا)1(
°:ميرَم(۲)

٤:صالخإلا(۳)

1

ش

0م
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اًدِإ06هةيهوَلألاٍتاَبثإَوميِظْعَنلاَوةَداَبْلايفيأ4مْبمکیش
O0سس

واوادوخ:نيهجَوىلع

وفرصتي

الَءاَيْشَألانأةمعاَلاةّيرُهَدلاَكُهَناَحْبُسهل7َرِکْنُينأ:اهنم

عاريخالاوءاشنلاَوٍيلَحْلايفوُهَماَقَمهناحبسهلاريعيقينأ:اهنمَو

اَمُهَونيَميَِق نيَلصَأنمتنوكءاينأنوُمَعْرَييذلاةيِناَصيدلاووةّنانمْلاَك

اَمَوِناَطْبَشلِلٌةقولُحَمَةَحيبفْلاءاَيْسَألانأةمعاَرلاسوُجَمْلاَكَوُكَمْلَظلاَورولا

.ٍةَدِحْلُمْلابهاذَمنمَكِلَدبش
َنيِذْلابَرَعْلايِكرْشُمُكىّلاَعَتهلاَماَقَمٍةَدابِعْلايفقْلَحْلامنأ:اهنِمَو

َقْزَرلاَوَقْلَحْلانابمِهرارَفإعَمفلادنِعاَنؤاَعَفُشيه:َنوُلوُقيَوَماَْصألاَنوُدُبْعَي

.هدحَوهللَءايحالاَو

نمةّلهَجعسيامعبِمَجَوىعلادووقرملهجيذأاهني
مدعادجد

وو

واهئاَِبنَأنميبتوانمٍفْرَحراكنِإبىلاَعَتهلانأ:اهنمو
رصےسج

هجويفكصوأَداَعَمْلاَوَتُعبلاهلْهَجوأنملَموأنملوُسَر
وو
هَعتيلاممبنكيباتوديولن

زْجَعْلاَوِلْهَجْلاَنِمصقليِناَعَمَوٍقلَحْلاتافصبُهَبَرَفِصَينأ
2

ثوُدُحْلاَو مْونلاَووهسلاَومسِجْلاوملظلاَورْوَجْلاَومَدَْاَوب

۹:ا)۱(

ا

۸
ے
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ةبحاَصلاَوٍداَدضألاَوِلاَكْشَألاَوِنوُكُسلاَوٍةَكَرَحْلاَوبصْلاَولبْرُشلاَو

نِكامصلَافيواحبسوبيلامعميفولولا

نمعارتخالاويتلخلاوةتامإلاوءايحإلاوةقيقحلاىلعمَدَقلاوِدوُجولاَو

ففصوليتهافميمنياَلااَلاوجولالمد
اَهِبقلَحْلا

وأءاَهُِهَرَمَأهَمعْزَيَوهيِصاَعَمُِهَناَحْبُسهلاىلإُدْبعْلابرقينأ:اهنِمَو
يفلوألالملاكهربواماطنعىقناع

نِككفلاٍةَعاَطعيمَجنِهلعوُلْحَمْلاىلإبرقينأ:اهو

.اَمِهِريغَوحْبذلاَو

كلذَر«نيِعَللاسيللفكهيفداعىلإدالاوعدينأ:اهنمَو

٩رَهَجويرميكلكفديوثنةكتإبَلشينمو:ىلاعَتهلقيف
لھجمسيالنالرشمہکزشيفكاّملاَوكرشموهفَكِلَددبَحْلالعفاَمهَمَف

.ِلاَوُخَألانمٍلاَحىّلَعكرش

ُهَراُكَنإونيانيِهلْوَقْلاىلَعهَرُكُمْلالوقَكِلَذَويارُكِإلاكرش:اهنمَو

الوركالوكرامُلايففيدوةهىلعأرك8

یمَتاَو.رفُكلَومُكُحْلايفكريلَوكرهلمصلافَو.يِصْعَ

لٌتِذَكباَقِعالَوَبنَدلَوةيِصْعَمالَومِلهنأْعيمَجْلا

هللاٍدوُعْوَمِبقلالَوعَهلاَورَجاَنپولقيفبرات:اَهْنِمَو

اذَهیمالكَبنوُقْييلمُهَنَأىتحمهِليِحَوْمُهاَوفَومهيبمهوك

لولَنوُلوقَ؛َنوُكرْشَتَنوُلاَربالسابعنبالاََكِلَذِلَوءاكرِشىنْعَمْلا

١:ءاَبَألا(١)
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:َنوُلوُقَي4٠كريمهاذإعَلِمَمَ:ىَلاَعَتهلاَلاَفَو

.انُكلهَلحيلاُءاوَْساالو

ايرْمهيَلِإهبنيرَيَوساَنلاُهَلْعِفُدبَعْلايرينأُهاَْعَمَوياَيّرلاكرش:اهْنِمَو

تكايفى3أكْرشلا)ويلتكيوتسالرشوهوةَعُمسَو

نکی:ىلاعَتهلاَلاَقَو٠(ءاَمْلَطٍةليَليفِةَرْخَصىلعَءادْوَسردنم

ٍةقدصبقصبنَميِفتَرَادروةدابعبەە

.ُملَعَأهاوجرجلااهب

o4و

َرشَعيناثلا۳:ةا

رئابکنیبامزرفيِف

كْرَشلارئابكنيبررْفَيْمَلْنَم:اًنباَحْصَألاَبفَلَكُمْلاىلَعٌبجاَوَكلَدَو

سانلانيماريكنأ:اوُلاَقككرشيفكاملاكرشُموُهَفيقاقتلارئابكَو

:ٍتوُبَكْنَعْلا()
ريسفتبابءريسفتلاباتك؛مكاحلاو‹٠۸۳ر«لمنلابيبدنمىفخأكرشلابابعيباءاوَر]()

.[١١٤۳۱ر؛نارمعلآةروس

.١:فْهَكْلا()
قيَرْدلايبَسَوملاةَحاَِإنِكسلاماَكْحَأهلعبنريذلااُمال(4)

پرْغَملاةيِضاَِإحالِطضاوُامكهيداامنوكلذربعىلإِاَمْلا

رشَاوُمَويفةريكْابكرمىلعُبيذلا[رَعضألاكرتا-هنالوو
و

e

قبس]ثيدَحْلا"...َءادوُسردنميتميفىفحأكرا":هلوَقبهيلراشيذلايِفَحْلا

:يشَحُمْلالاق.حالطضالايفةحاّشملَوربكألاُماَكْحَأِهبَلَعبتركالو‹[ەجيرخت

ٍرئابكنُِهنفرْعَمبحتيذلانأ:هجوةَىلعيِصاَعَمْلاَبََرُثْيَعِتلاَوُسلامالكُحيِرَصم
هَلدَعَالَايأطقنيانهاوَلاوهامكرشةركهنوِناَوْنعِي

ٍراَلاَوةَجْلاَوراكنِإَكدَ.كرشاهنَدُحَأَبىحرئابكنيادعايفكلا

هبلَعةَيِصْعَمَوُةريِكَوركهنأمَلْعَينأهيفِهبلَعٌبِحَييذلاَنَِفكلذبشةًامَولرلوِلاَ
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031قناتلتامميقاتوتلتاواموتاايلامساسسE1maمم

PPس0oےسHE 6 PAهە2سموس2 كرِشَواهلكَيِصاَعَمْلانأةقرازألاٍتَمَعَرَهاَمْهَيبامِزْرَفلبقنِاولَض
2nی oe Cae GO on EA(). يفاِالَلَضاكلصدقهلوهروهاصعينمو:ىلاَعَهلقاوُلَدَتْساَوكو

>12e|و02 الفٌرئاَغصلااًمَأَوكرشاهلكاََكْلامهنيبلاو.ِناْرَفْلانمهلام

الارئابَكناةلعمل|ٍتَمَعَرَو ةوءاكرشالواًرُمُكتسللَوالضموقفقام
ر
۹ :هلاُمُهَمِحَرَلافَوقاتلارئابُكيبكترُمٍديِعَويفكلاب

ا
»

۳

٦
C

س
ے

م
۱

\

ةَلاسَميفدديقَلفّصُمْلاىرها."دميىحكرشهنأاموذأكوأدعباقا

يضوُمَعِيكَنهضنأىمعايفتلاىلعمالَْحَواَهَواََىلَعاصرهديا

مالشإلااتلَروَصاميِفَسَْملايلااذنأديهدملادقميفَنوُكَِلاَمِرَوُصضع

ةوُبنلارصَعىلإىّْغَجَوراذننال؛ءلُكيذلاىلعاهيرهطيتلاةتطاسبَوتلةروُصيف

نمِكْرّشلاراكزْرَفِمُهلاطُينأَنوُدِناَميالارهابباَرْعألانميفتكايانذَجو

ِقيدْصَلايلجأنِىاالوس:ٍثيِدَحْلايِفَو.َكِلَذىلإامَوقامارثابك
مت

يفروهشم":نيدلامولعءايحإيفيلازغلالاق«هجرخنمدجأمل]ليلكملعبنرار

اَمِلسُمُهُرِْعَيفوداهاةَمِلكِقطنمهنداوا١/٤٠2ريسلاوثيدحلابنك
يفهلينالَجْراَولاميهارنِفُسوُيَبوُقْعَيوُبأمالالا.ةتيدُهمَلعُبْنَمىلإُهمَلَسُيمث

ىوامكهنايتلادووعرهناووفالوونعمَوِاَعّرْلاَو

ويلونجلاذأىتيلياوسرايلشذيأةن
»۳/۳بيذهت:يربطلا]''بادلاَوٍةاكَرلاَوةالصلالئاَسَمديِاوُرَواَجَتالوفا

ٍدَحَأْنَعرتُيملوء["هريسأهلاوقلطأو«نآرقلاهوملعوههوئرقأوبنيديفمكاخأاوهقفو
foص

هذه.ها"َلاَطَأاممرخآىّاَداََيعالالئاَسَنِدحلرشهنآعهللاوواأ
eم ظلاوئاکيَاناضخأيفاوكيلاكيوىلإميلايذلااذَمتبعيايهطاس

ضبظَحْلَمْلااذهظَحَالدَقَلَو.َنيِراَحُماجاقاًجاَوفأهيفَنوُلُحْذَياوُراَصَفليلانِاَب
بوثناوكوفناوسورََويزييوعننمادنَتنيِدهَجُمْلااَيَمَِ

e.

هللاُلوُسَراهيوُعذَيداكيتلاةاىنانَمنِ:اوُلاقفقاْمُهَمِحَرِرَفّصلانبنازعَو نف
قبسذَقَواًذَمِاَْلاَووفانيَوهيباَميِفديوَ َُمَوىَضتزانأهفتنصهب
يالاةَمَألاىييةوعَدنيمرهِوقَمْحَرلايِهرُكْابرافأرياوقملماَوَعقرا
املْهَجهَعِيَوَوروهدوجانمنأ[ةَصالُحْلاَو]ةلملاىلإٍةّلِهاَجْلااو
هللاَوءاَهيِفكصوأءاَهِبٍةَجُحْلامايودعباهلهَجووأاَهَريَِفَتوأامركأبَتَدحَأاإ؟الإهاوس
ََحصهادُعا

٦:باّرخَألا
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َوُهَو؛ِكْرِشريَعَوكرشرِئاَبكْلاَنَِفباواَهيَلَعَباَِعْلاَوٌرْفُكاهلكراك
ُكرشُمهللبّذَكُمَوُهَفليوالبةَهَجاَوُمهباتِكيفك6ثلاىّلَعدَرْنَمَكءُقاَمل

ةاالحامامييلاههوُجُوَورشامافعيمَجكلذيفلحنب

فاَبعْلابويفبكَرُمْلالَاكروياَرُكلاكرشوهو:ةَرخاَتُمْلا

ًء«بّرَقتلاةنراقُيملاَدِإِءايْرلا راكْنِإنِمهجوألاةثالثلاهذَمٌريَع

داََْلاَوتكلاةَكَالْاَوللاكلكوارمودوا
ص

ad

مقدقامعيمجنِهبقيالامهَاَحْبُسولاِفْصَووأهِراَنلاَوةَّنَجْلاَو

.كرشلارئابكنموهف

هباتِکيِفهللاهَمّرَحاملالُختْسالارهده:كْرشلارئابکنمرخاهجوو

قنامِراَحَمْلاٍتاَوَدحاكَورينامحومَاةَيَمْلاكلبورعاص

ِنْذِإرْيَعِبٍتوُيبْلالوخُدَوٍتاََصُْحُمْلاٍفْذَقَولاباكيااولاىحربِ

ةيالَوْلاَكٍتاَصوُصْنَمْلاضْياَرَمْلاكرتلَحَْساوالوطياممَكِلَدرَْعَو

كَهشامَوماحرألاٍةَلِصَوجَحْلاَومْوصلاَوٍةاَكَرلاَوٍةالَصلاَوَلُمُجٍةَءاَربْلاَو

ٍريَعَوٍبْرُشلاَولكألاوحاكنلاَوبلاكاصوباتِكيفىاهلةاُهَلَحَأاممرحوأ

لََتْساوأديوتاهوجونِاَهجَوركناْنَملكفبانكاهبوطياِكي

لعبَبّرَقَتوأبرمأوألعوأوألهجوأهكر

منمةيصعُم ةيركأاَولوأءياواىلإصوص

هسهاوكرشُموهفداصوُصْنَمًالالَحَّرَحوأءاًصوُصْنَمايتوأاكلم
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[قافنلارئاہکىفلصف

:نيَهُجَوىلعيقاَمنلارئابَكَو

وَهِلعاقنمليوأَتبىّلاَعَتهللاُهَمَرَحامالحيا:اَمُُدَح
كيديْمَُفليأتيمْمهارنيافاكعيَجيلي

هَل؛یلاَعَتهاىلإَكِلَذباورقولونيكنيوققا

ايندلايفلاَكنلاهعىلعهلاَدَعْوَأامبمبةفوُوهدخلاُهجَولاَو

ِلاَشقلاكةعياعليبل

ارقايفهلعلایھتامنِكلٍكرَعَواتاكيكألتلا

ُباَتِكْلاهبلوطياكِمَلاَكَلاهيلعَبَجْوَأَو

صےس24

رشعثلاثلا

[مهيرارذيبسومهلاومأةمينغوَنيملسملاِءامدةمرحةفرعميئ]
CEو7 2 $e oے02 ةمييعَوَنيِِلسُملاامنأملعبنوهبةفرْعَملافلكُملاىلعبحيامو

لوُسَرلالْوَقِلَكِلَذَو1يِلاداتْرمهْيِراَرَديبَسَوْمِهِلاَوُمَ
هَلو

اوتوةالّصلااوُميقيَوهللااللاوُلوُقَيسالالَتاقنتاما"::اك

ہ

عے
س
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َتيِدَحْلا"...اهّقحالإمُهَلاَومأَوْمُهَعاَمِدينياومََمكَولحقاِفهاكر

1هللالاكهِاَرقلانمصننالهوومالامجنِادعىلعخالاوَ

سانَمَومهلا:هلوقىلإ€ثيكرماالنا
ةتونافرذقتعهمعَوأيهاوننيله

ُهُمَدالحُكرشُمموهفوهابدمَعْنَملكنأةَةيرْفّصلاثمكيدوهنا

لوطيملارويفىاولالوفكلذيفاواوهلاممَعَهتبرُذيبسو
ْنَمَوَتاَطْيْسلاَعاَطَأدقابْنَدلِمَعنملُک:اوُلاَف"نرشمکنمهومتعطا

ةّمئألاَدْنِعَو.كَرشَأهَعاطأ كَِةبَمْلالالخيسايفْمُموُمتْعَطَأنوةبألاليواةَ

.مُلَعَهللاو.اهلك:ءاهالختسابَنوُكرشُمَل

لَینلْسُمْلاامدميرخَتيفدعينأدبعلاىلَعبِيامفَفِخَو

ليَمهلاهَميَعَومهسامو.َتْوَمْلاُهْنَعمافام:ليِقَوحولاورخوه ليقف

ضعيْنَعَو«ِاَيْصِْلاِهِيلَعمِكُحمهِضْوَميفْمُهلتنإَودنامن

هيدميرْحَتفرعيىٍحلُجرلااَميل:َلاَقهبلاخيا

هَمييعلاَوبسلاَكِيذكَوكَاَهَلَْجَوهيونَنيِملْسُملاءايميرختقرم

ءاَمِدميرُحَتةَفرعَمفلَكُمْلاىلعتيَجَواَمَكَفلاحاذهىلع

ءاةقِرْعَمِهيلَعبحَيكَِذكمالشديولميسو
مهْيِراَرُذيبومهئاَمِليلنل؛ِرفكلاورشاهاواور

ِءاَمِدميرُخَتيفاَْسََقامكوملاِنآْرَقْلاصببناكامهمي

َنيِكِرْشُمْلالامابسللالحأَو.مهِلاَوْمَأٍةَمييَعيبَسَولل

وباتنافبابءناميإلاباتك«يراخبلاو٤رللاليبسيفوزغلاعماجباب«عيبرلاهاور]()
.[٥۲رء....ةالصلااوماقأو

٥:ةبوَلا)۲(
١۱ماعلا)۳(

.هدعَبامَعَمَمِجَسنيِل؛مهْيِراَرَديبَسَو:َُداَيِرىَلوَألاَو)8(
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نيجْمُهَل'ارظن:ليِقَولامتّهيولَومالشإلاىكِل
.ُملَعَأهاوالزَحالعلمهابلك

َرَشَععبارلاُمْسَقل

[هیهنووللارمآةفرعَميف]

ُهَتاَحْبُسهللانَاملينأَوُمَوغلاعمِبفلَكُمْلاىلَعٌبجاَواًضْيَأَكِلَذَو

مَءاباَقِعاهيلَعبجوهيمنعیھتءاباَوناَهيلَعَبَجْوَأَوِهِيَعاَطِبرَ

كيدُهئِْجُيالقكسلانَعىهتَوديجْوَتلابرَهنأملَعنَوكراكيدمع

مرتاملكف.ُمَلعَأهئوادَكَمٍةِصْعَمْلانعىَهتَوٍةَعاطلابرَأمعَىح

اََأَوباواهّيَلَعَبَجْوَأَوهبَرَمَأهلهانأفرماتَرَڭاعانِهرم

دولايفالإيَمربالفبااهكرىلعَبِجوَهللانأ

هيلعَبَجْوَأَوهبَرَمَأهانأمَنأبلكلكىلعألاَلاراوُ

ملينأدبعلاىلعامّنِإفضئارفلانمديحوتلانوداماّمأوهكرتىلعوباو
الخامِلاَحْلااَذَمىلَعيِصاَعَمْلاَكِلَذَكَوطقاباوثهيلعَبجوأوهبرمأهللانأ
.ُمَلَعَأاوءاباَفعهلْعِفىلعَبَجْوَأَوهعىهتهللانأمَعَنأهيلعنإكْرَشلا

مالشإلامَنيألكلاىو:[رفكلاومالسإلافرعيف]لس

هيلعبجيويفكذَقككلذلهَجعيَوْنَمَوَنيِرِفاَكلاَرفَكَلاَونيمو

لَكتكنفمكشإلالَوملنايأهكمتنا

.[ةَمُْحَر:يأ](۱)
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َرَشَعسماحْلاُمْسَقْلا

يف

.هغوُلُبلواعَماَمرمفلَكُمْلاىلعبجيبامماَضْيَأاَمُهَو

اهدالحناخشو

َضاَفأَوءاًراَوْطَأُهَمْلَحىلهَايشتتلنوَاًمأ]
دولاماراَواًراَعِصمعن|مَ اراَهَِإْمُهَقلَحلبءاَضْرَفَواوج

هراقيفالالياَمِلَكيملوألايفيحاموهارنقبساملاَقيِقُحَتَوهت

.مهِفيلكَتىلإهعةجاَحريَعِلهنيمهلعرشههدوههلتَعبَوبيجومهل

امكنيالصفمُهَعْفاموْمِمَِعَتىلإهناِةَروُرَصنملو
امعفتنل؛ُمَطْعَأِوهبْمُهَدَبعَمُِةَمْعْنلالبدمعنِادَدَعىَصْحُيألاملَ
لاعفىََعادعاعفتَوِلاَايدلصحِياَدَبَتمْلاىو

مهلكاملصفراومْظاناكنيالامَْعَمَجاَمَوقرا

هلعاًمْسقَوهفَئاَظَوَوديجوتلاگواقعاْمُهَرََامس:ماَسفَأهياتهب
م

ص

نِ:ماسفَأةنىلعوُمَونعفكلاُْمَرَعَاَمسِقَواهعَاَموضرك
برشمومسلاَويِِئاَبَحْلالُكأَولتقلنعِهيهنَكِءايحرل
نعويهنكمهيبيحالصإومهالمْسِقَوِلاَِلقَعلاداسفىلإٍةَيَدَوُملا

ياسااظفحلمْسِقَوياَضْعيْلاَوِةَعيطَقْلاىلإيِضْفُملالاومُلَظلاَوب

اَميِفُهَنَمُعِنتَناَكَفمِراَحَملاِتاَوَذحاكنوَنّرلانعهيهنُك؛مهِمِراَحَممِيِظْعََ
ےسس2

مشروعاكنهكاتيفونهابتيينيكبلعهَمرَح
هرمرتص

سرےس

أهعتنوفاراسهتبوريفلِقاَعْلاديلهَف.هبهب

ٍةَمْعبِهيلَعمينَمنوکلهو؟هبهلعلفوموهنَعهُنامباكرايفحس

ادومهجاممللايفاموُعْذَلإاَهْلِهتافٍةَدِشعَماَهَلَمْهََ

يذلايفدانياىلَعممهَتاَحْبُسهلانأرِئاَصَبْاَوِلوُقعْلالمألانْرَكَدامنف
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ضْزألايفامْمُهَلِهريِخْسَتَوِاَدْبألاَوِلوَقُعْلاةَحِصَويقاَرَرَألاةَعسِ

ِتاَمّرَحُمْلاْمِهَلَعِهميِرْحَتَوِتاَداَبِعْلاَوضارمَعهاج

.قيِفَوَتلالوخُدَوِناَرْعْلابةَرخلايفهَِعاَطلأىلعمو

نِهيِاَدُحَوَوهتييوبرىلعةلادلاىّلاَعَتهلاُتاَقوُلُخَميهَف:لئالّدلااأو

ظنادَلِقاَعْاَكٍضّرَعْلاَونِامهاَمَوامهيِفاموضْرَألاَوِتاَوَمَسلا

ناَسْنالاكريملوالطابواََكِلَذقلبمَاَعةريعكييف

املَعَجَولْعِفَوًالْوَقةَرِماَوَأاوُلعْمَيِلنجْلاَوسنإلاقلَحلبالوىد

هتينادخحوىلعهلئالدنِمَوالَمَعنسخا1ممولاهلنيزيضرألاىلع

لَعَجَوىلابتکْمهْيلَعلروالداقلَحْلِلْمُهَلَعَجنيذللساهتبوبرو

.قيفوَتلاابوهينادحَوىلعلئالَدكلذعيِمَج

مص

سداسلاُمُسَقْلا

ءاجّرلاَوِفْوَحْلايف

ًالِدَتْعَدَنأهَْعَوغوبلةَلاحيفاتمىعنايااشيراُم
ىلإوعديَكِلَذَقهبُفْوَحْلاَلاَماذهر؛رخآلاباَمُهُدَحَأليمالالاَدَيَعاِهبلَفيف

ال:ىَلاَعَتةالاقذَفَوىِاَبَكْلاءىلاَعَتهلاٍةَمْحَرنمسايا
الإءهَيَرِوَمْحَينمطفينمولاق:َلاقَو€كلاعلاالوفاتتنیستأ
اصرروهوللاباذَعنمدهيلعیخ:ههب7إور4ےس

ر

نورحلاوَلاالإفارمممآ6:ىلاتفللاقئاكاَنِريب
.۸۷:فسوي()
.٦9:رْجحْلا()
:فاَرُعَألا(۳)
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رقكوويقيواجبولايلونأدّْبَعْلاىلعق

ههمذةاتبيوللقدلعيزليدلءان

بْلَقَوطينهطِلاَحُيالاًفْوَحهبهلاُفاَحَتبلفنيلادنكا
و8
ِلاَوَِبيفنُاءاَجَرلاَوُفْوَحلاَورَهابلٌءاَجَرهبوجر

هوتاعزياروكدالنازازتتفهمياورش

ةَصخلابليذَفَوءاَهيَلَعثععابوٍةَعاطلاىلإعادءااَهْنَعٌغِداَرَو
¢se

أعطبَنمىرركءاتميعأنلاوهنيملام
هو

.ُمُلَعَأهاوِلْوَقْلااَذَحىلعكليوهبلِيذِيسياجلانِ

هؤاجَرَونِمْؤُمْلافونروول":َلاَقييهالوُسَرْنَعٍثيِدَحْلايفَو

.مكحُم::صيرتىعَمَو٩رخآلاىَلَعاَمْهُدَحَأدارامصيرتنايم

يلاةلاَحْلاكلييفُءاَجَّرلاَفُنِمْوُمْلاَرِضَتحاادِإ:ِءاَمَلُعْلاضْعَبَلاَفَو

رم:لاقرهارتانيجهلاَلاةينعيوواكحو

يفنانيتدودُحَمرغناميَافوَحْلاَو٢عُمَكيفُءاَجَّرلا
ص

صص

ابكِةَلاَهَجَِومانآلافاومىلَعمدَنلاَوءابآلاريكِةَدوُدْحَمِرْيَعارفق رئابک
رس

دوکيىذَاَدَحْلاىلإمليْمَلنُِفاَحيهَلاَهبااَمَواَمِرِئاَعَصنمبولا

ُهيلَفصولَنِمْوُمْلانإيباب:َلاََف؟"دحاَوبلفهَلاَمَنِإَوَفْيكَف«اَباي"لَلاقفرافيفدارو()
يفدَرَواَمُكاذَهَو٠لملاَنزوولوفوrءاجَرََرروُنهيفَدَجَوَ

.[ةرقفلاهذهدعبهجيرختوهداریإيقآلا]"...ەؤاجروِنِمْوُمْلافوزوْوَل":ٍكيِدَحْلا
لمعلاةمتاخوهودحاولصأىلإعجريهلكرمألانأملعالصف«تاريخلارطانق:يلاطيجلا]

۳/

.یلاعتهللانمءاجرلايفباب«فرطمىلإابوسنمناميإلابعش:يهقيبلاهركذ«هجرخنمدجأمل]
.[١/١٠1ثيدحلابيرغيفقئافلا:يرشخمزلا۲٠٠۱

.[١/۲۸۲؛نامیلانبةفيذحنعوء۱نبذاعمنعةيلح:ميعنوبهاور])۳(
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ءاَهيِفهريصقَتىلعنأضئارَمْلاهذهيفِهّيلَعهلاصَرتفااملايَدَوُمهب

قرخآلايفَكِلَدىلعهللاهييهيلعبارلاٌدَحْلالبدََنوُكَينَاوُجْريو

ْنِمباتاَدِإةبوَتلاِلوُبَفلهَجبَوِةَمِتاَحْلاٍةِقاَعَوريِصَمْلالْهَجِباضيَأناو
اذَحَكِلَديفْمُهَلَدُحَينأرْيَعنمداَبِعْلاىلَعللااَمُهَضَرَفَوَفرَفابند

ِةَيِصْعَمْلانَعداَعَالاَوةَعاطلايفداَهَيْجالايفْمُهَلٌحَلْصَأَكِلَدنألءهَنوُمَلْعَي
۳aس٥0س>1̂س72>2ورس

ّيَلَعامِءاَدأًدنِعُهْنَعىلاَعَتهلاىّضردْبعلاعلباذِإىلاعَتهلاُهُمَلْعَيدحاَمْهَلَو
{WAWسےس 2 „Eo1سسo7 ضعينمافوحسانلاضعفءاَمهيِفنولَضاَفَيدابعلالاَعفأنماَمُهَو

DARE e ee َنيحاميهاربِإىلإىرَتالأ«باقعفوخىلاعتهلانوفاخيهلٌلءايبنالاو4

امكباَوَتَءاَجَرىّلاَعَتهللاَنوُجاَرَو4٠ماتادبننأقبر:لاق

4٠٩(بزلموبتلحلرقينأعمالرل:اوليلخنَعىلاعتلاق
”مهلْعِفبىَلاَعَتهللاْمُهَدَبعَتْساِداَبعْلالاَعْفَأنمَءاَجّرلاَوَفْوَحْلانأل؛ةَيألا
ZoEaو 2 „J 0E o o
.ملعأهاو«ضئاَرفلارئاَسَوموصلاوةالصلابدصعتساامك

.٢۲:ميهاربِإ()

.۸۲:ءارَعشلا(۲)

.ليِعاَقُ:خ(۳)

.امهب:خ
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لوألان۱تالا

اكُخأَوةَيالَولايف

:لَمُجاَتهنِمتعبنيبابااَذَمنأ

اَهِميِساَقََوِةَلَوْلايف:ىَلوألاُةَلُمُجْلا

دو2وسص

:لوصفةَرَشَعاهنمعرفتةلُمْجْلاهِذَهَو
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كونا

عاَمْجِرَوِةنُسلاَوباَتِكْلانِاَهيوُجُوىلعداَهْشَيْسالاَوِةَلَولاىّنعَميف
ٍةَمَألا

ٌدوُخأَمتْرَعلا:ٍةعْللايفةَيالَوْلاَفوعلِنناََنْعَمنأمَع

هلا1هِحِلاَصَمِبماَمَيهالاَوهرُمماَيقْلاوُهَوميلارمةيالوْنِم
رِصاَنيأ«"امءوهئا:ىلاعَتهلقىتْعَمَكِلَدَو

امُحَرَتلاباَجيِإ:يفهيواو.مُهَظِفاَحَوْممِهروُمَأ|يومَ

.۱
نمعاَمُْجِإَوسلانيَوارقانِصنةبالَولابوجوىلَعليلالاسم

يؤمركيدل:ىلاَعَتها:ُنآَرَفْلااأ:ناَميإلالُهَأ
ةالا2ِناَرْفْحْلاُبَلَط:راَمْعَيْسالاىَنْعَمَو"٠تموم

یرغيآنیاای"وونبالابيلا:ّسلااأو
"شايفضْعبْلاَووللايفُةيالَوْلا:َلاَكىجلعهلاوُسَرَوهلاماسلا

ةَقيِقَحيههللايفهلايفٌهيلَوْلاهلاُمُهَمِحَرنباَحْصَأَدْنِعَكِلذَكَو

.مُهَدْنِعهلةيلَولَوهَليِالكاهبندبْمَلاميلا

()٢٢۲.

.۱۹:دمَحُم(۲)

؛ةييصعلالهُةداهشبابء؛ىربكلاننسلا:يقهيبلاوهريبكلامجعملا:يناربطلاهاور])۳(

.[۰۸۸۲ر
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6اجالا7 فالتخالااًمنِإَوةلُمْجلاةيالويففالتخاةَمالانيبسيلف

مهواسبمهضعَتِةيالَونِإَف«صاخشألاةيالَويفمه

ص

تص°>

:َلاَقَو40رقابزذالعاامنو:ىَلاَعَتهللالاقدَقو؛ْمهِتَعيرَشىلع

اًعَمِناَبِحَتُةءاَرْلاَوةبالوْافبالاىتهبءايأنتيارهلا)
بتاَمَكَفءاَمُهَلهَجْنَمِلَرُذَعالراتهبالايفكلاى

ص

مَعتاكٍةَيِصْعَميابِءاَدْعَأنمارباُبِحَتَكِلَذَكهلاِءايلوَألهيلو

قفاو.اًهيَلَعرارصلا

:ةَدِئاَمْلا(۱)

.١۷:ةيْوَنلا(۲)
۴?Eل( .هيلِإٍةَدْوَعْلاُداَقَيَعاَوبْنذلاىلعةَماقإلا:وهُراَرصْإلا(۳)
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لناياو
مويىلإاونلنمَنيرحلاَولوألاوفاءالئيج

اهبلَاهمدامكیضُمضريهوهِصْخَشبدَحَأىلإدصريَْنِمنيا
4

نأِهيَلَعنلكررششوقاهباهَجْلاَوراَكْنالاَوُدوُحُجْلاَواهَليجون
بجياَميفاَمُهَلبچيو.َنيِماَعلارماربيَنيِعيطُمْلایوي
وُدَعيڍاَيَولَويلاالْنَمهَلعيطُمِبسلاملَعركفَاإهَهَنالهس

اوىَوَقَتلابلإبوالقکفنلادنعکرکرسنط:لاعبلاكدَ
1

.ٌءاَوَسهللانيديفسالاقًالِإَوءىَوَهْلاالإراَنلاَنِمَدْعب

َوُهَولاحيففلكملکىلعٌةضيِرَفيهو
سالا

ينحل.هاويلثائيِ

.١۱:تاَّرُجُحْلا
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تلات

ةَمضعلابَنيِفوُصْوَمْلاِءاَِلَْألاٍةَيالَويف

.ُتاَنِإَونود:ماَسفأعَدراىلعمهو

2

ةَرَحسلاَودوداِباَحصَأَوفهَكْلاباَحصَأَولسَرلاَو۽ءايبنألاَكلْمُجْلاَ

َدْوَعرفِلآنْوُمَكىمريَعَووهابماكىماَلامِنَ

o

نباَميرَمُكتاَيَمَسُم:ِناَعوَنُثاَنْلاَو.ُءاَيِلْوَأَواين:ِناَعوُتدوُكْذلاَو.ِهلاَُمَأَو

صننممہیمَجفاَهلاَْمَأَونْوَعْرِفةأرماكتايمَسُمريواَهِلاَكشَأَوَناَرْمِع

8ءامطصالاَوةَمْصِْلالَانِِلاَِاَجَرلانِهباتيفويساهيَ

دَعَاىادقربعنِلنجمنََوبچتاَمنَِوهَتءارَبَوديحوت مهنِمٍدَح

َمَلْعَينأالإهغسيالاَمُهْنَعليسنَمنقشولاَدمَحُمَومدالحامهمشاب

ُهرَكَدْنَمراسامَوكِلَدلفماليربجَو:ليقَو.ةنَجْلالأنمچمآ

نجلالأنممهْمُهلوَعنأِهيلَعامّهباَتِكيفهل هيلعْتَماَمْنِإالإهنج

:EGمَداَوليربچةقرْعَمامو":ةصَاَِناَعَرْلاَوليلدلايِفييالَجراوْلابوقةعوباَلالاف
ىلعكلذيحنوكألإيقوفالووعيشهيفذرمَبنكننارارو

عطرياسريفلولَوايتىلعهللاُتاَوَلَصمآايبووييفذرملوملحاوةرْهشلا

َدنْنُمالوارِاوَُمَالُةَداَهّشلاهب .[۳/۸٤۱].ها"ادَنْسُم
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ِمهيِضَّقَيامىلعهيفهدمقااقتإدقنئيوأا
يفرتوُلَدنِعحصْنَمَكىاليذلامْلِعْلابةَمْصِْاو

$oهوکمممو
َمدْبَعْلانأ«ةمحرهنيئاءًاندابعنمادعادوولڪهللالوق

٤<

تاقْنَمَكهولانويوةَالاوأيفَروُكْذَمْلاىّتفلاناوءارَ

َملِعءْوَمنمدَحَأةَراثآلاحيِحَصَوراَبخألاةَجُحْلاهّيَلَع
ص

س

يذلانيلمُلِعْلاىلإيدومَفْدَتاىلاةَرهْشلانإَفمدنحصاَمِباًنيِقَيَكِلَد

لَوىلإٍتاَقيْلارْيَعنمباَطِخْلارهاظىّلَعُراَصِيفالاَالإَولّوَحَيال
ٌقيِفَوَتلاابو«ىلَوأَوُمَلْسَِةَلَمَحُمٍةيِمسَ

.١1:فْيَكلا()
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ىلاةاةَعاطىععبامَيِمِلوالَويِ

اَلادوکيرادلکننأَكِلَدَونمهباربيامدَحَأنمرهطنإ اَهيَلَعَنوُيلاَعْلااهله

هَرامينيدليلاهبَءاَجامَنيِلِماَعْلاُمُهاهلْمَألنَنوُرِهاَقْل

هاهيلَمَعْلاَودنساىلإنيالاهُلوَقْاَوعرَشلاهنَعىهتاكهلوُسرلا

ىلَعالوبراَقنيِفْناَجَتُمريغاهبَءاجْ.نَمىلعةَعْذبْلا

يِالِناَسُحلاَوِلْذَعْلالْأمِهيمَسيَوناساُمُهَالَوَباَجَألا

كَيزيفمَهاونملككياودذاوا6اهي

نعتإابوحيفاَنحتنالنيرهلهمكم

ِهيلَعترجنملكفالذَعململاَِناَكاِ":ُلوُفَي$باعواِدْبَع

مهِمُكُحيفْمُهَدْنِواكنويلالخنزهودوشرَعا
:لاَقو"ادوةنةايفنميموَيوِوَيالَوْلانِ

ىلَعُهَداَبِعَكِلَذِبهلاَدَّيَعَتاينَدلانيممjاذهبُهيَلَوْلاامنو"

يفِهملعبهَهاامالوْمُهْنَعَباَعامَنوُدسلاَنِمْمُهَلَرَهَطاَبمهِمْلِع

غيمهرنر:يأ(۱)
ةعألاةَلوَدلاهييبلاكوُ()

4

نَا
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كمتلبَحةيالَوْلاهِذَماَمَنَِويڍابع اموخكاهيَعَنوُرَجْوفتوُمِلُملاوپكمت
٤

نمكلذلکوباَسْنألاهبٿ7وةَحكاَمْلاَوةَناومماَكحَأهپتَرَج

اودعقرطواأللهااحنهلانل؛نِطاَبْلانوُدرهاظلاروُمأ
س

(ne, A

ص

e عنَاىولةيالَويفِءَمَلُعْلاص PF

َرَمَعلوقهتحصلُدَيَوُمَلَعَألاولوألاوهُروُهُشَمْلاَو
والَويفانيواهكلععملونكأك

ُهنَععرفاهن؛مالْسِلاِروُهَظبَهلاَدَعْلاَنيمِلْسُملايففلضصَلانَأَكلَدَوبَ
<

لتداةناَمَألاٍتَلاَرَوَرَمَعِدْهَعىلَعمهيةَنايْحْلاِتَسَفاملكفلةَجيت
of o

يينَوَمْلانأبِرْغَملالأنمنباحبنكضبيفرِكذَواا

ملأهاوهةريبَكلِمَعاذِإُباَْسُيَالَوهدهادهداَهَسِبمُكْحُبَالِةصْلاهيلو

.اذههلوقىلعفقأمل(١)

هْبلَعاَبَرَجُموأدَحيفاَدولْجَمالإضْعَبىلَعْمُهْضْعَبلوُدُعَنوُمِلْسُمْلا"ُةَروُهْشَمْلاٌةياَوَرلا()
‹١٠رءيرعشألاىسوميبأىلإهنعهللايضررمعباتكءينطقرادلاهاور]"

.[٤۳۲٠۲ر«...هيلعيضقملاوهليضقملاىلعيضاقلامكحليحيالباب«يقهيبلاو
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مالْسإلالَِنِمراةيالَويف

ِهيَلَعةَداَهْشلاَوفلديولهتيالوتبَجَوةَلْمْجْلامَااِ

اهرئاَسَوهيةَيالَوْلانمرهذهلبَاَءاياإلاديوهلامميِرْحَتَو

نِم]هيفُلوُخدلاَواتُتداَقيَعاَوكوهوهبَءاحيذلااقوا

فلسدكانينَنيِرَلَللفل:ىلاعَهوَ[
الإَهَلِإال:ربألاضبیف>4لحکرنطحأولالو:هلوقَو

لَلامولوألاعمتيروشوعططa:ليِقَوما
كْرشلانمُهَلبَفامِلْمْطَف"لبقاملبجمالْسِإلا":ابِلوُسَرل
ناق؛يِصاَعَمْعيوجونعجراخمالسولاىلإيِصاَعَمْلاَو

يفطيرتدعهنينكامملموَهِيَضللوحلبتام

ِناَمَريففالحىَلَعموياَبيَِتْسُمْلانإليفذَقَو<٩ضوُرَفْلانِ

:لاَفَُلا()

.9۸:ةَرَفَيْلا(۲)
.[١٠۱۷۸ركحأو٣۳۳رجحلاوةرجهلااذكوهلبقاممدهيمالسإلانوكبابملسمءاَوَر]()

نماهناشيفانورفعنَعيووذقفمصملَولصملناوتالعديليتاعنمتن()

ليلَصُيملولََوتاَمَفولبضعحمينيمِلسُملاشْيَجِبيحلف
ر۹۳٢۲رلجوززَعهللاليبسیُفهَناكَملتقومنيفبابوادوباهاور]

هَيابوللَیاي:ِوُمَعِللاقهنأ@»مهتنبوادبَعنَعيور

بِحدَمَحُمنُِةرظَلاو؟نلا.َكْنيطعَأاملُككنمَنعَرنال:هلالُاهَمَع
ىلإهجونمثاَداَجبهمهنطعأفُفَياَيِيىُحهاَطعَأامُهمَعُهْنَععرف.اًهيِفاَمَواينداَنِميِ
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وةابدععىلاهكاوشو

ةَرباَبَجْلانِاربيىح-هتيالوْنَعكمفهللالأنمدحاوَكوُ

هلغركملامىوهَفِلاَحُموأمالشإللاىلإءاوَسَوبَلْ
.ُمَلَعَأهَافهلالُفلاَحُمْلا

0E

لَفقمتيدبرقيفهايلاكراكليفتحلاقعَارَعَوهمالشإَنلعاَايلوسا
ِدوُعْسَمنباخاصتصْزاَقبقااذهبحاصْنَعايِضاَرتْيَسْمَأينمهلا":لوقي

»۰٢/٤۲ءيراقلاةدمع:ينيعلارکذهجرخنمدجأمل]"قلااحبحاَصتنكينل"

T/T]:حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلاو

جوخ۳7ِقَرياَبَجْلاَكِعَوُأنٌمةينُمضعاريرنلدشتييأديدشَتلوقااكيف)۱(

تاعَرَنلاماسلاهيفْتَرَعيلاارْصَعيفاميلةباَجَْسالايتيرَطليهْسَتىلإنيلم

لَويلوسلاوليييفةررَجَحتناكاميرطوُرشلاَودولاةَرئكَُلِطاَبْلا
امَناَمُعِءاَمَلعمِنمَناطْحَفروُباَورُدَوُمْلاوبَلاَق.ءاَهلَأهبلصاميالإومَاوذمرخ

مَامفةَمَِلتاكنواَهَِفموصلاَوةالّصلالئمتسيلصاَخشألانِاربانإ":ُهصَ
أيِحَيَوعامهعقهربرتبهبللَصَونماأيفترتبكيملىلالَصَون
مَىهءايمَعةلهاجيفسانلاوويوفالوُسَرتيبدققاللالأةلمُجنمنأدَ
ْمُمَابََنْولوَيهروُهَظلبقاوناَكَومالشإلاَعرَشمُهُمَلَعُي:ىلإلإمودينك

مالشإلاونيمْيكاذاااومهناوربينأمهريلكَ
1صوسصس

.هححها."وداَدضأنَِةءاَرَبْلاكلذَُمصَيَوطياريفِلوخدلاَو
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قافولا1

Zoreیس هيَلَعناكيذلاٌفالِخْلاهتيالونمْعَْمَيْمَلاَدِإ

وَ ngوەوn

هتفوتعدينناديذل:ةريدعمْلااأنيمريويدعم:ِنيَهجَوىلعوهوهو

rِدَّمَحُمِلىرامكاًدْصَفَنيِمِلْسُمْلاٍةَلاَفَمىلإنمهِي

جالهجوءاادتلهجنتةنولعاونها

ِهِذَميِْفُمنِ:اوُلاَفَو.َنيِمِلْسُمْلاِءاَمِدَميرُحَتَوَبَباَوْتلاَوَراَنلاَو

EAهْبَلَعففهببومنبدَمَحُمعمدا
سوس

ُدَمَحُمَو«(هبُفيِرْعَلايِتَيَسَو)ُهيقَْلاٌيِرْصِمْلاداَبَعنبهادبع:[اَمُهِ]نانادبعنابُووُهْسَمْلا()
اشاَعَو«اماليهةمپوخنوتشععميِمكاداعنب

هااِفيعسباماريكَكِدِداورصَعيف
%دبدمحم(٢) ةيِضاَبلاةَماَمِإهبِتهاقألايدهدعومليافوكنيفَكوُهبوَن

َءاَضَفَواًريرَقَتوأاريِرْحَتمليارشتىّدَصَكناَمُعىلإلقتفيابايفلا
ووو
ةماعلاراَرْفِإيفامهمارْوَككيدقْوَفبيلدقوءزُجنيبيفَِماَجْلاهباتاتكرَهنأبنحو

-۲۳۸)اًماَمِإَيِصورخلاكِلاَمنَِتْلَصلااوُبَصَنَنيِذَلاِدَقَعْلاَوحلالهماَمِإناَكَوءَناَمُعِب
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عيوبنمتبتواعاكىزاموليديبتمو

عدمتیتكيدكِلنم:نيملْسُمْلانمَرضَحنمهَلَلاَقَكٍَطَحْلا

ٍةَءاَربْلانمَفاَحَفقَدِحاَولُكيفاَطَحْلابرِقَتَواهلكاهيفكِداَفَيْعانمبوتو

بويعنارامفيقعرختنورنمدنِمِجنَرْحُمْلالَمَجْلاَكَراَصَ

لهَللاقَكلَذَك نيمِلسُمْلاضِبلْوَفيفهناربوعِجاَرلاهبنَذبفَرَعُمْلاهلل

هَلَبيِحَتْسافِهتَعذبىلإاعدملاناكنسماةلاقمىلإَعجروبا

الصهيَُهاَعَديذلانأْنَمىلإَبَحْذَينأهَلدبلهََةبْوَلادار ٣
صس

۱>ہو

مهللَصَومُريحباوُناكَواوباَعنِٳَف«َكِلَدنمهللاىلإباتهَ
4

لالهليَِّلاَكَكِلَداولينِْنَعْمُهدَرَونبوتمهفرعو

جوخىئناوفباوهتكةيرفصلانيدىلعناَكَو«يطعن

٠اعاكنياودمعىلإجَوتلالرَمقاىلإ نُبیدنلُجل

o

هاوبماما)0دوعسم .اديهشهعملقیتل

.هنَعيِضَرَوفخه٠٠٠مّرَحُمْلا۲مويراَحصبِءاَضَفْلاىّلَعلاريَوُهَوفوتو(ه۲
سرسو

هححصمها

ْنِملوألاِرْدَصلايفمالغألامالشإلاِءءاَمَلَعُدَحَأيطعنِيلالوُم)۱(
َدَمَحُمَوبيدَحْلايفحبِحَصلامماَجْلاَبِحاَصميرارَءَِرْضَْلايملَمةَدْيبعيبٍةَسَرَدَم

هَعَمدهساىّتحِهِفوُفُصيفلاَهعن:ىَدْنلُجْلاباَحْضصَأنمَناكَوبوُبْحَمَن

يمَجمزاحلكاملناوريف١۳٠حافلاداقبنبمزاحبحيف

:لاللاق؛لالماپايلمحاالهيىدنلجلالاقومالىيملفىداٍپباَحضَأ

TH

رعأفرغتملمخوقنيونكتراحتاتشكفيزاالولعللي

هححَصُمهاهولىحيطعنبناله:اوُلاَق

يفناکیرصعِءاَمَلَعنماَهيلَععَمْجُممُهَتَماَمِإو,ناَمَعيفمامنوادوُعْسَمنبىدنلُجلامالا()
ينادايزُبحويطعنلالوساقلانوفاديكوقاراففميلوبحاحهيا

نبرييمَويناوَرنلاِرِدْنُمْلانبريَرباجيينبېَسوُموناتا
ماوةماْسلاَولضلايَفناَكهدقَعلاَوحلالأنمَوملياةَنممَهلَكَوياللاربا
مثايالغلاربنلانبريمهنرينماًفَرَطكددو.ودعبنمةّمَِألاٍتبَعتأٍةلرنَمِبيحلب

م
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1لَوناييلرولوقتنتقرتلُهَأ

نبومنايفا4تذوَواووُااَلاعسي

وََدنِنِإ"ليلا ْمهِتَوَعَدىلإرظنلااأَماطسباوَعَ

ةيالَوىلإكوُعذَقاِاافىئوعدامللير

ُلوَقَيهَمِلَعدقْنّمِمٍَءاَربلاىلإووبلَمْعَيَوقحابلَوتمِلَعدَ
۰لاق.َملْعَتىتمْاًمَعىلإكوعدَنَوهببلَمْعَيَو2يال

4
و اَدَحنأُتُمِلَعمهِمالَكنماًذَمتغمسامف:رظنلاوبلقيفَكِلَدَو

حافلالياياَساَرُحلاةَمْيَرُحنبماححبحيفريصلا[ةيرق]يهوافلحىَدنلُجْلاةه

.رهشاَونيسهمامهدمتناكوف٤٣۱

ِقاَيَحْلايفاَنوُمَرَرَعكيديىلعيفدققهرأ:هلليقةافولاهتَرضَحامَلاَذَحامزحنأىکخُب

دهشتسانأدعواح.يِناَمعلايملالقبَفيكَفتَهتاّهيه!ِتاَمَمْلايفاَنوُررَعَتَو

نِمِلةلمَحميقَدعبالإاهترَعنمشيتملوناَمُعىلعربحاىوىَدَلجْلا
هَلولُحَتاليذلاَناَمُعُبْعَشءادَعَصلاسنوةَماَملادُهَعاوُداَعفرص يفالإٌةاَيَحْلاهل

eC

.هححصُمها.ماَنلاَوذَاالطيَانهيالَونيالا

يوُدَعمُكوُدَعَويلو۾لاوَو:ىلوألا)۱(
بوَقْعَيابأعاملادَكلذههلبِلَجيباتيرقليجلانتونغنافوُبوه(٢)

َبتَرُم معلايفةقيِرَعرسبأكلوىلإوُمَوميلانعبوُبحَمٍتاباَورهبلمضيميلادمبن
مالغانمبوبخمندمحمنريبهدِفَحَوبوحنِدمحمهنباَووههنأكبحیوا
ََديَِحْلااميلهدااراةيمالْسإلايفاوكرتَوياهَيجالاٌةجَرَدوعلبيذلامالشإلا

يِفِناَتْسُبلاباَتِكَوارجَنيِعُبَسيفةاَرْلاُدوُهْشَمْلاهب1اَهنِمليلَجكرت

۔اهریغریثکىلإءةَباحلاتاويللابودوبحرايفبضلتاَكَووألا

رْضْحَيَناَكَو«َنيِمِلسمْلاراينميبَضلايهرنبيَسُملانبورْمَعنباطرظنلاوُبوه(۳)

لروجاًجَحْلانسرفقبيقباَحضأنِايرفصهرملوايفناكَوءاهيفملكينَملوأَوةا
لإ..ماطسهيلعبلفكلقصممساناكَوهدزالايفنراكيفاندنِعل::َناَيفُسوألاَرضا
ُفّيصُمْلاهَركَداَمهودنيجُهَلاوُلاَقباجُهاَعَدَ .خلإ...َتُمِلَعْنَمةيالوىلإكوُعْذَنفن
هاويلانِىتوألايفيأكلاطلالأنميلاةَيفيملَالَعذََو

REةححصمها.
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رنکااکَوَيلَحلاههتعدببلأيذلا

هويقطًةَنِئاَعِلاَهْلِاَعدَوتعذبَرَهْظَأامكاَهْلِوُعْذَيَوبوَ
أيعكَااَموُمرلُبْملَفنييكقلاهَعَملِيفَولَمَجْل

ةبوتلاراَهَظِإالإمهميمَهيلعناكاًمَعاَعَجَرول“حملانِ;فلوبِلاَط
4

.ملعأهاونردمامهنألاقليكمرغرْبَعن

ةهيِرَكمويَنيِذّلايناثلاِنرَفْلايفةسوُمنٍتآلاجردَعَاوُهحمّسلانِيفلَح(١)
َ.ةعاَمَجْلاهَرامَوَِداَجْلانعفارنلولرعتداَدَسَو

نعبوُبْحَممايفْميظَعاَمُمالِكيِرفاَعَمْلاحملانِبىلغألاُدبَعُهدجَوخمساهوُناک
ةولجيلعيسلموادبعمملداعاليالوألااكقرينشولِ
ِناَوَرْيَقْلَوسلئبارطامبرْعَملاىلإةديَعييأنَعمليلةلَمَحدَحأيناثلاَناكَو

وس

eونِِاِتاَحَفَصىلَعًالیمجارکِذخيراتلاهَلظَمْحَياَمُهَالِك 1۰:صصقلا)4قيأوريح

حَالَصنماجهامَدَسفأَوددُجَمنِالعااممدحُفْلحاًمِهدْعَبنمفلَحَف٢:ىروشلاو

هوباتامامفابيِمَحْلاركذلاكيددِةاءوُسيَنابْكْولاريَسَوقرينحو

اونيوەلىمارتاعداومدحفلالالةانسخأنأِةَماَعْلانمتار

اّدَحْنِمِدَقَعْلاَولحلااولوَءاَْساقءبصنَمْلاىلعَبنَوِهِماَمِإَرمأرظتنيَوتيرينألَدَبفكلذ
َنيَعيوأهلاملاندينأىلإرموضاق«ىضوفيللاةودوكنَااوبوتفاَهَلا
الحاوُغِلب:ًالئاقِننيِباتِکبَباَجأياَمَدَوةمكحبفقْوَملاَجَلاَعيذلاماعلاكلذاوبتاكَفريع

هيفيذلايناثلاَباَتِكْلادوطافماَملارْمألااًدايَقْنالّرَعاِنِإفهلزَعنمضييلالوألاَباَِكْلا

هحنيتيكِذيَوهفتو َمْعَطدلادكناكلوألاباكاىلعفحعطااَالعفوىرةقيَح

ترهعومنليجلصقىلإاعدكعلايفدعبلمكىلعلولاىِفةَساكرلا

َنيَعُينأماعلاىلَعَبجَوِدرَمَملااذهءار.اَمهَيَبٍةِلاَعَألاٍةَلْوَدضاريعاَوِةَفاَسَمْلاٍدْعُبوعدي
عرس سابعانِيَبويأبِرْغَمْلاسراديِدْنَصلالطَبلابحريايقاًمِكاَحٍةَعْرُس

دبروشألامامدعاكتوياأهنوكشلاىلإلَوهرجيفعبقتحتفلحبعينات
dd Zo

مجينوانجلاَةديعوپاُهفلَحَوَتاَامااىّتَحهتيالوهدممئاٍتفَلَحهننلطفديدحنم
ص

رومللعبوجنمنر
م

بضخ.ذوُمُنةقطْنِماهَذَحْناةَسوُفنلبجنمةيحاَتهعاطيفا٢ةَديَعييباجقاضياا

ابلَطاَهْلِةَِاَبْلالُهأَوٍةَيِشاَمْلاباَحْضصَألاقياويأةيحاُبدَجَوَنيَملاضعريِِهَييِحان
اتعیئبشاوهنايونبأكياكىرَتلاا

سس7

نونشيقلطأفييلإهلكلبجلٌامضوديبامىلعءاليتسالاوَةَدْيبَعيبىلعموج
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دبعوپاجارولىانايحأَونوُبلْسيَوَنويهنَبمامإلامكُحِلةعبَلاىجاوَنلاىلعٍتاراغلا
ٍةَساَيِسلكِلاَمْعَْساَوفحةراسميدَحلفمالاكيذكَو-رميناكباعوادنعمامإلا
ار.اوابكيْساَوالإنيللااذَماردَرملفبرَحْلاباوأدَوءاَمدلانحونماطو
ُبّرَحْلاةيماَديفُهَعَمكتشففدعيبأربصدليِعاهياتيتلاٍةلاَحْلاِهِذَع
(يميت)ىداعھ۲۳۱هسكلذَناَكَويفلحىلعاهرمراكدقةريخألالإالاجيام

سوننياهيفنمجارايرمهنأهعلاطسختنوزكرميجاهركدامكيتم

ْمهِلِزاَنَمنیکراتاولحترافمايآةنالثلجأمهلبرضودبعیباىلإليمنمممهريغو

نَفْلاِهِذَممَانمدءيَكيفلدالوهَلبْنَالْنَمَوءافَعلاَولماَوألاَوىَماَيلامهيفَومار

oے2

ااوكرذاَامجَوةعدعيأىلإلبامفنطيَانمنيكمتيلو
نيمبأتكدمننِتدبعيبآىلاهماوناکنممرَياَعَونعاوفررڌذقهر
عادَقناكَوءيسألاكادنِلكلاءاعاَجُشامزاحًناكَوبوينسابلةهملَحَف

ساَبعْلاُهَحَصاَنفيِداَسَفىلإَداَعَ.ساَبعْلاةيلْوَنَودبعيبتومدبشاتضببلحر
اصلاهيلعىَصَقَوةرمأتكنأىلإموجهاِهبَعىَلاوَوَبصاتهنمَامواهو

م ةَلاَحاوسىلعهتايحتهااكوهةرجىلإبرادوكَرتَوَتاَمىحاذيجويقوكريما
تدع«(ةيلَحلامسالوحهلإبيَةاربعةيضابإلانهالامامكِلعملظناو تلظ

ةيضابإلايضميفلكلا عطناهللارْيَعِلناکاَمَولصتاَومادهللَناَكاَمَفلاٍيهيِض
صمهايالاىلَعلإَناَوُدُعالو«نقللهب

هح
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هِصخَشِفوراِیصوُصْخَمْلاة

A dW

هالكاًذَهْنَععرمتيَوبجاةضيِرَفيهو

oص

ةويضرىعلوألايفامدح

:ماسِقا

.وريغَوهمشساب:هلعصولاةيألويبقايفتالا

لوألاُمسَقْل

[صاخشألاةيالوضرفىلعلالدتسالايِف]
Aےس3

ىفتقفاملاَهََفضيراأصاَحْشألاةَيالَوىَلَعليِلَدلاام

الكيفُءاََولايِامّةانلءايعرقايفاهمكَحيَّبََولضألا

َلاَقَويكصاَحشألاةيالَونمالع:اَنِفِلاَحُمصعبلاقَو.نيهجولا

:ڭهللالوقَكلَذَكَو:ْمَهَلاَجْلأننوبنأةطيرشيالإ

يشادحاوادحاَوْمهِلَتقنمانيلَعسسيلففدکتيراولي

لَو ةفلاباذكساختالولار.ٍةَلْمُجْلايفْمهِلََفىلعزردَقن

ةروُشنم٠٠يلا(١)
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تسهيخأىلع:الاقدقونمْمهِضْعَبَنيِمِلْسُمْلا
Zo2

تاعداذاضمهدوعيقلاذِهيلعُملَسُي:فوُرُعَمْلاب

۰الاقn)۰رام<س۱۱ےسواداركس

.ولبحيامهَلبحيَوسطعاإ«يفوتاذِإ

Ww oF س
BAس o1)۲(سوووروسوے$وس :اضيألاقَو9'هدح وُهدُحَوتوُمَيَوُهَدُحَويِشُمَيردابأهللاحر"

نعيوُردقوناميلَمكسادهللَضَعْبأَوَبَحَأَومَنَمَوىطغأنم"

يفْنَملكفهقعيِرّملايفةَماوُملاةَيالَوْلالصأ:َلاَقهنأ#4رزخيبأ
يَأَرنم"باَطَحْلابرَملَفَوضَبكيلَعتيجودفِةَعيِرَلا
ا٤کهفاكهيفانبارنَمَواريحهفاًنََظَواريحهيفاَنلَفاربحهيف

ياو)۴(0هنمنأيتوورشهيفاننَظَو

ياثلا4ا

ةيفيكىف وةيفيك هتیالوةيفيك
ےساجمج

كo„۶22س.22:سس

ِاَسَللابراَمْعَيْسالاَومُحَرتلانالغِإَوِناَنَجلايفهَلٌبُحلايهو
هنكيدَدَماشْنَمىًلالَمَعَوالودهلانيدبُءاَفَوْلادَحَأنمَرَهَظاَمىف
هّبيغوهّشْغَوهمتشَوهضْخُبُميِرُحَتَوُلراَفْعَتْسالاَوهَلحلُاداَقَتَعاَوتيالو

ء۸۳١٠رنئانجلاعابتابرمألاباتكء"...سهخملسملاىلعملسملاقح":ظفلب«يراخبلاءاور]()
تيمشتيفءاجام«يذمرتلاو؛۷۷۸٥ردرملسملاىلعملسملاقحنمباب؛ملسمو
.[٦۲۷۳ر«سطاعلا
.[۳۷۳£ءايارسلاويزاغملاباتك؛كردتسملا:مكاحلاهاَوَر]

باوبأ«يذمرتلاوء۹16۷٤رهناصقنوناميإلاةدايزىلعليلدلابابءةنسلاباتكءدوادوبأهاور](۳)
الَبِحْيلَفِناَميإلاةَرالَحَدِجَينأُهَرَمنم":ُيِدَحْلاىّنْعَميِفَو٤٤رةمايقلاةفص
.[٤٥۷۹ردمهاور'هليالإُب

.هبفيرَاَدَقَت

.[٠٠۷ربادآلاعماجبابهاور](٥)
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< <
الوهُدسحَيالوُهُمِلْسُيالَوُهُمَنْشَيالملْسُمْلاوخأميمانألهويناءو
غ40۰۰۰1oس "ىلااَمُهاَدُحِإلغتنيدَيلاَكِناَوَحَألا":ثيِدَحيِفَوهيفُنَحْطَي
لتمو"داننیهودوزلشينل0لاو"٩"رکموما"

ُهرئاَسىَعاَدَنُهضْعَبیکتاِنِإٍدَسَجْلاَكْمهُِحاَرَوْمِهِدُداَوَتيفَنيِمِلْسُمْلا

قَدِحاَوسفكنيدلاٍةَقيِقَحيفَنيِمِلْسُمْلاسنانال؛"رَهَلاَوىَمُحْلاب
4

اصعبلنفيال:ٰيأ"4اونمكو:ىلاعَتهلالاكَكِلَذَِو

.زيثكِنآَرَقْلايفاَهْلَ

رهفلوكلَوىَلاَعَتهللانیدبَءاَفَولاِناَسْنلامدهشْنَممولاسم كلاموهف
ص

صس
2

لۇكلَذَكَوًالْهَجوأاًعييضَتنمناكٌءاَوَس

.ىيفوَتلاهابَو«نيدلابهنِءاَقَوْلاملِعَدْنِعاهبوُجُوُتفَوَو؛كِلاَوهف

ءيراخبلاهاور"...هملسيالوهملظيالملسملاوخأملسملا":ملسوهيلعهللاىلصهلوقل](١)
ةلصلاوربلاباتك؛ملسموء٠٠۲۳رءهملسيالوملسملاملسملاملظيالباب؛ملاظملاباتك
]٤1۷ر۰؛ملظلاميرحتباب«بادآلاو

ْنِمسودادميفيمَيدلاروصنَمواو/١باديفيللاو0

ُاَمَنَو."ىّرخألااَمُماَدْحِإُلِيْعَتنيدَيلالكماَلاادِنيَوَحَألالكم":ِظْفَلِبسنايِ
يفلوصفركذ]"اريحِهبِحاَصنِاَمُمَدَحَأادااقلإطكِناَمْؤُعْلاىفْامو":يل

.[٢۲٦٦ر‹"هيخأبريثكءرملا":ظفلب«يمليدلاهاروظلفلااذهبهدجأمل](۳)
بابء؛كحاسملاباتک]ُةضعَبدِبناَيْيلاَكنِمْؤُمْلِلمومل":ظفلبيراَحُبلاهاو)٤(

محارتباب«بادالاوةلصلاوربلاباتكملسمو6۸٤رمريغودجسملايفعباصألاكيبشت
.[٠٥1۷ر؛مهفطاعتونيمؤملا

ةلصلاوربلاباتكملسمومئاهبلاوسانلاةحرباب«بدألاباتك«؛يراخبلاهاور]()
رمهفطاعتونيمؤملامحارتباب«بادالاو

.۲۹:ءاّسنلا()
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هريغوصوصتنَملاةالَوييٍقْرَفلايف

دجونريَعَواديوننوک:نْيَهْجَوىلع'صوُصْنَمْلاَةيالَونأمعا
لَعتدلبقْنِمِهْيَلَعِصوُصْنَمْلاََونِموُصْعَمْلانمُدوُصَقمْلاَق

ْتبَجَوادِإكرشديوَاَمْهَلَوَفنييألاهلوُسَرناس

ةيالَواًمَأَوشكوهفاَمْراَكْنَِواَهُدوُحُجاًمَأَوءاضيأكرشصرفاَهََأاهب

تمنيرَاهبهلوبتنِصوُنعْلاَعسلابمصا

وە
هَنيالَوُفلَمَعْلاَوٍلْوَقْلابنيذلايِِءاَقَولا ريعركهتءاربوهيجوريعهعاط كرشريع

ءايكرشرعوقااوراَهَلَعبوَف١نواهباهلراكْنإلاَكِلَذكَو

عيوجْنَعِءاَهنالاَوالِْفَوالوميءَبحتاملولا

امكهاهاُمةريفَصلَوريكىلعلنهيلوأل؛كلاناواقدرِئابْكْلا

دضءاهْيَلَعًةَريِغَصوأةدحاَوةَرِيَكْلاُفِراَُملااهي٤َءاَربْلان

.نيدلابوجءًَالِبِاليتلاهيلو

[

ىلَعٍتْوَمْلاَنِمَنوُموُصْعَمْلاُمُهٍةَمْصِْلابَنوُفوُصْوَمْلاَو(صوُصْخَمْلا):خسْنلايفَو(١)

.ةَريكلا
نأَعَملْهَجْلانِةرَملراَمْهَلَعَجَوكرشنوداركراكْنإلاَودوُخُجْلالَعَجفيكظا
َدْعَبهَلامكَويايشألاوِذَمنيببوساِةَلمْجْلابالويفكلهلمُدَقَامكدحاَواههم

عواذربعيفاهيوىلعاوسهنأىلعِكَرلانةرىقذأرٍكروُطُس
.ٍةَداَيِزَوفرصتييّشَحُمْلاها

ن
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لاَوَفأةعَبْرَأىلَعْمهيِفاوُمَلَتخادَسالانأمَع
۶صصصم

.هابجنيوتنجراياق

ْنَمَونعوَاَذَحَواعيمَجْمهيِفِفوقولابْمُهضْعَبةعلاقَو

.مهِلَْقِبلاق

تجرحةَدِحاَوٍةقَرِفلٌءاَمْسَأُيِديَرَيلاَوُةَواَْسمَوُراَكَنلاَوُتاَكَلا:شیفطآقاَحْسِإوبخْيْشلالاق(١)
ٍباَمَولادْبَعماماعيبمهلاَاَكناوُمُسامو.لئاَسَميِفةيِضاإلان

ربْرَبلانط:اهَلمِهراكْنلاراك«(مُهاوُجَتةرثكِلاضةيوجنلانوُمسيَو)
«بييحنبعيترلاٍباَحصَأنمَناَكيِراَرَعْلاديزينبهللادبعىلإبسيدير

ها:اهيدويعورملايفلاسمهلوْنَمَوهوُرَجَحَوَنوُملسُملااَهيلَعلكلِياَسَميففلات

:ةققحملا١ط۱١صشماه؛عضولاباتک:رظنا«(دوقفم)خيراتلابانك:قاحسإوبأ]

ةّيبهولارْيَعةَيِضاَبإلاقرفهريسيفرَكَدهليخامشلاعيساناىلع١۱٠Le/ه٦

:ةواَتسم١ةينسقرفبرأاهيِفدَجَوَفوُصيِرىّلَعَنوُقْززنباراجو":َلاَقَق
نببافتغاب:ةيئافتلا٢نبفلاَب::ُهيِفلَحْلا۲.ياقلبنيفابعبأ
ناكنيتنسنبلْيَسَوباطَحْلاييمايايفَكِيَدَولها٤.رصن

ناداوةَفيلَحْلِلَناَضَمَرةماَمإَوواسمْمُهَورراكتللاييفْلاَوباطَحْلايبلماكاو

ةَيهَولارْبَعةيِضابإلانمنإ:َلاََهربنِرحعضوَميفاو٢ ةه
نِمِاَحَوجرمييوزيرادْبَعنباوِقَِْلايفاوديالٍانْيَسُحْلانبَدَمْحأعب

ِفَرَعُمْلانبٍبْعَضَوروُصنَم المردبعيباماترديماءالّؤَحلک(]۱/۲۸۰ريسلا]ف

ٍعييرلالوقةعوااَهيِفَبّوَصلاسمِضْعَبيففالعيبرلانيبوهََعفَو(عيبرلل
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نوُمِلْسُمَنيِملْسُمْلالافىابآلاةّلرنَمَِلاَمْطألانِ:مُهضْعَبَلاقَو

باَحْصَأَوٍةَيرْغَصلانَعيِورَملوقااًذَمَوَتوُكرْشُمَنيِكرْسُمْلاُلاَمْطاَو

.ليوطتلاةَقاَحَمهكراهبعََجُحيرقيِدَحْا

اًمَعلاقطبالومُهَقاَونماَباَحصَأَلافَو

مُهْنِمْترَهَطاذِإمهنارتيوأُءاَفولامهنرهطاذِإنولومُلُحْلااومليىّبح

مهيانقليميإبممنعبلاواونماءمدلول:ىَلاعَتهلالوقاوج

ُهَنأَكلَدَو."ٍهَّنَجْلايفِهِعاضَرُماَمَت":هدلولديهللالوُسَرلوقو
7

.ارهشرشَعهِناَمُتنباوهوتام

ro
ذَفَواييهللالوُسَرِلْوَقِبَنيِمِلْسُمْلارْيَعِلاَمْطَأْنَعفوفويفاوجتحاو

ييةافَودعبيِدَجنِمُهَنِكل؛خوُصَرلاباوُرَماَظَىلعاوُرَصأذِإمُمَرجاَعَو
قلايفْمُهََوكيرلاةفلِئاَسَمْلاضبيفهِكقَديَِعلايفممُهفالخنكيملواذدع

.هحُحصُمها.ُمُلَعَأاوهايديلاو
:روطلا(١)
هنايلعنبنيسيږڍَعنيذاتاَور(۲)

اکماقاهيلتردفيلالوُسَراَ:ةجيِدحَح
تاقواولالوُسَرنباماقايفوتامل:لاق
لوُسَرَلاَقَف!ُهَعاَضَرلمسيیتحُہاقْبَأهللاناك

يلعنّوهَلهللًروُسَرايَكِلَدملحول:ْتَلاَق"هَّنَجْلايفِهِعاضَرَءاَمَتِإنإنإ"وفا
4726س07>

هللاُفّدَصأيفاَلوُسَراي:ْتَلاَق."هَتْوَصٍكَعَمْسََفىَلاَعَتهلاٍتْوَعَدٍتِْشنإ"للالوس
امو.[١۱١۱رلوسرنبالعةالصلاىفءاجامبابزئاتجلاباتكجامنبالو

نباميهار:ٳَتاَماملاهسابعنياتوونمةعنىوذكادلوقي
هيتاقيَدِصَناَكَلاعولونَجْلايفاَعِضْرُمهلنإ:َلاقَوووالوُسَریلصفوفالوس

هَلَنِإ):ظْفَِبنِكَل١١١٠2ر]"يعفرااموهنااواعلاعوو يفاًمِضْرُمهَل

ْمِساَقْلاَتَكَم):َلاَقهنأدِهاجُمْنَعِفراَعَمْلابانكرئاهرکداملدي
نیِنناَمُتدعبيدميدِهَرَدفقميهار1اأ/١يبلادالوآ](َتاَممث:ِلاَعبس

هححصُمهاأفاأةعرُوسشاوهيف
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4ئااوكتباهلا":لاَْمُهْنَعليس

ةعبرأبيلوتمْلاِلاَمطَأةيالَوُروُجَتَوهلام هجواعت

هباهنأبألاراَرِياوېهشارفىلعاوومههرم:اَمدَحَأ

ُهَعَمنوکیىتح:ليِقَوعدمهال؛رحآنَاعمَنوُكیترضَحاذ
4

۳

ءابايغااًروُضُحاوُناکدالانلفنَاءاَنَمَلاةَداَهش:ثلاثلاوءِنانیم

مهبىلوَيَوبسلامهبتِيةلْمُجْلالهَُداَهَش:ُعياَرلاَوءاَتاَوُمَأوأاوُناك

.اوُرَضَحاِلاَْطَألا

قَويالَوْلابلبق:ِنالْوَفمهيًالاَقْطَأاوكاُِديِبَعَو

ةَبالَوبىيهمئاواضدلْوَقهيفيلوامَعََلاَمْطَألاياما
0س

كْرشلانِْتَمَلْسَأيتلاَكِيذَكَويبابالإىو:ليقَوةَملُْمئاكا

ُهَقَعأاَدِإدبَعْلاَوءاَهَييالَوبنولومالْسْإلاىلإمهبرُجَتاهندالااَهَلَو

َيَبِلاَمْطَألانِكَرَْشُمْلااًمأَو.اَمُهَنِميّلوَمْلابُرهَنِإَفهريَعَويلَوَتُمْلا

ةولقتللاىلإرااإتكليوفليكورويوت

ْنَعُفَكْلاَفاَنمهيأنمَملُعْنإَفَنِمىَوألايف

ْبُهَفاوُغَلَدِةَيلَولالهآَلامْطَأَو يفْمُهَفُءاَفَولاُمُهْنِمَمِلَعناففوقّوَلاىفْمهَف

هَاَشَتناويفقوُمععإويلواىوألامهتر

ْبُهُغوُلب ءاَنَعلِب:ةهبّشلانيجيفإويِألالضألاىعمَع

نِ؛لفلامُكُحةيلوُطلايفنجنَمَوَنيِفلابلامكُحِهيلعاتْمكَع
رک

َلاَمْطَأَونعفقاِفاَُموأاکرشُمهوَناکنمویوسهافافيلَوَُمهوباناک

هما
س

ص

 

ءردقلاباتكءملسموء٦1۲۲رءنيلماعاوناكامبملعأهللابابءردقلاباتك«يراخبلاهاور]()
.[۱۹۲۹رءةرطفلاىلعدلویدولوملکینعمباب



كرتتتكاهتمكللارالعتماتااونCEا

وأِةَدَماَمُمْلابْمُهُعولُبنيبملاملولمااوُياَعاِوَمَا
فوُقْوْلايفاوُراَصَوْمهُغوُلُِمِكُحوعلبادامهِباَرَأىلإر:َليَِوياتاي

ةالايورافشارفممرأرازاهولدققمِلاذ

eَكلَذَكَوىبولاميمنةالعو

هاولماكيلامملامبويفَواكةدهلا
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عسا

اهبصنقلِتاهِجلاَوةّيالولاطوُرشيف

ضارتام4الوةيليسريعيانملهنيوت

سرس

۔اًریصَمتَءاَسَومنهج

اياعبرايهفُةيالَوْلااهبمَيتلاٌتاَهِجْلااأو

.لْعِفْلاوِلْوَقلايفٌقِفاَوُمهنأاهبحاصبُةربِحْلا:اَهادحِإ
و
ل

مليالُهَمِلَعْنَمَككيديهََدَهْشُينأوُمَواليتلاةرهشلا:ةيناعلاَو

لاوهةيرْيَعِبىلعيريحْلايفَروُهْشَمْلانل؛هَلهَجُهلهَجْنَمَوالهلم ۱

و
47

اَمهِبدقوُءَءاربْلاَوهيلواَمهبموقنِيَذْللانْيَلدَحْلا:ةكلاعلاَو

اَهْلَمممهجرَألاهكاوَِهَتماكا .افالخاهيِفالَوءا

ِنيعُمْلِلبوياَمِبداواِلذَعْلايِهَوءاهيِفلَم:ةعبارلاو
21ےسےس1ےسےسےس01صا1eو

يفدهاشلابَكِلَدُفَيالَولاهيلعوُفَرَمْلاىلَعٌةَجُحَكِلَد:ليِقَكيالل
سەارح77سا

.لساَعلاِلْوَقببايثلاٍةَراَهَطَويراطفِإَنوُدَناَصَمَرمْوَصنمكليوللايقوقُح
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سیل:ليِقَو.َكِلَذةفِلْوَقِراطفإلاِتاَقْوَأَوٍةالّصلاتاقلوخُدَو
يفيقيِدْصَلاَدوُدٌفكْلايفةَجُحُنوُكِامدانلهلوهلعةَجُحكي
ُوُقَتاَمَنِإُهَجُحْلاَْومِهِضْعَبِلوَ نيتيِمأَونيمأوأنيَرُحنيلمنيممو
حموه:ليقَواوَوُمَألاَوِءاَمَدلاَونِمماكخألايفِةَداَهَسلاَكنمل
وللوبهمرءايهلأنِ:ليَِوُكنَعِفوُقولاَونيبدحاَوْلايف

اضهنَعفوفولوُبَقْلانيبهيفرحموهُءاَدياَدهَشامنوهليم

لُجَرِلْوَقَِةءاَربلاَوةيالَولااَنباَحْصَأضَبراَجَأَوملغئاوودوهللّدعمْلاَك
هادبعنبانَعكلذلردواَبةيالَوْلاُرِصْبَتْتَناَكاَدِإداو

هتعنبكايتواهانالربلريالر
°7و4صصص

.ملعاهلهللاوكلذلعفف

ةيِْلِعَلاهَهٍانَمِمَواهةَلُجنِبِلادابَعنبوفادبعوُه
ٍباَمَولاَدْبَعمامانأكيسَحَوعبراىلإٌةيمْلِعْلاقارعاةَساََرتهتنااَمُك؛مييَرلاءايرضب
موضحنمهلعاقوععحىلإباعانمةوهماماميشل

2

۳

ريَعَولإةبسنلابقيرطلانشأمدعنعحلاطوَقُسفأهنادبعنامالاباوُجنمناکف
ذَقَفسوِنرَظَنقدِصميلاتّدقوبوويفاأطكقبلانامافاح
نمجنيملفةااإبذاتلمنالدعناكايأىلعصنيدنبالىل
.هححصُمهاارونوملاكورعلوالإهيبلوطدعبمهرس

اهلصوهنرنِدْهَمْلايفوُمَوَُتدِلاَوْتَتاَمهةَسوُفننمَنيِلْسمْلارابدحوم:نوُمْيَموُبأ(٢)
الإإاَمَلَوََبنَمذِيملكاَهييالوْنَعَلاَسَفءاَهْنَعجَحلاَواهداف|داَرَأبصاكلكىلَع
هاهمةيالوبداَبَعنباهَلىكةأرما
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تىناانےکتلاانتوهننمدیو

َةَمِألاداَرَأ:ليقَقنالْهَجعيلَ:لاَقهنأهتفرزخيب

نبرَمَعَويملاةقاَحُفييأنبٌييدصلاركبوبا:بَرَعلانِفعلا
Bo

لاٌيِدْنِكْلاىيحَيبهللادْبَعَوبُکنبينبْنِمباطَحلا

نبىدنلُجْلاَولاُُهَمحَر)0رِفاَعَمْلاحملانِيى

رايةنألاككأةننتي٤َةَماَمالاَنَلَعَأبلاطىينبوادبعماَملا(۱)
َعَْيضاوُمَوحلابلاطىلإْتَعرََبمةَينبلامعامهىنِروُجَمْلاَو

ےسەر

َةَمافِإَوهللاَءاَغِتْباةَديبعيباماماةَراشِيْسادعبرمَلاباقدهيفاَهََقُدهَلٍتَعَضَوملف

هسكِيَدَونبالةَرْمَحوأوشوياقنيَمَرَحْلاىلعىَلوَْساَفهِعرَشِل
%0

قاَحْسِإوُبخْيشلاهاہلوداَهْشَيْسابْتَهَتْلاَونيسبلتنماختتمامتَماَوَوه٠

1/۳هر«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:هتمجرترظنا]هل

عيوب بْرْغَمْلاىلإمعلاةَلَمَحُدَحأوهيملاييرفاَعملاحُمَسلانِ;ىَلُألادبَعباطَحْلاوبأ(۲)
داعهَدِسَرريسةمالايراسقديحيباِهخْيَشنمرئيهآ٤سسلُباَرطرْيَحيفةَماَمِلاِب

ةَموُجفزَوسجنِاَهَرَهطفهِاَوِْبفلاىلإهُمكُحداكودِْدَعِْلماقأَوككاماللاهي

همايفاوُقاَذَفءاَياَعَّرلاهَلْتَداَقْاَودجسماَهَلْيَحتطيرناهينيعبيت
اهَلَعتاوَةَرِطْيَسُمْلانالاةلودركلِتاَمَألاَونسألالظاويومالشإلاوالخ

ص

َِكَرْعَمْلادةهطقسىٌتتاراَعَوشوباهاعووأامجدصاموهام

ةَنيرانمركمدتمل؛اهبابكناييفلّكَعْلاَبِرضَْمتَناكيلاُهلَوَدْتَلاَرَو
eoو”

صمها.هدحوهلل
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گمفاتتتتتاتصلاتردتالعاوہوجيامدواباالخدل

س2oس21

مَسُرنبِنَمُحَلابَ:سْرَفْلانمشن7
°2و

ناَمَعُماَمِدوعسَم

Ga
فُسويَوحلفاندمَحُمَوباعوادبعنِعفوباعوادَهاويِ

ُمِهَقيِرَطَوميقاُمهِجاَهْنِمىلَعاًيَلَع9#كَمنِ

ءىَوَقَتلاَووُلهْنِمَنيِمِلْسُمْلاتاَداَقَوىَدُهْلاَونيدلاةَميَأامو

نبانيةاكونياألوجريكاضدننولومهن ريِفْكَتلاَوقيل
صم

٤,<

كناىّرَتالأ.اهَيءاَرَبَوِصاَحْشألاةَيالَوةلرنَمِبتسللَوليحتل

ةيالوتوياماٍةَداَهَشِهاروِصاَحشألاةيالَوعلقت

لهِتاَداَفنماربااذكَمَو«هاوُرثَكْنِإَودوُهشلاباَهْنَعلَاَكْنَأل؛ةّمَلا

ةَمْاَلانلراوادعنعوكراارنال

يِشةَمِيألاٍةَقرْعَمنماًنيلَعىلَو":َلاَق.ىَدُهْلاةَمَِأةيالَويفاَمَدَقامكٍةنايَدلا

ُدْعََويبلعمالكامد(۱) ؟ملسُمْلاةَدِمَعيفاهلوخُدَوِءالوَمةَرعَمِلاَميعشتيلايد

يفامونيدِشاَرلاءاَقَُحْلاريسهمايأيفراسٍلداَعمامِإلكٌةقرْعَمَكِلَذَكبحتلَو
فحيفاما؟ْمُهاوِسَنوُدصيِصْخلااذهاهباوُبَجْوَعْساِءالؤَهيفتممأمالسلاخيرات

ةنيقيللأديربهاكوْايمناةئنمهربانولَكًالَقريداءاَمَلحْلا
ٍةَماقَْسالاجهتىلعراع ٍةمْيَأنِم[مهريغكوأمهتريغ:ودبي]مَنريعةّمِألاِءالؤَملَهَجَينأةَ
ُْهَلَوُداوَيحَأَوِلْذَعْلاسطاوُماَأَواولاوُمَفَرَنيِذَلارمورْصَعلكيفَنيمِلسُمْ
توكينأاًمأةَديِضَرلاًةَريّسلايبيْنَممهيىَمأَيِلَنيِدِشاَرلاِهِئاَفَلََولِيلوُسَرلاةريِسيف
2وس

هاءاهيِحَوَكِلَذىرالفةَدَِعْلايِفاخذ

رهاررهاةَكَلْمَماهلتناكتنيملُملاءءالطضاَونيدومعهرسمسويترش)۲(

هايْفيرفَأاَهَفَرَعِةَمَِأىّوفأَولجأاوُناَكطولاِبرْغَمْلاىلَعادوتسب
ب٠١٠١٠ةنىلااَولييفيرنابدقوتنرنول
هنسىفّوَعُملا(ِناَظَقيلاوبأ)حلفاُبدمَحُمناوه٥ليقَوھ٤٤۲ةَقوناق۴
طسذَقَقه٤۹۲نسَتاَميذلامتاحوبا)دمحمنبفوهاوه۱
ِةَمْيَأيفةَيِضاَيْرلااَزهباَنِكيفوَرَناَمْيَلُس الامبمهراب(ةّيضاَبإلاكوُلُمَومِ

هححصُمه١نإاهْبْطاَقيْبَلَع
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CP ملاتلاسيوجررنوارومتوشراالل

تاَداَكنمءابلاي̂هَنيملْسُمْلاٍِتاَداَكةيالَوَو”"ةّجُحْلامايعَال

3ني لُهَأتادانماسيهِالِخلالِاتاَداَةَيالَوَكِلَذَكَو

هةرزخيبأنعكحقفالجلفأءامشأنممابلقنمياوفس

لَماوُمَلتخاَو.ِءيَشبَكِلَدسيل:ليقَوهليمكنمارينم":لاَق

هللاو؟المامهتممهنار .ُمُكحَأَوهل

.[۹0۲صءتالاؤسلا:يفوسلا]
دفنَمىلعةاربْلابمكَحْنَمرباىحهيِفلاَحُمىلعتنحلديدناكرزحخاأماقانأره()

نفحملهلالُهَمََط:ُبْلقِصِلاَحْلابلايفهكلاق.هلمِلاَطَرْيَعمهِاَمسَأنممساب

رياىلإعري-مَعَهاو-ُهانِذَجَوقنحلااذَمْرنَعاِنَ.ها.لَمْهأَوعرسلب

هيفلموعَوٌيَهَذَمْلاهيفْمَلَبيِذَلاَنيِديبعْلارضعيفماع14كلذقتيلا هيف هاهيف

ٍةَداَبإلاةيىلعهلاتودولملحمنارنيلاميقراعاتميابا

َوُسَفَينأَماَمإلااذهلَمَحيلارمألايفةيديبعلالولااهنجيتلا هيلاعموس
س

Ê

٤

مامهدنِالوأَمنِسيوملأءاهبُهَادَبنملباقي
E1

نيمالابرعدقوَئِداَبْلاَوُهَنوُكَينأالإإيأَرلايفْمُهَفَلاَحْنَمىلع

اننَكَساًنَعاوتُكَسول"نارامطىلعادوهيديِصَقيفلومااذْنَعَناَمُعةبِضاَ
يفماظتلارَكْوَجهباتيفُلوَُيَو[۷صءةقيرطلالهجنملةقيقحلافشكا:يملاسلا]

ذَقيليطَحُيْمَلاَمفقليِقَوٌقِساَف:ليقَقفلَتحيهقلَحِلرِكْنمَو":ماكحألاَونايايَملِع

كلذدارو۷/۱قلخباب]ِاَرَقْلا+فَماعفلاَامدغلاق

Eيِةَديَِعىلعمالكايضرميفناملهةريسبنالامحوانكيفاًح
نمىلعيدعلَوهنرشأيفمقاويفللا-وليُدََحلاَوانيأَرنم

ا"اوالارهاََلبقُماَرَحْلاهلاوءاَنَقيِرَطةَتسلاوءانماَمإإنآَرَقْلاَوهاييدَمَحُموءانبَر
[6۹/۱].خلِإ

ليلدلاهباتكيف[رِاَرَجْلا]برْغَمْاةانماولاميهارنبفسوُيوقيوأمالالاَ

ساباقهيلعمُهوََلاَحيذلاَنيملسُملادحَأَرذُعاوُمطْعَمويِودعيملا"
هضمغبيْمَلامُهُدَقَُملكل":-لاقنأىلإلوُمْحَماَطكِلَدَوكلذهيلع

۳/۱۱۲L۱۱۳]ها"مدسيِلَلاومدُائِابلاَويفنى

ةيمالسإلاةاجوخامفدعو بْوَصَوبدعلكنُِءاَدعألاْتَعاَدَتدقو-اًنرصَعيفاَمّيِسهيم

الإاَهَناَصْوَأُديرَتاليتلاتارةاَهُمْلاَواانِانَعحيرجَتنعىكنأ-
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دبادَيلَمْعَتَوءاَهَيَبعَمْجَب يِذّلايحولدبعاهمعممكوماسلاالإاهَمِلَكَواكيِكفت
صو

CC

نمهتعاشاتذبحرمتاسرملولعياعيد

مهريهيفاَمِلَنيِمِلْسُمْلاللاىّدَملكلاىلعٍثاَرَتنِاهْيَدَلقبامىلَعطفاَحَتوأجَو
وس

.هححصُمها.مهتزعو

.[44۸ص؛تالاؤسلا:يفوسلا]
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رحتح۰٥

اهميسامتوةَءاربلايف

وص و٥وoمکسم٥س

:لوصفةرشعاهنمثعبنتاضيأةلُمْجلاذمو

بCGو

ِنآَرَملاَنِماَهبوُجُولعةلدألاوةَءاَرَبلاتعميف
ٍةَمألاعامجإوٍةّتسلاو

نودنمايوانيفكلاَبونمْرملازميال:ىلاَعَتهللااأ
ال:َلاَفَكًديِعَولااهيِفَدَفْنَفرافكلاةيالَوْنَعىَلاَعَتهلاىَهََد4٠٠ينمّومْلَا

ىّلوَتْنَمَف٠٠٠مهتممنَمكنتموتيمول:لاَقَورههضعاموالو
ىلعیلاعت]َلاَقَوةَريِبَكَبحاَصاَقِفاَُسَناَگاَقِفاَُمىلوَتْنَمَوءاکرضُمناكاكر
دیوانادورکياركوانودنمنوبتنموكنماوبنطاكتبليِلَحْلا[ناسل
.٢۲:َناَرْمِعلآ(۱)

.١۱:َةََْمُمْلا
.١١:ةَدئاَمْلا(۳)
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قاومريعملفلاحْمُكِلَمَعنِومكنئر:يألات

ُةَدَعاَسُمْلاَوٍةيالَوْلالصأنأامكمَلاَحُمْلاوهاَمَدَكامكةَءاَربْلالصف

نمو:ىلاَعَتلالاق؛نيدلاَوبسلايفنوُكَيدفيلَوْلانل؛ىَلاَعَتهلارمىلَع

انااو«ېتمنوماسيأمو

 

م

ءاَرَعْشلا(1)

.١9:َةَداَمْلا(۲)
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ادعاووتس
ههاى9<ورrمطوعتصفقتسايتملاتهجحییان

ومكلفامومكس:يأ"متاع
س

هَدَعاَسُمْلاَوُةَاَوُمْلاِةيالَوْلالصأنأامكهَملاَحُمْلاوُهاَمَدَكامكةَءاَربلالصف

الاَنیلابَسَنلايفذَقيللانل؛ىّلاَعَتوْارْمَأىلَع
Z0 مهاديدومهامدا:يأمكي

.٦:ءاَرَعْشلا

۱٥:ةَدِئاَمْلا(۲)
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ةلُمْحلاةَءاَرَبيف

للابلْعتلاَوُذَحةَيالَوْلاَكْغوُلبْلالاحيففلكملكىلعشيريهو
4 \

٤
أفلكمفىلعارلصرف امجیرتينأ نيللاصوهللاءادعأ

ص

س

لَوركلنيهييجوانكنيكلارقىِ

ٌرَمكاباوَتاهبلَمَعْلاىلَعَبَجْوَأهللانابَكِلَذَكَوكرشاهبرَمَأهللانب
ييرفاكلاارباكيكواشيراهرواهيورو
اراكَمالكرهوهتيأىلإضفربعنلتيهامّنجلا

ُروُهَظسَولُْجمهنهمَنيِملْسُمْلاةيالَوكريتامكيفمُني

مآينبماكحأَكمهر»داملالبروُهَظبمهمتاَرصألا

:فارغألا)ولاالثينيوهکرنل:ىلاَعِهِلَْقِحصيالداَسجلابْمُههروهَظ(۱)

انبناىرهنأَمَعَرن:يعِفاسلاُماَمإلالاقىحهراُكْنِإيفاَبُدَقَلَو(۷

هكرنباَلااأ[۸/٢۲۳«بالطلاجهنمحرشىلعلمجلاةيشاح]ءاينوكأالإهَداَهَش
ُهُدهافُبامنقحا.ةنيةةاَرلايَونجلاةيِوُرمَعَنَمحيرجَميلاقاًنباَحْضصأنم
ْنَعلوحينأمِيِطَسْسَيالاًدَحَأنإ":ُ@رَمُعلاكلختوهاَمنِإبذكلابمهيهبالنممصع
نباهرکذ]'وُكلذاِةَرَحَسمهلْنِكلَواَهْلَلاهَلياهِتَروُص

ناُهاوَرامكْمُهرمومهفكذََوةالولاناكاد.[٦/٤٤۳يرابلاحف::رجح

:نجلا)4رقمَتَسَهَالول:ىلاعتهِلْوقِل؛يحَولابكلذَملَعلبيييُهْنَعسابع
ص

ها!؟ةيرْيَقِلْمُهَيذُرتبثنأاتلخصفيكَ(١

e
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َنوُمَلكُممههال؛ةدحاَواًماَكْحَأَوتاکاوُرَهظناومهيباَميِف

ةعهللمىقنقيعلنعةوهةَعاَطلابَنوُروُمَأَمَدوُمورَ
نااهللفةنىلعااوةَعاَطلابْمَلْنَمَوََجْلااَهْيَلَعهل
وئوُكَايامْمهننَِدَويِاَحَصلايفايلايفنِ:قو

مهنييلامُکمَومَعَاوِهَنَجْلايراَحَصيف نراغلااوي

يِقَنلامداةيرذنِيِاَعْلاَومُهْنِمُمِيِطُمْلاُهُهَلُكسالانأامكسيل
م

.ُمُكحَأَوُمَلَعَأهَلاوءايىلَعَوِهْيلَعهلاٌتاَوَلَص«نيمألا
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تللاJزاےسسال

ِاَبْصِمْلاَواَلاَنفوُصْوَمْلايفَنيِموُمْدَملاَنِمٍةَءاَرَبْلايف

ِباَحْضأَوهَدوُمَتوِداَعَوءطوُلَوحومْوَفكُةَْمْجْلاَتاروهلْمُج:ٍناَمْسِقْمُهَو

واكَوناَماَمَوَنْوَعْرفَك:ىّممهِنَءاركلَياوسا

هِتانجاحيِذَلاگ:ىّمسُمريَعَوَتوُلاَجَوبهلياو

نممهموءابْصَعٍةيِفَسلُكدأبيذلاٍكِلَمْلاكَوءاهنيَعَلَسْا

نمانانَِنِهِهاَبْشَأَوحورسءوطح
2

حقواإلَانيفوُصُموَمْلاَوِءاَسْنلاَوِلاَجّرلاَنِمهمشابهيلعهلا

6روالشرزدلوكئ

ءاَنرَكَدنممدحأيمسبةّجحلاهيلعتَماَْقنَملِرنالهنِمهاب

7

يِقيِقَحْلامْلِعْلابوةَواَقْشلالهانمهببرنواربابيفمكاءان

ناوئياوععياءاوتلابهدْنِعحْصنَمَكلوحتييذل

ُماَعْلبوهاهنمَعَلَسْناَفهياهلاهانايذلذلنأَوفكيذلاوُهَوشُاهَعَل-َناَعْنَك

قتلكليِقَو؛يِفَععلاٍتلَصلايبأُبةيَمَأوه:ليِقَو

ريعاذهفشسوُينأ٠تلالنمفسممكءاجدقلو»:ىلاعَتهلوقىف

.٢٤۲:رفاغ(۱)
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سيلاَذَعَوُراَمنأ"دورتي:ُهلوَقَكِلَذَكَوءالَبوُقْعَينبفو

نوُراَمهُمْساحلاَصاهيلاهلخوهامنوءانَناَرْمِعنبىسوُميجبوم

ياياماذَهَ°ةَصَقْلاباَهِْشََواًوتبِاَموُبسَنامواقلجوهيقو

نرَقعمِنعَوييففلكليييالَمْجُم

دَحَأليَىلعغااَمجْلاعَنأالإىَلاَعَتهللاًدنِعَوُهامىلَعِهِلْمُجِبِناَميِلا
ص

0صص

.ملعأهاوُ«فْنَعَلَبنمىلعةجُح4َكلَذُف

ءاَمُهََبامالقىّسوُمَوىّسيِعَنَْبَو(۲۸:ميرم)40:ىلاَعَتهلْوَفْنَعواييهلاُلوُسَرليس()
یبأبىَّتَكَنلانعيهابابء؛ملسمهاور]"مهلَنيِجِلاَصلابَومِنَنومياوُناک"؛َلاقُف

؛ميرمةروسنموبابءيذمرتلاوءِءاَمْسألانمُبَحَتْسُيامنابمسالا
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هروجىلعهعبتْنَمعيمجوروجلاماَمِإْنِمةَءاَرَبلايف

eo < 1

هتحتن١وكيقهالتحتناکْنَمعيمجنياربدلو

4

كَمامكورملوايفواهلالوسناكاتككيدمَعسيقلاب
Zo 0

ةنتعلااَهنأمثيدميهيدِراَهَِْورْجVهْلاَوجوُرَحْلابفاتح

عیمجُهلْظلاَوُروَجْلالِمَشَوَدِهُطضاَقيربجواكلمِتَراَصَو

ْمُهْنمَفةيعرسلانيذخآةريابجْلاتحَتنوُمِلْسُمْلاَراَصَمالا
ماكحخألاًرِكْنُمثلاىلإاعادِقَمَلَظلاٍةّمِيألاراهيفُةَسْفَتىرَكْنَ
هِتَعُيَبنمهيلعدعاعامهللايِفاَوُهَدَصَوهاوانْنَممالتاقُهَفْيَساًرهاَشِقَرَوَجْلا

ىُحهَلَجَأرَنممنيويختىقنقهئوتاکيفاٽلى

باقشراپانكاواهجانمفنکئ

وااتاذَعيفلالااكسمَا

اح0WFىا وَمُکومبكَع؛يتسووا
مّهَتحتادعارضاوديیتحاهبمُهوُيِرْضاَوْمكَقِاَوَعىلع
اًراَدىًأَراَدِإِناَسْنلاىّلَعٌبجاَوَلاَف"لاحِءوُسبيِنوَقلتىتحَنيِدادفَنيِئاَرَح

ةبرشألاباتكنموءدنسملا:يعفاشلا"اهنوملعتالو...اشيرقاومدق":لوألاهأزجیَّوَر]()

ةءارقلايفاووتسااذإبسنوذمهمؤيلاقنمبابء١١۱۳۳ر«هریغوشیرقلئاضفو
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مل“للSiااقنبصتنےےلتمقهس

بهلراَدلابْنَنأةَلِضُملnَرَوَجْلاماكُحْلاورربابَجْلااهَلَعُب
ىلإةيعرلادداَيَقْناممََناَدْنَملكنrرْوَجْلاراداهيمَسف

نادنملکنماريِوةَرَخَسُمْلاهممهتنايِدوويراك

قاومهَفرعي(نملإاَدَحَأم4وَومهابييفَبطَتخاَوومهتعاطب

 

ُهيِقَْسا":يناثلاهأزجىورو٠۸٠0رقفلاو وُمِيَْسَيملنِْمُكَلاوُماَفتْساامشرفاوُميَِتس
.[١٠٢۲رريغصلامجعملاو١٠۷۸زطسوألامجعملا:يناربطلا"...ْكَفاَيْسَأاوُعصف
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ملتسلادسعاوسل دتهاتلسىلهمساتتهمواااقاا

   

نالملا

كْرَشلالإمالُسالاَنِمنمعيف

ةبألاواڪومرتمءوييدنعمكنكريمو:ىلاعتهلالا
هنأاوُعَمْجَأَو0۱َللَدَبنم":َلاَق6واوَنَعٍيڍَحلايف
ُءاَرْلاُهَقَحَدىلإمالسإلانِدتاِنَمَفرشاىلإمالشإلايدر

ليفالوَباَتنِماةَكلَكباسایارoِباَطَحْلاَنَْررَمَعركلفيسلاَو
هَلتضماَدِإهبلَعهلتنويوكىنالوووناود
يفليقَوكلذىلعهئاَنْبَأوبتتجرددِةَميِنْعلاَويبسلاوتقلبلايُْجَأالث

دفقنَعلُجَرلادَرادِهَمِينَعْلاَوبسلالاءاَبَألاينبنِكلا
َنيِملْسُمْلاَنيَبَوهيبتعطقناَوجاوادهلعتَوباَنَيْسالاَدْعَبمهلقلح
لوُسَرلالوق۳ُهَلاَمَعَأٌتطبَحَوتفادُعْلاَوةحكاَمْلاَويَراَوُمْلاَوياللا
َلاَقَو٠لَمَعْلاهَلدجاَتاتنوَُلَمَعهلاطبخةعاسولنابكرشارمم":

.۲۱۷:ةَرَْلاةَروُس()

؛دودحلاباتكبوادوبأو«ميلأباذعببدعيالبابتاهجلاباتك؛يراخبلاهاور](۲)
.[٤٢٥٤٤ركترانميفمكحلاباب

4ررفكلاوكرشلاركذيفبابٌعيبَرلاهاوَر](۳)
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هيفْتَناَكْنِإَكِلَذَكَوEنيرانمنوكوكلَعنطبحيلتكررشانيل:ىلاَعَ
أاكيكربعويفليفهيلعمطامكرلاصخنملضمِ

 

زلا()
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نبایوقبالخللنابقذتیعلالقابقلنبرحنت

يوقلإنالاىلعياواكيلئيار

نمجرحنويِڍداَعيَومُهَيَِوىلوعفَنِِمِلْسُمْلاىلإعربوَبوُنب
هَلاَُعاَوهلْلحدَعَفمهنعيعميفيعلومهلانيولبأ

9رربربابُماَمِلاامكمِلكالعىلإاوُلصَوبّبَسيب

تكَرْذَأ):هلْوَقِبهفتْنَعربخأيذلٌرخاَرلاُرحَبلاَويعباتلاوه:ىِدزلاديرنبرياج(۱)

هَبَحاَصمَعَ.ساَبعنباينميءاررباالإملانِْمُهَدنِعامتيوَحَف«ابرذَبنيس
م

۶ رْصَحْلاكِدءاَمَسيفُهسُمَتفلتادعاهَلءااميماطلابذلرخنفرو
يفَلاَقَسابعنباَباَجَعِإلاتىح؛ٍنيدلاَومللررناكيذلاروصُعلاريخ

ِهقح سَوَهوُاوُدَصَقولادرناجالإنوُجاتْحَيفيكياراللبَجَع)وقح
الهَنالهلةالصأَعَقْوَفيَلَصملانم):لوَقَالافسابعنباعمَسةَرَمتاوء(هُملِ

ساامسهَامكرْمَألاَناَكَفهةنوَدليلاومنمِءْيَشيفرِياَڄناگن(هلهَلْ
يِضابإلابَهْذَمْلاَاَمِإناك.(ِدْيَرنبرياريَعتفاهيامورضاأو:لاَقدققن

مالُاهنَعيورينمناَكَونيابسنِتَرَدَحْلاَهكَامَكحأَوداوىّسَْأيِذّلالوألا
يديناةَميِرَكيبأنبملميُوبأ:مُهنيتودهاَمَلَعَحرَحَتَوتيَِحْلاياحب

نبرفعُجَونالاحِلاَصحوواوءبِئاَسلاننُُماَمضَويابابَهْذَمْلِيناثلاماَمْلا

يذلاریاجِناویِدبَروُهْشَمْلاهناویدفلاْمُهباَرْضَأَوراَحصَويِدْبَعْلاكامّسلا
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لنكداهجْلالصف":لئاسلِ؟ِداَهِجْلالضفَأْنَعليسنح

تَنَيِْسَمْلاىلإململنملُجَرعَىَضَمَّكسقارجْنحملمدَ

العلالحَدَوَفَرَصْناَفَةلَوْرَحىلعُهَدَيلُجَّرلاعضوتحضرمَلور

َناَكَو.ْمَلْحَأاوَكِلَدَدْعَبيِلاَولالَكمدُعادافهبفتكن2

لعَجف«هكراَهْنَعجرحمتةوعدلاهذهلهانمتذَجَواَميِفاذةلورح

لاقُدَفَولَمهلهمباجلََاكَِذِبْمهِادوَعىعلدوىلع

ماويلمكنيديياونو:ُهُواََتلج

هلَعَلَوةفيفنارايصتبعديباةَميِظَعْلاداعبةايٍفةسيَلايكالُعألانِناك

دْبَعنبرَمُعدْهَعنمالإهيفْفَرُْيملفيلاَدْهَعنل؛مالسإلايفتقٍفةَعوُسْوَملأَناك

ليِقَوھ١۹هنسيفوتبهآ١يأمَعةقالخنِدلوهللزيِرَعْلا
یسو

هللايضره1 ها.ُاضْرَأَوهََعهش

علايفاماذإىحمِهاَروَعىلعةلَدلاوَنيِِلْسُمْلايفُنْعَطلاءاريجهناك:ةَلوْرَح()

لجلهمدحتْيمَودافيجرنميضزألارهطراكماعلاربَصليِعَوفَطَو

َوُهَويأرلايفُهَفلاَحُيْنَملايْغابْنأمامإلااّئاَحَوالكيأيفَنيِمِلْسُمْلافلاحن
ةَصْنشكلتقِقَرْصَبلاُمِلاَعَوليِلَجْلايبل ذلوداوةجراحان
مالارراق«(ملمِلباَْوَعىلعلادلاو)هملطنيلمضبهلالليفذَقنوک

هَلعَلَسِمِلْسُمْلاٍتاكَرَحُبَقَعََوقلابدأبيذلاٍجاَجَحْلاناَمَرناملَِوَصاَصَقهلق

یعسدقةلدرخناکو:يخامشلالاق.العفیعسلبءةبذاكنإوٌةَياشومُهْنَعهحلوأةرغمهن

ةبتشيالىحهلُةابتنالاٌبجيرخآةلدرخكانهواذه.[١/6٦۷‹ريسلا]اولتقفنيملسملاةعامجب

يفناهينيِتةريابَجنمةعامَسنِ:ةلدرحوُهكلذمسالايفامهِقافتالرحابحاولا

َلاَوْمَأَفَرتْساَوءاداَسَفاًهيِفلِياَمسىلعَناَكَويرجوواَدْييْسالاِباوُمُكَحَنيذْلاَناَمَع

-ٍمِياَعدلاناويِدَبِحاَص-ٍرظنلانبةمحأيلاليلااعالكيَِاَوُمَوٍعلهلأ

َدْنِعَومْويلااَمُدوُجوردنيلاهيئاتنةييالشإلاَةبُكَمْلامَرَحَفهيكقَرحأَوءاملَط
وحلاعمهجرهلا

.هححصُمهام

:ٍةَبوَنلاةَروُس()

اتیصي
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مالسإلادعأ
j1 كقتامتلتلالدتعالالتنا۳هےسچ81 دالووو ¬:عر وےس

جانا

صخبهَلِدوُصْفَمْلاهمْسابِصوُصْخَمْلاَنِمةَءاَربلايف

°0٥٥ص٤0۶۶ مُكُحيف:يناثلاْمْسِقْلاكنمةَاَرَبْلابوُجُوىلعةلِدألايف:لوألامسا ص01-ِص|>۰۱

.ەمشابهيلعصوُصْنَمْلاَءاَرَبيف:ثلاثلاْمْسقلاويار

لوألا

[صاخشألاةءاربضرفىلعلالدتسالاٍ]
2o EورشفلسرسGoo ةَءاَرَيىفةلعلاقاماةضيرقاهنأصوصخَملاٍةَءاَرَبىلعليلدلانأملعا

oo„8وام29و oس١ اَمَكَفَنيِمَلاَعْلابرهبْنَدََيملامهيفنايتإلاَونيدلايفةَعَلاَحُمْلايهوَِلْمُجلا
72ooر0012OFر٤.و0َِےہ یفُهَناَحبُسهللارکذدقوعرفايفمكَحلاقيكلذكفلصألايِفةليلاِتقفتا
4ِ2سَ

e 0 7 21o1۱َ :نيقفاَنُملایفلاقفءاصيصختواًميمعتوادارفاةلمحرافكلانِمةءاربلاهباتک

e mee o O Le eC CA.
نومنياملأنينكلا:لاقو4مكينيهناياوذحنَتال

or . (۳) eسو2ٍ oهےMe

لڪللنوو:دارفالایفلاقٴو4۱ےکلوف:لاقو«4َننِمَوُمَلَ

.ََضْوَأُةَراَِعْلٍتَتاَكَل(اًهَعَم)ِةَلْمُجْلارخآيفَداَرلَو.ْخَلِإةلِعْلاَودَاَفَا:ةَحْسُتیف(۱)
.۱۱۸:َناَرْمِعلآ()
.١٤٤٠ءاَمّنلا()
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Aanد۳oAaaقی

نياتٿيهٿ0:درْفُملاقِفاَمْلايفَلاَفَو4وَرمَلوَرُه
هبتجوَتسايتلُاةَلِعْلاَويکيوُناَڪايوق:هلوقىلإِهِلَضَف

4ُرِفاكْلااَهَبَجْوَْسااهِبَوفاَمتلاَوُرْمُكْلايهرامكاُةَلْمُجرا

ُهْاَوءاضْيَأدَرْفملاٌيفانملاو .ُمَلَعَأ

نبَنايفسيبايفلاق-ملسوهيلعهللالص-َءيبنلانأيورامٍةَّنُسلانمو

0يفًدئاقلاوَبكاّرلالاَنعل»:ةيواعموًةبتعِهينباوبرح

لاونيك

.وە يناثلامسل

[صوُصْحَملاصْخْشلاةءارب]مكُحيف

هبَقٍِحَتْسَييذللالْعْفاِةَفراَقُمدنعةبجاَوِصوُصْحَمْلاَنِهاربانأملا
لاوهنارذأعَاَهيلَعارشةرفَصوَةرييكلِهنيمانَهک

َكِلَذِبُهَنَل؛ةَدحاَوٍةَلصَحِبولونيامحراَحْلا٤َءاريلاَف.هلثمناک

ةرالعىلعتاماكايفياواطعان

فلاُمُهَلىجْريوأفلاىلإھرمأیجريلهنمرِئابَكْلالهانِ

َتاَم4اعمےکومللقَالىلالق

هيلعصااذِإطاقْسِإلاَوطابخالابابيِفٌءاوَسهُريِثكَولِ

مَعَف0

(1) ٤:نوُماَْلا
١:ةَّرَمَهلا()

,٥۷۷۷:ةيْوَتلا()
.[۹۸٦۲رريبكلامجعملا:يناربطلاوء۳۸۳۹رءرازبلاهاور]()
.١۱۱:هّط(٥)
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.كِاَموهفٍبَدَحْلالبقهنياربتوااهيوجوصوصْحَملاءاررخنَمَ

1ےوم

ريعركاهَعيضَتَوهيجريعةعاطراكانْترَهَطاِإصوُصحَمْلاةَءاَربَو ريع

و
ص٥ رحص0سس

نمبويهَهتافَتاَمىتحُهَنَءارَبوألُجَريلويصنمومَعَهاوكرش

ملأهاونماربيوأونيفهِعيضَت
oو>

ثلاثلا

ك0:۰

ِنآ|يفِهمُسابِهيَلَعصوُصنَمْلانمةَءاَرَبْلاَوةيةِالَوْلامكحيف

تسلايفوا

اهبتحتبيأللأبتواإلايووشلنأْملَعا

لإتوماللآهيفدعوحلايفولعصوُصْنَمْلانمأاربيالهكو

نأامككرشالووحْرلايفَءاَريلاَولا

رسانبُراَمَعلاقدقو.كرشديوريحايفهيلَعصوصبالو

انإهاو"9جَدْوَهيفةنسألاتفلتخادقولَمَجْلار

نِاَهيفرَتاَمَو."ىَصْعُيهلاعدنالنِكلَوِنَجْلايفايكألع
ة٤نيحكشنبكليتهرةاكيالفأذاوللووأ)۱(

نمهريغمَمقفتاناوقاَيحْلاٍةَلاَحىلعاًروُصَقَممكلذيرييملاَسلانيذلارونمامإلاكنيا

شابذايِعلاَودَروأاذدحبحجوُياملَعْفَيناكيلعةيرهاظلاماكخألاِءاَرْجِإيلعلسِاءاَمَلَع
اهبلفنَممبوبىلعاًمْكُحفَيهوملهڼابنإبسحبهيلعيرجَتاهن
خلطتملنِوَلوُبقَمةبوَتىلعتامهنأمةتنأاتمايندلاحورتقرااماذامأاهبانما
نمدحاَولكمصيفقََجْلالهانماذهنأاربحذَقَوىبكرينأرعبالهلانلاَهْلَ
ةليزنتكذبعطفااويرشنمبوَىلعتاهنايمةارخآلاىلإنرحل
رياقَميفهنَونيِملْسُمْلاهترولئارمُروُجَيَولعةالصلاُبِجَفنيمِلْسُمْلاهلم

ثيح-رهاظلايِفكرشدةَّلاحىلعَباَماإ-ولَرنيِذَلاباَحصألاةرَهْنَجِلفالح
فارممدعوَنيِملْسُمْلاراقميفمدَعَوواصلاكركرِهاَظلاماكحأيفُهسفتلر
ةيلوقْعَمىقَحُمْلاكلذهيلبذامنأزيبتاووومةلاحَوهټايحلاحنيباوفرملو
۰[١/٠٠قلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوًاِلوَقُعْلاراوقراّشَمنِمٍفّرَصَتبها.ًاليقْموفَأَو

.[۷١۱۸۳رءدمحأو١ر«...ةشئاعلضفبابءلئاضفلاباتك«يراخبلااور)۲(
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تتس8فرلم.

ركْيمَلنيجٍتاَصوُصنملايحلتملامنجلالهآنياهناىلَعلادتابا

ىفاولي1تالاتتلآمE:ىلاَعَتهلهلالاقءاهمسا

اميمهتامربعدكتمويُباذعموةرخألاوذا
8و21ر2ہوE41وسصوتصرمس

قحاوههلانادوىحلادااواک ©هيَ

يبيتيلوتيلوتيخلاونحللتتي تبطللَبوبَيطلاويِ: تبي
£ہہ()و«7وہوور نولوفياَممورمكلو

مهل

ابانیورو(©يڪزروةرْفْعَم

مهنا؟اَموُلَعَفدقوأيداأريسدفنافعبناَمْعَعنأُهَعَلباملِءاَدْرَدلا
>9ڪڪ

َدْعَبهئضعَباميتيميعطفردابانوَدبيِءاکُرَلايبأسنيِذَلاَونيطضاو
ارٍضتَلََأاَمَوُءاَرْبَعْلاتلقاام"دَهللالوُسَرنُِهَنْعِمَسٍثيِدَح

cro٠.یسەرو(

دصيفمَيرَمنبىِىرننأهرسْنَمَورڌيينموجهليِذ
ريلعاوو"رديبىلإةرخألايفِهِيْغَرَواينداىفودُهَُووريو

واە

قيفوتلاولوَحلا

 

٦۲-٢۲:روُنلا()
ر«رذيبألضفءَةَجاَمنباو٠ارهرذيبأبقانمباب«يذمرتلااَور()
يبأيفءاجامءةبيشيبأنباوء١١٠١۱ر«ريبكلامجعملا::يناربطلاهاور]()



  
م8.

داتمامانيتلاطالگلفالدكرااو

دسعاوسل
Ratleantsda tlt lettreااا

وسِبس:۰

ةءاربلااهبحصتيتلاِتاهجلايف

َبَصَوانِةَريبكلعهنألِعاَْلانرارالا:اَماَدُحِإمَبْرَأيهو
ْنَمَرُذَععطفوءابِذاکهيلعهتداَهَشيوهللاىلَعهبناكانيداطخلا

ْوَأبوُتَذلاَنِمةرىلَعفلكملابا:ةيناثلا.ُهَمَلاَح
لوايفجااپغونتعئايلالاارمةريفَص

ِناتَدَحَيهباَحصَأْنِمنْيَلُجَرعمَسیزنُبرباجن

الُجَرعلتفيكلنا

هکىلعاَمْكعاَمِيُجانمتبنا7ِ:َلاَقَف!؟هنْعَلكدْنِعثبثي

َلاَقَكُهصَقَفالُجَرَرَكَذَفَنيِمِلْسُمْلاضبَناَككفل“اماَمُضنأيورو

.اًديهش:ٍةَحْسنيِفَو(١)

ّلفألاك.ًالََمِديعْلانِِذَعْلالاحدطِقلاَوْمألايفنيمألاجالديلااًذَهَو(۲)
.َُلْحأاوْنَعمْارضاَحَنوُكَبىّتحدوُهُشلاةَداَهَباقلطُمململنِاربيالو)

.[۲/۲ءتاقبطلايفربخلااذه١ىنيجرالارکذ](۳)

ييأرباجماَمإلانَعدََنيعباَاهبطنِِةَرْصَبْلابٍةَميألاُدَحَأوهبِئاَسلانبماَمُض

لحنانكلوالفأنملجوأكفوريديٍيةَبطنَِوُعَواعلا

؟ُماَمُصاييماربا:€اقفامشهنيأرماضسلجميفنيلمريخن

امفي؟لوقأولوقاجَونارمكناىريِننأَجْلَاىرتاميبتللتَتْنَأ:ُهَللاق
ريس:رظنا].قاَحْسِإوبها.َكَلهاهللاقيبابوتوهلا:َلاَ!َتْنََط
AA]/\ءيخامشلا AY
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:ُماَمض 7لارب:مامنملائربلُجولالاَلعلهمما

الدىعَمَومقيلاُةَرهْشلا:ةعبارلاَو.مامهلبا
يكُحَو.ةجحمْايفلهعهعنوبوشلإفرعيلُهفَرَع

ِودوُهُشرْيعبیلوبرْيَحْلايفَروُهْشَمْلانِ:َلاَقهنأيُ

لصدفقدجاولجوارٿنموووشبنمايلايفُِوُهْشَمْلا

P
e
t

ُهللاَوهْنِمریپهنَنيِملْسُمْلا

$,وچ مالاةَميركيينبملاشهديبيبايتهنأكيهاتومولعيفذارحمناك:ُحُحَصُمْلالاق
اميرَتراجنعداموعيِرَسشاباتلاًظِفاَحباجهَبواَرَناَكَوبَهَذَمْلِليناثلا

َِنِبيلَعٌرحْلاابأنأبوُبْحَمَناَيْفُسيبأْنَعيجامشلاسابعاوبارك.ةدْيبَعوباُهْنَعلأ

كعليكیامِيْوَمْلادعبماياةَِساَلِلمقا"دعياللاقيِ
رثكَوسالماقاناكلذفوفو:اوُلاَف؟سانلاوپيفتكميلاَِهنوأ:َلاَقفماَمض

ريسلا]."ٌررياَجلاقَولرباجتْعمَسَوباجليسولرياَجُتلَأَس:ةاوُجَناَكَولاَوُسَلاِهيَلَع

١/۸۸[.

]¥يفربخلااذهركل(

)ه۷“0۳۷تشيرلكلننيللايلاارانذليوودا
امو

يوقففناكَوءِقِرْسَمْلاىلإَةديَعييأنَعمللةلَمَحَوبوبخَمنِدَمَحُمِاًرِصاَعُو

|َرِضحَتْمیر وبححامورقيجنبانهمانارباوةلكشُمَءاَرِهفقاوَمنَِوجحار
م۰

س
و

.]٤۳۸ص؛تالاؤسلا:يفوسلاهرکذ])۳(
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4

هيتسلْنَمَو«اًرييكوأناكاًريَِصَفَراَقاَدِإةبِجاَويللاُباَْساَو
و

مَعَهللاواراكهيضوكيألريِفَصلابلانِهتَينِكلَولبوه
س

اَبرلاَوِةَقِرسلاَوةقيوُمريكيلوَُمْلانملُجَرلاَنِياَعاِ
ةَقيوُعلارئابكلانمكَبَامو جَوبانيعمنيأربهَ

ٍبْرْغَمْلالهخياشَمضْعَبْنَعليِقَو.ةَءاَربْلايفكرتَرَصأَوىبأناوقَيالَوَلايف
ئرُببَْمَلْنِإَفءاَربلالببايهريكفَاِىّلوَمْلايفاًياَحضَأن

ص

س

عَجَرَباَتنِباتيمثلْعفْلانيج>يفنِاربيهَىلاةَشحاَفيفالإهن
ص

3

ِةلْمُجْلالهانِريكنَماأو«'ةَءاربلايفكرترصنوِةَلَوْلايف
,20oرمو٥£مو292وە2و 2oت2°ttس

لاحىرنوواةننرياليارينالقبافنار
.شحاَوَفْلارئاَسنيبنماراةَشحاکهواناًالوَلهَلوُفْعَمْلانِةاَعيفلوقااذَعَو

€الييَساسرةَمِحَكناكهَ:انزلايحيفهلالاَنيَوالعايلانِحيفاُنوُكَنأ؟مَِو
:لاقَو(٦:ةرقبلا)€تكلاييواراها»:اَيْرلايحاذ۲:ءارسإلا)
دَرَواممْعَلبَأَوديِعَوْلابابيِفاًديدهَتدقوۇھو((۹:ةرقبلا)وُوبرحباندا

.هححَصُمهاحورىلإبرقاَناَكَسَْملَوقطولوءايف
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هقََسنإلوألاِلْوَقْلاىَلَعَوبوتلبقلَونِاربي:لاقْنَمَلاََوفوفو
راىنوهالاذاكاى

:ضْعَبلاقثالثىلإاهيلجربُتقَريِبْكْلالفْنِمىّلَوَتُمْلابيتس

ربْذأفربذأناولبقلبفأنِإ:بُكْلاضبيفقاريايفكر
2

بدلاَنِمبِئاَتلاَودبَعْلارَعرقملاةومةيوملانلحصيدنعاَذَمَو

هللانأدمعتاَمُكَف.لهلبندالْنَمَك هاوكاتيااتبعبحَبكِلَذَكةَبْوَتليفيف
سوےسووAهنا3€(٥ع°>0€
نوُکَییختاتتسیلاقهنملمةديبعيبانعيوردقو«ملعا

“بلاطيبانيلععكِليک'سالاوهاطيل

وَ

نَمَو٤ريكفراقادامريألنِهن:ليقةَهلوىلا
Z0

ُتْلَعَمِمطقبتامل:لاَقَفَكِلَذَدْعَبركنامثبافداهنمبیتتسافريكلَعَف

ی 1اًصمابِداَمَُم

e

2ٍ 77

م"نأملمىوَرذََوفيكيالشإلاةحاَمَسبأديدْشَتووقعريعلِطاَ(١)

َباَت نمراثكإلاورافغتسالابابحتساباب]"هلعهلاَباَتاَهبرْعَمنمسْمّشلاعلتنألبقَب

٦ر

.[٠٠۲صءتالاؤسلا:يفوسلاهركذ]()

فوادوبهاور]'نيبمولايفداَعنوَرَْعَْساٍنَمرضاام":َلاَقهناليهْنَعدروامُهَدُيَوُي

ىحلَمَينلهلانقهنوفاملَمَعْلانِاوُملُكَ":واييلاَقَو[١١١۱رںافغتسالايفباب

لمعلاةليضفبابملسمو٢۲٥٥رتوحنوريصحلالعسولجلابابيراخبلاهاورل''اولَمَت
؟ءِڏَهْنَم:لاقةأرمااَمَدنَِوهيلعلدةييلانأ32كاعنَعَو[۱۸.مئادلا

ناَکَوءاولَمَتىحهللالميلاوفامْمُكلَعهم":َلاَقءاَهَنَالَصننِرُتهنا:ْتَلاَق

ء۳٤رهللاىلإنيدلابحأباب«يراخبلاهاَوَر]."ةيِحاَصِهْيَلَعماداَيِنيدلا
.[٤٩٤٢٤۲ردمحأو

.اًيرَقهبُفيِرْعَلايتأيس(٤)

.[٢٠۲صتالاؤسلا:يفوسلارظنا]()

!؟ركنمْلانعيهَّلاَوفورمارثألابابنِكَلسَ؟ًكيذلَو()
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هَكيدلقهنياربيللااذلعقْنَمنأداوماعنِدعنَمَوكن

ماعلانَعكُيذْشَأَيملناوالقاعناكاَدِإَلْعْفْلاكدلفينملكنأ

الإهناربيالُهَّنإَككنمارباباعفىمِلَعْلاكيدْنَعلسُ؛هلعفَينمیآرق
هَلْلاوردععنيَوةجحْلاهيلعُموُقََكِلَذِبَف؛نينيِمأب

نماذكُحعيمجنمتب:َلاَقَفربكلفاذىلوَتُمْلاَو

goصسو هيواَامفىعال:ليَِقُكلعَفيذلابنَذلاىلإدَرَ

هنافَوتالفيمئرادِإىَلوَُمْلالُجَولاَومَعَهاوكلذريعهيفو

ونماربيهافدةَلُمُجْلالُهَأْنِمناكنَِكِلَذَكَونماربيهلقِناَيََوَُماَمُه

هقريبکبُهاَمَردفقیحَتْساامرْيَعىلع؛يّلوَُمْلاينمئردق:َلاَق

e ص

ہ

ے

۱

هَو

نارۇلان:لاَعْفَألانمِءيَسيفلاقْنَمْفقابلانميماوليلجرح

َِعاَمَجْلاهِذَهنمٍدحاَونمترباذِإَوبرأةءاَربْلاىلإوهفُهلَعَفمنفک

انيَلَعسيلففوفولأَناكْنَِوتامِهةيلَوْلالأْنمُهُكمَ
HE

هم
ص

۹

4

هَكِلَدىلعرحلهنيَئِرَبفَوُهاَميرذَلالْاَمُمُدَحَألَاِن
2ر2ِ2ر2%س
نمىحُمْلالهلنيتيىتحيشاسلاىلع7ءاضيانمئر

ةلاَو«عماّملاىّلَعةَجُحنِناَينَوَمْلاَورحىلومامِهدَحأعَمناكنِإامولِما

9
ofأفأى o

دو":هيفلوقِقِرْسَمْلالهآنماًنياَحَصر

َلُسَرلاَبَذَكنممبُوةَرْعُكُمْلالاَمُعَألاىلَعسالامةَويِملْسُمْلا
ينيتعتھکاترةالقانباتخلاأانمو

ْمَلَومهاَدحَأاوُدَهْشَيملْنَِولوُسَرَوهلااماهبيتلاماع
PH 2 ةرهشنِكَلَوْبِهْبَلَعُةَبُحْلاهبموُقَتنماهبْمُهَعَمدَهْشَيْمَلَواوكِرذُ

1آ
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مساهلمهَعَمرهرهيملنَماًمأَوءاَهَلةَياَعُمْلاَماَقَممُمَدْنِعْتَماَقْمِهِلاَمُعَ

ْمهْيَلَعمَعَْمََوقلبالأنمٍبادخألالأنِالوراكنإلالأنِلَو

ُءاَربلاتاكمهْئاَدُحَأبدَحَأذَهْشَيْمَلَومُهَعَمترهوأَكِلَذب

ةَرجُحْلاْمِهْيَلَعاَاذوَىئمْعوضمن

ُرَهَتْشُيملادَحَأأولكلذنِمَومهنِممةَءاربلامهترْمهِناَدُحَأَوْمِهِئاَمْسَ هعم2

sgنوووهو
موقتىتةَعوضوَمنعهارباتناكلُسْرلانيهربلَواگلحوتم1ُْبیذکَت

يفتادخألافأنيأعمويكءدامجحالَ
oo

4يمََومهبعِمَسوأهَُمَدَفتمِمٍةلبقلالأنِ وأْمُهْنَعةَرِهاَسلاعم

ن

و22إو

ىتنعمهنتناكمُهْنِمُثتاَدحألاترهشنكمِ

no 7

هعمرهيواَكِلَذِبهيلعمهوَواهع هعم نِكلذُهَحَم

غلاو"ههمةَءاربْلاهيلعُدَقَفكِلَدناك

.[فرصتب۳/۲٢o۳‹عرشلانايب:يدنكلارظنا])۱(

هئااھبنتفيفاواصاخشألاحنيتفسنم4ٍتاَدْحَأَءاَرَوَتُحَبْلانإ()

يفةمألاعفنرَ؟لَودياوِاَدَونمسلكلفِةباَحَصلاٍةتنفكاهياتربعمالشإلا
ةقشالوءيتالإُديزَبالسكَمْلابلبهاهم نأءاًجاَرِفْلاالإاَهَيَبِفَالِخْلاقش

نمخيراتلابكيفءارامَمءاذجبُعْضَيسلااهلِْنيَمطَتيتلٍاةَقيَِحْلاىلإلصون
7و

اغوضخوأىوَهلاعمقايساوأاَدْمَعاًهيِفسيِلْذَنلااَهتاياَورفالتورابرات

مِِْريَحْلالكريحاهاهوحييَِنْوللابَثِاَوَحْلاُْبْصَتيتلاوَمِل

اوایشصاغبنعبتيونيلبايزوليري
يلَعىفالْنَمىلإليِصَْلاركيولجاريكلذْنَعيَنأهلريحَوخيل
ريال(:صاوتلكيفلوبنيناباقوفانعمالَاناکاَدِإَوهيفا

ذَاكَنقامينعقاراوكيىعدولَاداَهَشباَقلطُمململانِ

نَعَمْمداِءااًْخأيفلَعلَعت

-)۱۲ناَبْعش٥۱)فوَننيِرِصاَعُمْلناَمَعِءاَمَلَعنٌميبايسلاليهمنبناَقلَحم

يفَنيِميَفُْمَباَحضصألاىرااهلاهجوٍلاَوُسْنَعاباوَجعوُضْوَمْلايفسيَمالك
ةَاَريلاَوةيالَواادْبَو«يِلاويفوضْنبَوضبهلادَوةياَحصلاِنأَش

لارالوباَهُاَريِتناكيتلايفلوقااًمأ"لاَ؟نِاَوْمُهَدنِع
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هللارهطاتدكيكلْهَسبْطَحْل اکتلحدٌَةَمَأكليانيلاهنيرهطايدياهنيف
ھٿووواوو لوُدَعمهلكَهَباَحصلاَق١1۳0186:ةرقبلا)4(دومولفالربکاککلوتبگ

ی

يفهلاَحىلعوهفرهديفلَملوقوتنمفدناكأاريفالالبقةبلوايف
س

7.

وايِاملُكىّلَعاوُمُكَحَنوُلوالاَباَحْصَأَفةفاولَحَدَنيِذَلاأَوه3ةو

تركوكاملاتلققفاوبكاملقيِفساَنلاناعراَلاَطکلحص

ءیَضَمْنَمِتاَبْفَحنعتحلوبينماانيَلَعمحيمللْهَجْلاببببمعواوهألا

وبيعتاَماموالبمُنيقتاميمهيمكافمكتأألإتينبومرتا
للبہییديفقبسندقنالعبَلتفوتناكيمباوهيفوأىق

4

كَلتدقاكمَعلقتلايفنالتتُمفيَكلااَميسهيفاملالإمك

ااشرانمهليواًنمصْعَينأهلالاُسفُمْلِعاًنعَباَعاَميِفِهلُمْجْلاةيالَوِب
rek,و ِءاريُساَوةديِقَعةَنعهيفناالِدَتُْماًمَقْوَمَفَقَو!اًمكُحُهَلَدَعَأَواملكام

اَهَنأكياندرلويللاايفْنَمْوُيلةكِاَصٍةَيضَقيفِضْوَحْلانَعسرخ؛ِضنيل
امغيبتيفاييطلاوسرنيَواتيةطصاولاناكيذلالوألاالروَونفسلاَ

س یتحلمَنمنِإَفِتفلتخاواولاترككدهامذَقَونعوَِِإ
ىَرْبكْلانتفكَاَاَصَفنٍِةدحاَويفاربعنيَوانتاقضبهرطَسامف
يفاقَحٌةَمالَسلاْمِهِتاَوُلَْماهناوفعءايتلارِداَصَمْلافلااقالتحخااهنيدب
امس--ليدلوحّرَجْلابنَاهذَميفاوضاعَنيذَانأوو.لبِاَجَمْلاكْلَيفصمنعفكلا
يفهناياشكولَامكاوفواومننَايفمناوفريِ
وتبگامابلتلحقةَمَأكلي:ةَميرُكْلاةَيالاباوُلِمَعَوَنيِمِلْسُمْلرِضاَحالص

اهَعييابَلبلاَونتْلانِاريكاََفاَجََل١:ةرقبلا)4(هيمرَالوس
اَهتَدُحَوهيفامىلإ41ىَدَعَولرلنِفَابَمَصَعبللرْمألاَوهَلنوراريَتال
.هححصُمهزعو
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فح داّبعلايفهللاةةَالووةَءاَرَلاَوةيالَولاٍةَقيِقَح

ياللااَ

ةَءاَريلاَوللا

ةَقيِقَحْنملَعا ىَلاَعَتهللانأءِةَعيرَسلايفُةََاوُمْلانهانكاتكةركع
اًمیمجهلالب:َلافَكداوىلعاوَكيييْوُملارَ
هللاركَأَورامُكللاصبةءاربْلاَو"افرك
"”نيموُعْلاعََدوُكَيَوكرماقاعذأهيديىلعمسنملنلامفك
ةَلَوْلايفَراَجاملكفمَعَهاوياوكيدُرِاَسَواراةَيالَوُلاسفناذه

نِ ِفاَعْسإلانماَهلْمَأيقوَقُحرِئاَسَوحراَوَجْلابِوُداوَّتلاَوبولقاٍهبَحَمْلا
١١۱.۱:َناَرْمِعلآ()
لعوشنمهونشركلاماونيمواثمةييلار»:ىلاعتكوكيكئات()

كيلاجاب:هلْوَو۹7:ءاسلا)ةبكلاكيكوَلايشأككتألو۷7:لافنألا)
.(۹٠1:ةبوتلا)4دصاوُدوكوهللاوقتااونماء
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ةَقفاَوُمْلاَوةَرصاَعُمْلانوشوواين ةَءاَربْلاىففَراَجءةَعيرشلايفةَ

اهلُمألكرنَعيِطقْلاَوِناَسَللابببْلَقلابضلن

ةانِعامافالودىضيفراجيفراجاتألمهامو

نوُديهنينلمهِيَدَوَمَوَنيِملْسُمْلاةَحَمنمیَرَعْنامنل؛ُتْذََوو

)۱(وروروسسسویومم23ر٠ ٠ههاملةودملاكتيبواتياديوإلاقيهو

.ُمَلَعأهاو

o$1

يناثلالا

داَبِعلايفهللاةيالَويف

نيكونَِنوُيِحْوَتْسياميداَبِعْلايفهللاهيلونأمَا
نبحَلَفَمالاِتاباوَجفوباقانِنويَاميمُلهَتَوادَع

َدَوميكَحلاناملارقايففهلارَكَدامتّرَكَدَو':لوَقَيقباول

موضعاوكنإآرايف88اركنِمريووَرانينو

ْنَعَتكَسَولهادَلاايَقيِيَدّصلاركبابأنأاَبلاق
Zof 2r٥<واوول6

دفهنأتسحاو"هىانعتكسورانلالهآممدو؛مهئواسَم

ِلاَوُيملفیداَعىّلاَعَتهلهلانإ":لاَقَكَِدلب9ديرنبرباجنعيور
لاَوُمىَلاَعَت4هللانأىلعاتعباميفديِحْولالأىَيقتادقَو"داعيمَىلاوَو

ناكولنأوكياَمَوناکامياًمِلاَعلريمل٤هلاأىلعاوقاَوهلمِلداَعمَو

مهابِءاَمسَأَوةَنجْلالهآامساَمِلاَعلريملهنونوکناگفيك

.٤:ةَنحَُْمْلا()

.[حلفأمامإلالوقىلعفقأمل](۲)



Enota
FF اَدَهيف-تْدَجَواَميِف-ٍةَالَصلالَدنعسیلوِلاَ

اةيالَونأ-اًميِف-ُتاكنلاَوِْيَسُحْلاناعرقاكلذدعب
اوُلمَعنِ:ْمهلاَمْعيفلاوحلابلفىلعننالهئاَدُعَألهَتوادَعَوهالو

اوُبَلَْنالاحيأىلَع۴اوهيلوهافِناَميِلاب

َلافَو.ِهِملِعىلإولاملعْنِمَدوُلَوَحَيْمُهَِإقَلَرنَمْلاكلباوتاكو
صصےس

مَنَالفكلِ:َكِلَذىلعاونوداِباَحصَأ

لَمْعَيناكنوهيجِناَكْسَوهتيالونِوهفِناَميِلاىّلَعتوهيهَهلا

لخأنموهفرفكْلاىلَعتوُمَهالَامِلَعْنَمَنِإَوءيلاوخألاضعيفكَل

َمْلِعنابَكِلَديِفاوُجَمحاَو«ِلاَوُخَألاضْعَبيفٍةَعاطلابلَمْعَيناكْنَِو

نوکامىّتحٍةَجْلالهالمعيلمعيمكَدَحَنِرعهَلاليذلااوف"َكَِذِل
لمَلَمْعيلمكَدَحَنواهلديفراثلالألمعيلَمْعَيفباَتِكْلاهبلَعئيكالإاهيوهَ لَمَحِب
لجللأتعبليفتالعسيقاولراعيتينوكياىتانا
لاقرَمَعنبهللاٍدْبَعثيِدَحيِفَو«ردقلاباتك«يراخبلاهاور]

1؟ناباتكْلاناَذَمامنورد":لاقىلعصيافوُمَوناُبهَعَمَومويتادواوا

نمباعكاذهميحَرلاَنَمْحَرلاوامشابهيفيتيمييفيِ:لاق«ملأهلوسزوهلايلالوُسَو

ماحرألايفاورينألبْقمِهِدَدَعَوْمهرِئاَشَعَومهِاءاَمْسأَوََِجْلالِأءاَمسَأبَنيِمَلاَعْلابَ

مَمَعىتلنِامجمهنصقاتلومهئايسيكووجعكلايف

مهِاءاَمْسَأَوراثلالهآِءاَمْسَبَنيَِلاعْلابَرنمباكاذهيِراَسَييفيِلاَو:َلاقمتقم

هيفدارسلفتولدمةَنيطلايفمهذِإماحرألايفاورينألبقْمِهِدَدَعَومهِرِاََعَو

لَ:َرَمَعنِوَلاَمقماَلامويىلإْمِهْلَعىَلاَعَهلانًِالاَمْجِإصاالو

ناق«اوبِرافَواوُدَدَسهَلقلخاملرسمكلكفءاورتعَتالواوما:َلاَقَك؟واَلوُسَراي
لوو2ءZoس محيدالالأَبِحاَصَوِلَمَعيألمعنوجلالألمَهلمحيلأبِحاَص

لهلاباتكبتكهللنأهاجامباب«يذمرلاءال'لَمَعيالمعنورانالهآلمع
.[٤٢٤۲۱ررانلالهأو9

امماذَهَوصقاتالومهيفدئازبسيلأَونقيانِلَكيفَةَدَعلاَركَذف:يّمَحُملالاق
لهآيفٌةَاَيرلاراثلالأنمداوجرحولهالرانيحررخلاببك

ىفيرلهلوِناَصقنلاَوٍةَداَيَرلامدعىلعلدياًمِمَوراتلالهآنِمناَصقْنلاَو
َِحْلارحاستلابكعاركولاَداَرَأْنَمَف(۷:روشلادهڳفةَ

هحصمها.نيمآ
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َديبَعيبالوق2لوحتيالهلل مهيمَعَلوهاَنباَحْصَأنمِهرْيَعَوملَمةدْيبَع

حرشبانکيفىَصْقتُْمنقياالكجاجتْرَكَددقوءافالتخاَكِلَذيف

0.قيفوتلاوابورْضصَتيأخيشلاةَدِصَ

َدْيَيَعوُب(۱) :[دیردنبا]ُرعاشلالاقنئل.ييِيِمَنلاةَميرَكيبننملمةد
اتعررنانإفلكداوودجاَوكْمُهِْمفلاسانلاو

هْناََوأَورافهَىُعدعْسيَوكلوُيِْنَوهممأيحبوهلايانمسالانِ

؛ِفاََقْابَورَوُعلابُروُهْشَمْلاةَميرَكيأنرملمةديبعوبَأيعباتلاُماَملاِءالْوَهْنِمَو

ةَروُرصلادستةَميِرصةقرح-وامكيهولَوومهرتفَكمترننا

لاتانلفشل

وم

أاباق

را

صےسص

اهنمجرحت3ملاَظلاعمقيِفرميااناكيشنباواددبع
ِةَيِدَمَحُمْلاٍةَوَعدلااَدعسنِ:ُةَمَلَسَةَمَالَعْلا َفاَطيذلاِتاَقاَرُحْلاَوعدلابِئاوشنِةيفاصلاةي

ٍنيدلاىلإارَبَّلئاَبَقَباَمَأَوانوعْمُهْنِمفلاىلإُهَماَوَفٍَوبْوْغَمْلا

ييهسةَىلإهَرتقلايفاضلهمينمملياىلإمومتبَهلَأو
سصوکو

ماللدبنهلاَداَرَأنماهييحملنأٍةكَرَبمْلاةوغَدلاوذمةرَمَتنمناكَفقرصاةد

ٌةلَمَحْمُهكيلوهيداىلَعهمان باطَحْلايبيتلواوُسسءََنيِذَلابْوْغَمْلاىلإملاةَلَمَحمه
ىلإملياةلَمَعويهرميجينيوءتاپمويبوناولوىلا

اَمَكءءاَمَلْحْلاوريساهياويةَماَمِإهباوُماقَأَوقَرباَبَجْلانمَناَمَعاوعَرَتناَنيِذلا
هللادبعةمامإتاكهوقومهيأىَعَوتورعونَاوَلاياتويرشا

متامصعباذَحءاَمُدَمَألطيمَنَِوزاَجِحلارِئاَسَوِنَعَيلاىلَعادْمتَطسَبيتلابلاط

(َلوُهْجَمْلامالشإلاٌيدْنُج)ىّمسُينأةارخأامويكنليفوُهَوملنهدييبأيديىلع

عجوأُةَيَحْلاويفلوفنألم هيلاانوهللاَن؟َتاَمدقوا":هتوَمُهَعَلبذِإُروصْنَمْلارفْعَج

ةيضابإلاٍتَبَهَد؛نوعجار ِياَوَحٍرقْعَجيباةقالخيفُهنافَوتاكو.[/١.يخامشلاريس]"يِ

يِضَرَوَنيِطِياقْلاحوْرتُكَديلاًةَراَبَجْلاةريكْلاسلاكليهللامحَره۰هنس
مهاهاروا

كطيأرلصكيأصَلهجرىلإبيب(
:يلاطيجلا]ِنَرَحْلاَوفيخَوٍدْجَنطزلكىفاولاىلعملص

٤تيبلاحرش۲۳/۲هةينونلاحرش
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هاوءاَهِينالابهرجاَوَرَولاثتُمالابهرماوآلوُبقهللايفدابعلاةَيالَوَو:ةَلأْسَم

٥©sg

ثلاثلاُمْسقلا

ُروُجَيلاَمَوِةَءاَرْلاَوةيالَوْلايفظاَفْلألانمُروُجَياَميف

فالونممىلَعهريقوَتَوُهُميِظْعَتبَجَودفقهتيالَوتَبَجَوْنَمنأملا

°.سسہو
ةَمحَرلاَوةَرِفعَمْلابهلاوغدَيَوبحياملثمهلبحي تبَجَونمكِلَذُكَومح

ہووکP۴وولدکروسسےسو09٥صمصےس04

ءاعدبهلوعديالوهربةحَتَوهتناَهَِوهضْغُبهيلعبُجَودَفَفلُجَرهيلع

اےسن29۶۳0Aے۳۳2صهسک

اكايزفاابميللاْنَمَورتاوبحكامكبالويرل

٤2۰ت٤20٤2ن42و7

فلاكارخاواللاكنعلوأسلاكّمدوأللاكلتاقوأايو

نو شاكحوأكلادعيوأكَلاقشوأكَلفأوأفاَكلصأوأ

ةّرخآلايفلَكَءاَعدلانأِةلْمُجْلابَوْشُكْلانيدوأدوُهَيلاِهبَشىَلَعهللا
£

َناَکةَيالَوةَرخلايفهلكَنَسَحْلااعلاهاتموأاحهيلعناكعار

هباعدنَمِمءارَنوكياايلايفارضناكِءاَعُلُكَوءايوأيعهوُ

َلاَقَو.دَحَأىلَعهباَعَدْنمِمهيلونوكياايلايفرْيَحلُكَكِلَذكَوىلَع
oا1و

هَل؛ةَءاَرَبملْسُمْلاىلعٌُءوُسلاُءاَعدلا:ِءاَمَلُعْلاضع

اباييتايرابايلسماي:نیدبَءاَقَوْلاهنمیارْنَمِللاقْنَمَو

اَِلاَ:ييخامشلاْمْيّشلالاق.ييومتلاحونبقوُه:رضتوأو
هارهَامصرايوَعلناَكَوهيرمهلعلَوميهارنباترویتشيآهلانعمللد

هلوءِراماُحرَشلاوُهَو)ىسوُمنبليِاَمسِإعيسانياِلوُصأيفل
ةٍيباَماقَمَوهِيِظْعَوَوةهنيَدِاَصَفناويِدَوء[°8£/١ريِسةالصلايفةَهناادِل

ءاَملعَنناكَوهلاةَلايفهينولعْنَعنبَحَذلايقاسرارىلعةَ
ىسو

كلَمضتدهرِاهبَلَعُبلْغَينممبلاد .هححصمها..هنعيِضَرَوهل
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:لاقنِإَوهئزجتالويوكلرجلانيكنإباتشايموخر

كرجا:لاَقْنِإَو.ةنَجْلايفْنِإالإ؛َكِلَدُهئرْجُيالفكَرْمَعَوكَءاَفَبهلالاَطَأ

هَرونوكربكيلعهللاسونإاوبعرل

C1و41
كلذف؛كَبونذهللاَرَفَعَو«ِتْوَمْلاٍتاَرُكَسَكْيَلَعَنوَهَوَكَحيرَضَدَرَبَوكَل

س0 ا°س0-س ْنِمتناكرشُمالاَانيأركبنيلاَذورجةو

اوعارببلككربَكبلَعهللافيض:لاقْنِإَوةئزجتتالوعاربَكِلَذَف
eر1۰ت<o٥>2

نإالإُهكَرْجُيلَكشفاكلذنوءاركلذكردكنلعها۱

و2> وِ°
نِإَوهئزجتوةءارَبكِلذَفَباَسحْلاَكّيَلَعها|شقت:ناوةقرخأالا

7

اَسِلَوٌةَكَربْلاَوُمُحَرَلاَوُهََحَمْلا:ِقِرْشَمْلالأرتاضْعَبيو
هيفاًحرموفيشاقلَوَكَحَلضَأوهلاكاَقاَعسالا

ےسیھےس

2 4

الَوثلاكاوَقالوكاكدب:ىلَوَُمْلارْبَعِلُلاَُيالَوحَصألاَوتاليا
.كيفهللا1فلاكايَحالوكْيَلَعهللاُمالَس

َجِوُرَحْلاىرهنألديامضععتلاَهِحْلاباَتِكيِرکذَو
س

م هيتبكَرىلعهيديَمضَوموقرَادُهَنَأكلَدَو؛ضيِراَعَمْابٍوةَدْهْعْلاهذهْنِم

احادَِرءاملعنِيطوقؤانبىبنِيروحيلافياتتلاهاباك()
ه١۷٤رٍيتاَرُمْلاَفِلْحَينبناَمْيَلُسعيبرلايآخيشلانعملعلاذا.يرجهلا

امْلِعمهوارْذَفسانلاظانم":يامّشلالاقامكناكَويتلاهللادبعخّبشلانَعَو
L۲/۱‹ريسلا]"داَسَكَبَلَطَوَياَفأَوَداَفَتْساَواَهَمَلَعَووْاعتالعا
ياَسْنلانمىحلبقِفلاَجّرلانمليهايُفةواَدَصلامهاكهَعاَمَجهيلعججرخت
اوأَشمليايفتلي“ساتنلءاسيريالإهلعلقيلااتشبذقاعملا
ورتاتلكرتامكءاَهيِاَجيفقلانوکياماًريِيَكَوَءاَمَلُعْلاسِلاَجَتتاكوءاًديعَب
يفهباتككيجردولوويأشةهابنىلعلدتءصخألالعدافعايففِةَمْيَقْلافيلاتلانمٌةيِملِع

موُمْلاتالاَهِجلاباتوُمويبابكٌرَربأَو«ِهَقْفْلاِلوُصَأيفِنايبلاوةّدألاباتكومالكلا
يفاكلاٌدْبَعراّمَعوُبحرشييينِةنءمِضْوَمناکبل



RNP AERARRR E Ess ARLNN
لادس

١١٤۱
BAAاهفوطرتارکم ebt

 

هللامكافا|مُكَلاَعَألومو يافضنينعريدياخشفنبنکيفَو

رراج9اکد

َناَكَفعفوهجِياوَحهليضقَيينارصنرنل

اَمشاويِنرُسَيهللا4اكهللاكاَقْبَأ:ُهَللوفينأريفا

جهتبفتِتاَمِلَكْلاهذهىلعديزي96كميلبق۴هللالَعَجكرسي

مِلَعدقو؛ضیراَعَمِبوعداامن:َلاَقَفَكِلَذِبُهيقَملابتوُعفرستواهبينارصتلا
ألو2۱0سن1أ>1۴

مرَعِلهيينأبرأامّشاهلاكابا:يلوَقاميينِيَا
C4وےگ<Eےسسصےس Zo6ے٥هور $s ۰ . 1ص-

ٍءيسبرھنادیراامنا؛كىنىع۱۱:يِلوقاماو«باَذَعْلابالووةَيرِجلا

سە4س2و4eو
۰۰ا

ٍواهنجرَتتالفءاَهَلضرع
Êrهوهےےگو e E

ديِراف؛َكِمْوَيلبقيموللعج:یلوقاماهرسامكيِنرستدهلو

.هرْمُكِيَراَملاهلييذلامولالبقهََجْلاهيفلذايذلاوْا

الْنَمِلَوَعَذَينأهلهلراجِةَيَِتلادحيفناکنمو:'رفْعجننبابانكيفَو

ىرَعاذِإ:لیقَكِلَذَكَومربع7ياللالأهيوعداموَ

ڭيصشكرلهلاَمظَع:ُهللوَقَينأهلراجةبيصُميفُهالَوََيالن
"ريع41اعجيَو

يبرجلايِبَصَقْلارَمُعنبدمحمهنسواجوبعصملأافونبدَمَحُمخيلو
دَةَلْمُجلابَوفسوُينبااتاريارتويعلهرم
نيعمجافهَرنيلةةيةقلعنيرولا .هححَصُمها.َنيَمُج

اجبُروُهُسَملا() درااُنميوكلارجنونرفْعَجيباةَمالَعلافيلاترفْعَجناعماحب

ناكءاَمَلُعْلانِِهرْيَعَويراوحييَتاَداَيِزِهيِفَو«ِتاَدْلَجُمهالكىوتالاهناثلاثلا
باك":يمِلاَسلاِنيدلارونلاقامَكوُهَو.يِاَوَحْلاكحمدااولَعَجحبلا
اَلافَاذه<[١/۲۲ءةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا]"ةَ"ماحلعاكَ
رفْعَجنباعماجهپَبَقَعَتَوهيفرباىتملاتاكذكدسوةعديشوأ

تاوءاليديلوايفاكووكأَويالت

.َنيِمَلاَعْلابرهلل

۱1باع:رفعجنبا])۲(

\

۳
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لرهلیویاکیت9یرملكنإجَووو

هسياممكلذوختنوکاَمِبلَو َكِلَدىلإِنِإالإكنَجْلاهبقم
٣
صص

أ

“”"بذَكْلانَعةَحوُدْنَمَلضيِراَعَمْلايفنِ"ْمُهَنالءاَْمَدَفامك
.ْمَلَعَهاو

هيفيِناَعَمْلاجِراَحَمناَقَِإَوهظْفحنيدلايذليعبياَب
ad

.هبُفيرْعَنلاقبس
‹رفعجنبا](۲)

ور(۳) ءِلوُسَرلاغ"بذُكْلانعضيِراَعَمْلايِنإ:ِّنَصُملاللغرش مالکريغنمن
.[۳۱٠٦٠۲ر«بذكلانعةحودنماهيفضيراعملاباب.يقهييلهاور]ثیدَحنالاَلا
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تاےن

ُةَكاَملاةلُملا

ِفوقُْولايف

رىلَعةدالاE3:اَمدَحَأاهالاييُةَلْمُجْلا
0.

فوُقوَمْلالاَعْفَلا



SITCEa

SEsne notr:aا
١۱مالباوف

كلطم

فوَقْولاضْرَفلعةلدألايف

هلالاَ نأ:اَمُهُدَحَأناليوأتهيفهكوپكلسلامفقنالوولاَ
کاتونبلاتیكيالامَملوُتنََوتمتْيَأَرلوقت
َلاَقَوءاوتسَف:يآ0بواقرکءاجناٿ:ىلاَعتلاَقَو.ملِعهبهبكَل
۳هولناکقالعاكناو:هلزقىلإمتناوباش:اضبأ
يهَلانلهتوالابلبلرتبوي
.ودضبرمءْيشلانَع

هيفًةَرُكاَتماليِعاَمْجْلانمو
ِلاَح

W4

هِسْفَنةصاخيففلكملُكعَمساَلانأ

َدْنِعلاَحْلاهحغول:رخلاَو

ُمُكَحْلالبىهَلاَحَمالنبعراملكيفمِ
وےوص

هعككناوأوويامانابرم

و

ام:اَمُهدَحَأِناَقيِرف

لايلافوفويفبفْلَكُمْلا
م

ص

:كالروُمَلانابدشىلَعنلا

:ءارشإالا(١)

1تاَرُجُحْلا(۲)

.٢۳:فاّرُعَألا(۳)

ا

 

 



tk ا2اا2!ل3دعاس SERRERARERESRARBARR
:

\{0
وماررولاو

سه
Ala Lam انٹلےبہا

و/ااَدَمَوشاىلإكَلُكُشَأ

وهوريخلهنيمَعٌفْنِص:ٍناَمْنِصَفلاَحْلاُهوُلَعَمْلاقيراماوءُلوُهَجَمْلا

فنصَو4ىحَْسُمْلالولاوهادهٍلَمَعْلاَوِلْوَقلابنيدلايِفةَففاَوُمْلا

ُعوُلُحَمْلاوُهوهاذَهُفٍلَمَعْلاَوِلْوَقْلابنیلايفةَمَلاَحُمْلاوهويملاهملع

ىنْعَمَوُهَونيلايفراَصميلااًذَهيَوَةَواَدَعْلاَوَةَءاَرَبْلا
نعَفوقّوَلانإثيحنمِناَداَصَمِناَيْعَماَمُهَوةَيالَوْلاداضُيدحاو

ع
ص

جاجتحالانمهارواميبفشبرَریخبمعنعاراةيالوُلاَولهُج

دَىاضُمإلانعُكاَسُْمالاهانعموراضففولنَاىلقنلاوٌيلْصألا

وو

iهللاءاضُمالانااَمُكتاضمإلافوفو

F
0

ورایلکمالاعوس:داَرْفإلاكيباَور
مس

."همِلاَعىلإهدرَقهيففارموهيَعكلنيتيرْمأَوهعهدر
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دتدواچهتاهلهلاوامالساااو

تانا

و٥س

ُهْنَعفوفْوَمْلامڪُحيف

هنمالصْخَشٍةياَعُمْنَعِفوَفوَمْلضْرَفبوُجُوَتفَوننأْمَلَعاَو

غلابلكاَمُمُدَحَأِاَعْوَتصاَحشألانيهنَعفولنامووُ

ُةَلاَحملعبىّتَحهْنَعُفوُقولاهيفضَرَْلاَقناميالووفكهنيُفرُْبالفلك

أَةَيالَوْلاهيفىَضْمَأنمفارباوأةيالَولاذيجعنيفكوأريحن

ْمُهَفِقاَعتلاَوِلرَشلالألقطمهيالاعلا.ُكِلاَمَوُهَفمُلِعريعءار

ناَميالُامهنِمدعاوعيىحفوفومحيفاَنِباَحْصَأَدْنِع

.اذُهلبقْمُهَماَكُحَأاَنْرَكذدقونيلمايفرنُكْلاوأنولو

يحملَرَُيْمََكاصبلَاِنومىفسالاَفلَتخاهلام

هومَانِماَمُهْنِمُمِلاَظلافرعيبْمَلَنْيَذللانُينولطبنيامني

وهامیرديالوًالعفَتَدحَأميلوالصلانَملكيفونيَوائاگاڌ
وجےصے

ملمنمابنتواارفاکیوتنالعلایماَمهيِفِفوُقولابلاقْنَمَلاَقَف

ْنَمَلاَقَوناولودهاُمَلْسَأاعيمَجاَمهيِفُفوُقوْلاَ

اوُقَلاَحَومتراباعوادبَعماإلاةعاوكيذلاْمُههاِواكَتلابفيراَمُدَقَت(۱)

بعذققنيمكفوارعهيوايةكاوكبضألبلياتيفيوليا

.هححصُمه١.ةبَسُحْلايهوهَلبيَتريعةيِضابإلانمٍةكْرِْلاسيرناکهنآ
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اْبَلَعةيالَوْلاصرفىّلاَعَيهلانأ:اوُلاَقوألالضألاىَلَعامهةيالَوْلاِبلاق

لقةاوذَهترتكالاتلرَهْظَأنمماَبفنيدبَءاَفَوْلااتلرَهَظَأمِل
َلاَرولهَلمِلاَاََناَكاَدِإِلَرَألالضألاىلَعتولاالإاهناتلَجرَْم

دمليامفمكْحَيىلاهاوءامهيفهللااضمكءالهركش

نَعالإُهَليِزُيالَنيِيلانلسيفاوُهَولوقهنو

الکلاًهيِفجاجِةةَلاُسَمْلاهذهيفاًنرُكَددَقَو.عيِمَجْلاَدنِعمسيلململ

.ُملَعَأاٍورْضَتيبأخْبْسلاةديِصَقحرشيفِنْيَقيِرَقل

a

ُفيرْعَنلاَمَدَقَدقوراَبَجْلادعوٍثراَحْلاةلأْسَمِباَحصَألابنکيفٌةَلاسَمْلاههو)۱(

هَِديِصَقىلإُةراكإلاَورْصَتيأخيلي
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ةّيناسنإلاِلاَعْفألايفِفوُقولاماكحأيف

ْنِمُرُدْصَتيتلاُلاَعْفَألايهُفوُقولااهُمُكَحُنوُكَييتلانأملا
نُمردْصَلفلكيفوَرئابكيهاَىرلَووِقيالَولاله

تلِيواوكيياتىرذُبىتلانتولولاأ

اَمِبلِاَقْلاىلَعمُكَحَوُهاملغياقتكتليلولضأىلع

ِنْيلذَعِةَداَهَِيةَقيوُمريكللاناكاكوأةريكنيلِفهيض
دهلعاَقنمارببريكلِاذهناِناَدَهشَي بيتناةريغصناکناوتاسيممنهل

قيِفوَتلاوثابَونٌمئرُبرضْانِإَونِلباتاِفِقَءاربلالبق
اَميرديالَوىَنَزلاهبشةيِصْعَمىلَعهًَلىّلوَمناَسْنإلاىرَينأكلذاِ

مصےس

هومنتووننمملُجَريفولوام:لوَقيفملإينأيفيَفنيِمِلْسُمْلانوَ

؛هنِماوترَبَكِلَدلاَاذهَ؛ينرَياالفتيار:لوقَيالَو؟ْمُكدْنِعوهامين
مصصصس

ئرَبنمرلآهورياذفصامكمُلااَريكمىوىتون
وەهرسارر٥

املُسهَدْنعُهْنمئرنمنوکیولاسيیتحفقاَمَنِإنوکيونِ

يذلانياربينأهلسيولقاكوه:هللوقفنعهلقاَبْنَ

اذَكَمَونمئربُهَجُحْلاهيلعاًدِإَفانا:لوقيوُهالوََبنِكَلَوفاك
Zoo O

.ىيفوتلاوابوءاَهُهِبْشياَمَووِذَهْنَعِهِلاَوُسيفرحب
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عسياممابذفراقمهالولهنمالجراوأَررفتةنالثنعو:ةلاسَم

ْمُمُدَحَأوفَفّفوَكيذلامَنوُرذَيلَوفضوليفريكَوُمَوكلج
Wwوو

.لِْفْلاكيدىلَعاضراهناربتَويالاهالو

هرمجرحاهيفُهَفقَويِذَلاَوةريبَكلعِفىلعيِذَلانأ:هيِفُباَوَجْل

7هبلاطا:ليققهلمايتيذلااًمَأَوِنالاَصِةَيالَوْلا
rاوأربنِةَءاَربلايفهمدكله

لهانُِهَلَعَنممناکادرامردياللفلکيفَواَڌَميف

امكُهلِعاَفهبمليامو«كيدهلْنيىحهتبالَولأىّلَعَنوُكَينأةَ

.ُمَلَعَأهللاواذهلبقانركَد

َوُهَفمهلكمُهالَوتوامهلكمهناربتوايهلكسانلايفَفَقَوْنَمَو::ةلاسَم

ةيالَوْلاَكِلَذَكَوِءايينألايفذَقَكمهلكْمهيِفْنَمنلكرشم

اأو.رثألايفُتْذَجَواميةايفدُعا.لاَحْلاىلع

لاوفنِاربينأهيلَعَفهَءاربْلاَوفوفو

ىلإقلَحُمْلاومكب5ىمَعْلاكةيلمْسْنِجْلانِماتنمو

نيراجللاوأنمَاراَجنلاَوةَكاَيحْلاَكٍةَعْنَصلا

ربت:لاقنِإَوىلعْمُهْنِماَتنمکُهَنال؛رفك

:َلاَقنوىارلقبوشالفانيكلذيكِلنش
انيَلَعنألءكَرْشَأكلذيللحيْمَلنِ؟لإلُسّرلاَوِءاَييَألانمتأ
2oةلُمجمهَتيالو

   

س

2س٤

نيبيرْجتالْنَمعيمَجكلذَكَوصكَنِمريتنمو

اوياشلاميمجنةعاربالويلوي
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هوه

اربي:ليقفرفكلاينايمهيلعَدهَشَِءاَقَولاىلَعَتاَمادِإُحلاَصلالُجَرلاو

مامالاِتاَباوجيِفو.دوُهُشلاةههيفلفِلءاََواىلَعتامن:ليِقَوكنم
7

ربيالهنأمل نوکىتحىلعُةوُهُشلادهَكنوماْسْمْلانمارب

 

a

لهاَتِيَذَكَونِاربهلقريبىوهنعىکحنمهلام
یکننوءاعيمَجمهنأرهلقنماوفروأةَريبكىوشنعاوُكَحاِةلمُجْ

|يكهنيايلسيلفنياربواربكةلمُجْلالهنيملُجَرنَعىو
الاأربهلقرگیومْنَعیومیکنوىلاوأَكَرّشلایک

اتاكاَدِإللانِاربيهتفلفاكلاَتْنأ:ٌةللاقفرضاكاي:یلوتملجرللاقنمو

َءاَبدَمَفرِفاَكايهبحاصللُجَرلاَلاَقاِ":ِلوُسَرلالوقةَلأنم

«ىنالاتأ:هلَلاَقَكناواب:هللاكنإاأو"مطايابوءاَمْمُدَحَأرْفُكْلاِ
يفاَمَواتْنأي
.ِةلْمْجْلالهانِىلوَتم
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لاقنَوَعو اًمِإَوتبااإفاكاًنُذَحَأ:هبحاصلاَمُهدَحَألاق
.ةعامُجوأنيناناکاذهیفٌءاوَسلْوَقْلاَكِلذِنِارها

اَدِإْمُهْنِمداو:َلاَقوأانآوأراكٍةَعاَمَجْلاوِذَمنمداو:لاقاذإ
٤۰َابسەس°2وك,وو هنيارنبالهَقالولأمهلكاوناگ نِاَو«ىلَوَتُمريغوأناکیلوَتملوقلااذهلهنِم

نميلعسيلفةيالَوْلالأريللاق

.[(طوطخم)١١۱صءٍحلفأمامإلاتاباوج:رظنا](١)

ءاَمُهُذَحَألاپءبدك.ڙئاگتِ:هللافراکااَوياللاَنم":سابَعنبانععييرلاةَياَوِر()
ءعيبرلادنسم]"فاكاي:ُهَلهِلْوَقِلهبحاصنورِفاَكْلامساقحَتسا":ْميَرلالاق"ملُطیِداَيْلاَو
.[٥٦ررفكلاوكرشلاركذيفباب
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3
و
م
س اربيالقٍةلاَحْلاَكْلَييفِهبحاَصِلمْصَحْلانِاَمَوبابيفامو ٍ

اذإ:َكِلَذلامكنم وَهوكمااهعلجوىلعلَىت
س

ه۶وسےس
1 0 هو 2p

٠َربيالهنيلعیغَبواديفاوافلاملکاواُدَمَلَطرواحرج نم

0 e

لأربعنياوااوشاكَىوربعوَىواكءاءَ

هبیجباممهيلَعاوُدهَشيذلناکاذهماربهناةَيالَولالهأاًمَأَوِةَيالَوْلا
ص

ا

2ص

اربيُهنَِفرورلابهيلعاوُدهَكدإهبلَعَكِلَذَكَوعارياهيَُدوُهْشَمل
ص

t
h

دوُهْشلايالويداأرييلعسامولعىدايدكبي

ةوناشيبلعسلقيلَعَتَكَعماياكوالَمك

لاقاِامومَعَرامكاوُنوُكيملاذنواريمهََِفمِكاَحْاَوُدوُهْشلااَ

وَجْلاُمِكاَحتأ:ياَحَِْلَقْوَأيولاشمَ:دوُيْشلل .هنماربيهناك؛روُجْل

م<اصےسمو هنيرَهَطنِةيلَوْلايفينمُهَُكسلا:لاقْنَم اربيهتافهباربيامهنم
71َص

خا ةرلَكاوكهنياربريكلَونمىأونلذكن
نًِالُجَرىلوتنَمَوقافيواكرشُةَريبكْلاٍتَناَكٌءاوَسقارُاةَداَعِإهيلعسيل هبَوُمُكْحَأوُمَلَعَأهاويفكدفةَعطلانِةدحاَوىلعرئابكْلالأ

ُلوَحلا
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ِلَوَألانَكَرلاَنِمُتِل
تسلاللملايف

يف:اَمادْحِإماكخألانملَمُجكلَىلعلِمَتْشَيَباَبلااَذَهنأْمَلْعا

يف::ةعلالاَوماَصألاَوكمالهللماكُحأيِ::ةيناعلاَوالسلاةلمماك

.مالسإلاوبدلااَهْبَلَعیبيتلاناكْرَألاَودعاَوَقْلا

ماسلاةّلِمماكحأيف:ىلوألاُةلمُجْ

ىلَعَوتسلاللملايفَلوَقْلاْعَمْجَتةَىلعيِهللاوهذَهَو

يلحىلاعَتهللانأوهف:هَماةيمالسإلاهللاماكايفنيل

تخرهميالامَاَلالهايفُهَنَمِلَكْتَفََسَوالَىلَحْلا

ِةَماَرُكْلابصَتْحُمْلاعدلدوُجُسلابْمُهَلِهرُمأيفِةكِيلَمْلاَونيلسيلِإىلع

ْمُلَعا":ِةَلاْسَمْلهِذَمىلعاقيلْعَتديولةمَدَفُميفشيفطَاقاَحْسِإوُبٍحْيْشلاتسلاللملا(١)
2

يفريتيناصتادَنوُكَتنااَمِرَجُعَأَولئاَسَمْللأنمناتيةهجنملًأةلاْسَمنأ
E

يِفاوْددَقَ:لوُقَيهفترصابنأیرتَولاَقنأىلإِلاَمَكْلاَوِناَميِلاضايِر

الىّرْغَمنِِةَمِلُكْلاِذَميِفَوايدكناتبلالقناموريكاىلوألالمالاج

:ليِلدلاوياتييفاسماوذْنَعلويدَبوُقنَبأنيّدلاسمهلاَمِحَرَو-بيلانَعىف

للملالُهَجس1َ.فلينبناَملُسعيباابأيلامَعينييلاةياكحامو"

اهَلُكهذَمنمدَدعاِهِذَهَف؛اوُكَرُشَنيِذَلاَوُسوُجَمْلاَوَنوُباَصلاَوىَراَصَلاَودوه
هبَناَميِلاهاَنرقَينأاوُكَرشَأَنيِذَلاَوسوُجَمْلاَووْاةَجَرَدعلبْمَلَولمحو

ديحوتلاةمدقم][۳۲/۲ءناهربلاوليلدلا]"خَلِإخَلِإَكِلَدنمسامهلبمهب
r سو

هححصمها.[۰۷١٠صشماه‹ىخامشلانيدلاردبلاهحورشو
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فواًرابكتْسادوُجّسلانصسيلئإىبأوةَعاطل

الْصَأَةَكِيَالَمْلاٌصةَعاطلاِتَراَصَفةيِصْعَمْلاىلإانوکرَراَرصالاَرهْظأَو

َريِصاَعْلِلنيِعَللانِمٌةيصْعَمْلاِتَراَصَونيدلاموىلإَرعيطُمْلِل

لکانعُءايِههلمَآَنَحَماُهَاَحْبُسهللانإماسنولاونجلاَنِص

ِوُرعْلاَوٍةَسَوُسوْلابسيلاَمُهَألَديحاوُوهَتَجْوَرعطُاهاَصَعَفةَرَجَشلا

رفتسمىلإراددَِنَجْلانمعبمَجْلالاطح دعبناَظَمَوضارع

ُهاضتزاانيِدالسلاهَلهلاَعَرَسَفنيِضِغاَبماباَرُحَأَونيِقّرفََمَءادعأْمُهَلَعَجنا

اعدُهَلْسُرَتَعبَفِاصَرلاليسىلُِاَدَمَوهيلعَباَنأدعبالامْوَيىلداي

اًعَسسهدونجسيلاثبا نألعبةمَلاَحُميفاداَنِعَواًْعَس
ےس هباَتکيفَكِلَذهلارافِناَيْصِمْلاَورْمكْل٠ىلعيواَنهَلعر

َلاَقَ تزآاوطمالشإلاوةلملمهأنمديحْوَعلالأمُهَو اونماَع2

موَقْمُمَو4ا8بةلِملأنهوهينعي
موفمهاسابعنبانَاا

َبَصَأ:اوُلاَقَفليچنلابياَطَمَوِاَرْوَتلاَبياطَاوُراَتخاىراَصنلاَوِدوُهَيْلانِ

لوقٍاسوُجَمْلنيدْنِمنل؛ِسوُجَمْلاَودولاموفمهليوهاني
شللقاعُناَطْيملاَوقليلاريَحْلِلقاع:ُهَْفَوُمَ
اّضْيَأَنوُتِباَصلاَوةاءاَيشَألاَو مالَظَوروُنلبامفًنولوَقَيموقاض
ْمُمَو€اَنْسَدَفامكَروُيَرلاَنوُأَرَقَيمومهباحدنلا

رَمَقْلاَوِسْمْشلاَوناَريلاٌةدَبَعضو4سوجملاوإ»اللىسيعله

بلاوٍمِئاَهَلاهرمِتاَيَمْلاَنوُلُكايَومراحمَتاَوُدنوُحِكنيَوموُجنلاَو
ىلٍاةَكللاةاَنَمَوىّرعْلاَوتاللالهانمماَْصَألاةدبعمهو4اوڪرشآ

E
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ةَرِفعيِمَجَف٠مفاموبمهبلَفِيهلأكرإإل بهاَذَمْلاَوِكْرّشلالُمَأيقر

ونالتىلإيلادوعنيروالاقيالأنمياشةَيدَّمَحُمْلا

ِناَميِإلا:ٍءاَمسَأةكلَكاهيِلِعاَقَءاَمْسَأنأامككْرِشَويقوِناَميِإ
ِناَكْرَألابِلَمَعَوِناَنَجْلابِداَقَيعاَوس:ٍناَكْرَأٍةَنالَتباًمْوُممس

ناكْرَالِلاًعيصُمِناَنَجْلاَوِناَسْللاِبارمءاَقِفاَُمىميقاللِعافَو

هسيملِعاَفَوققيومةَم1شاموةضيرفعيِضتب اکرشُمیّمس

ید:ُهُرُكِذلجوالواَذَحيفلصألاَوراتلودوُخُجْلاب

َنبِوَسَلاهلاواهيفسانلانَعربخأمث٠٠تولا

31ارےلناتالايةنيخلاويصللمأكوكل تكرشمل 4تكرکر

لُهَأ"4نييمّوَملالعهلأبويولراكنإلاوٍدوُحُجْلالأ

۱.يفْوَلاشابَو«لَمَعْلاووعلِاءاََولاَو
ةيحاَواهِماكُحَأَولَلِمْلا:اَْباَحْصَألاك يفِفَلُكُملُکىلعةبج

ءاييولاىلإيكقهنعييوبلاي

هريقمكعبْكنمَووكرممهلاسوُجَملاقريلع:لوَُن
ةَنتومذاع:ىِويايفتي

ُمَلَعَأهاوفككِلَدْمَلْعَيْمَلْنَمَونوکرشُممها:ليِقَوكَرْشَأكلذ
„o

.مكحاو

٤
ء

\&

2

ا

۷:جَحْلا)۱(

.٢۷:باَّرْخَألا(۲)
A1:باَرخَألا)۳
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مکُحيفءِقاَقوْلالمَبَمْذَممكُحيف:اَمُهُدَحَأِناَمْسَقيهو

.فالْخْلالُه ا

[يقافولالهأمكحيف:لوألامسقلا]

:ِةَيالَولاٌلُهَأاأقءاربلاوقالولهااِعقاَقوْلالأُهُكُحام

رافْعَْسالاَوِةَدَوَمْلانَِنيِملْسُمْلاقوقُحعبوَجُءارُجِإمهيْمكُحْل

مهِضْعُبميِرُحخَتَوىَدَألاٍفْرَصَوىوَقَلاَوربلىلَعِنْواَعَتلاَوةَحيصنلاَو

لهآاأو.انطابَواًرِهاَظمَعروُجَيلاامعیمجنِمكِلَذرْيَغَوْمهِباَيَغاَو

ُءارُجِإراَهَيْساوأهيبوأرارقإوأدةياَعُمبمهارتحضاَذِإمهيُمُكَحْلاَف:و:ةءاَربلا

ةقرّسلانمعطفجَرَدلجنيدقوىتزلانِوُ

ِءارجِاَومهَتَراَوُمَوْمهِتَحَكاَُمْمهِيَداَهَشِلاَطْبِإَمَم

ُجَحْلاَويفمهتانِاكلذخَأَوْهيلَعىَتوَمْلاقوقُح

٤ ِصاَصقْلاَوِدَوَقْايفاننيةَيوُسَلاوىلعْمِهِداَهُشِإَومُهَعَم

حلاءاطعَِوكلذٍكْرَتىلإاوعُدمهمُداَسَفْلاَويغبَرَدَصنِ

.ِناَمْسِقَوُهَو:ىلوألا(١)
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ْتَمِيِقَأىلإاوبأنفاصلو ةَرَوِاَععْلامرغعمُدودُحلاُميلَعت

قراطونيراحُمْاالختالاوقلسلايفَواَ

دعبِداَسَفْلانَعفَكْلاَوهللارْمأىلإعوُجّرلانِاوباْنَِوْمهيَلَعةَرْذَقْلالبق

هَلىيالَوّلاَمالوفلاىلإاوُتيِفَيىحاوُلَوُقراَذُغلاوراذنإلا

لجالَوىلعدهومهريدُمعبيمل۱وُمَرَهْلاِنِإَوءلايِعالَولَ

سابوِاَمَوةفىِارحموألاتقلالإمهِبرَحلاحيفْمُهْنِمرار
2

[َنيمِْسُمْلافالحلهامحيف:ييناثلاٌمسقلا]

ونصوپامركَىْوَعُم:َنيِمِلْسُمْلاالخلهيفْمُكُحْلااأو

اننيِديفِلوخلاَوهَلاَهوَعَدَنايذلانمعدلداقتَعانم

هاناوَكِلَداوُلَعَفنفكنماواريمِممةَءاَربْلاَوولوتنمووامةبالَوَو

ىلإْمُماَنوَعَدلاقاوُهُمَسَوَكِلَذنِاوممانرواممِهيلَعَوالاممهل

اَمُكْمهْيلَعدوُدُحْلاٍةَماقِإَوءانماكحألمالستسالاوانيلقوَقُحْلاباوعد

رْبَعنِهيلعْمُهاموْمُهاَكَرَكِلوَْنَقءبَحذَملأىلعاهم

ننمهنيايملفنملَامييجعميلانيىلع
ةَداَهشةراجِإوْمهقوقُحنمكلذريغِةَفاَدُمْلاَوةكَراَوُمْلاَوحئةاَبَذلاَودةَحكاَُمْلا

هيفاَمَوِدوُدُحْلاَوٍةَءاَربْلاَوةَلوادوخماكألايفغنلول

اَنوُرَهَفاِووايانعباتييفلذقَونيلري

هانُبِحَيامِقوَقُحْلانِمهَلبِحَيَونهدهجَنملمُهانرَهَقنومها
و

امقَحاهيفْمُهَلسيلفناَمْعَْسالاَوَةيَالَوْلاالإءانبَلَعبحيام(رعبچيو

 

2.س

.هبفيِرْعتلامدت()
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7هلليحرلاببوبحَمناَيفُسوبالاقامكاوُم
س
4

ىلَعْمُهَلمْلُحْلاَوٍةيِصْعَمْلاَدْنِمُهنِم:ٍناَلرْنَمالإاًنمْوَفيبوايبسيل

مهيَادْعَبتيمادنعمهادلالْخيْساَوءيِاَعَمْلانِاوُبكنزاامومهفالح

.َنييْوُمْانيهلاىجيتلاروُمألاَنِمَكِلَذىواموىبِلَمَعْلاَوقَحْلاىلإ

لاذٍةَداَهّشلالوُبقَو؛صاَصقْلاَوةِلاَةَحكاَمْلانم

٠"نيډبانِمْوقبواننراجروماوَِةالَصلاَوءاوُمَهَي

هنآتمریرگيینتملنيعيينعبويبعيو
ِدّمَحُميفلوقتامنيِجفوُرْعَمنبلاَ

.َمدَقَت(۱)

.[۳/٠۲ءعرشلانايب:رظنا](۲)

يفَتْوَمَرضَحملاَعَو«بيبحنبعيبرلاٍةَسَردَميجيرخْنِمن:لَووه:َبويايآوا)۳(
َتوَمَرضَحِبتكَرْذَأ"':ْمُهنعاندَحَُملَولافَوِءءاَملُعْلابهيفرحبتاكقو

همْلِعَوِهِلفَعيفكيدلَااهلكاينداىلعيوولمهملُجَرلاناکنِالاجر
لثاذمليايفونكونواليمِاَفْلاْنِبولاُدبَعةديبعوباناک."هعروَو

.هححصُمه"ميراادُهَعبرقهِإف؛لئاويمكب:َباَجَأامير

ييأْنَعمليادعافلاىلإيادوارىورتلالمنمفر
لإعبرانأُاَضتزاكلذهَكديَعبيأنِماةَاذناكَويلَابحاَصَوَكَديَع
هيَراوعيباعَجْرخالعفألتنكام"الْكيديفىُمةَعَجاَرنويحلموم
داَدْراف.'ةفعييرلايِفَويليامدحامالانبنكَربِامفولونيَوولصقيف
هححَصُمها.هدحومميراجرَحَفاصْرمُهَدنِعدراوهَيأسفيفولقيةبحَم

ِفَرَعُمْلاُب(٥) ةديِبَعيأنعَمْلِعْلااوداَنيِذَلاِءاَمَُعْلانِمكَذلايقباّسلاىموخأوه:ف
ِلْهَسَوٍروُصنَمنمياَحَويعلبعنبوفادبعوحّروُملاييأكةنيعملئاسميفبراوفلاح
اواِوسِلاَجَملاْنمُمَدرَطَومَعامركميراعَماهيِفحلانأةَديبَعوُبأىأر«حِلاَصن
كِلَذكَوءاَهّيلَعاوَداَمََوعيامايأيفامورهمياكمىااوكراواَ

Bu

.ٍرَمَعنبیسيِعَوديزَبنبادبعةفلاخُم :لاقنَعالفتِءالْؤَميحيفحلفمالالاق.ر

لثاسمْمُهْنِمتعفو:َلاَقفيزَعْلادبعناوجّرَوُمْلايْينَعليسقوفأماماباوجيِفو"
يلاباَحضَأيأونيكلياويفامفامرياأولاسكليفموقذوبمَقور
َُءاَربلااًمَأَوَنيِملْسُمْلانسممهْونَممُهَوٍمُهَداَْسِإعديالفاًنِاَهََففالتو ل:لاق
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َلاَق؟اَمِهَِداَهَشِبعَمْجَتَتْنكداالطاَوجيورتلايِفِنَسَحْلاَوَني

.كِلَذَوُهمَعَ:ةديبعوب
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َناَكاَِإٍِتاَقَدَصلاَومَنَءيانِمْوقحاضْيَأفالْخْلالالبَ
نماىلعاأمْاشياْممِهِاَرَعيفْمُهْنِمدوهلعات

قوقِءارجِانيمهنعمانموْمِهِضْعَبْنَعُهَنوُعَْدياَمَكْمُهنَعملَظلامف

ُهَعَمَقَياميُهَبدَأهيلع مدحتناةالحنعلىلإكيرواجنوغف

وعنتمانوكيدلبقنکيملرشِثاَدحِإَوركامعجاظنو و

ُنماَمِإمهامْمهْيلَعيقوَقُحْلاَبجاَوِهِئاَرْجِإَوِلِداَعْلامالاةَعاَطْنَع
ص

عفوتناوتهبي

ريسمهناهملواإدوجامیجر الَولايِعس

٠يافابومممارياممُنيليلوِلاَيَ

َوللاباَلالجو:ةلاْسَم نَِلِلقاتاتداتينا
هنالاقامكيفِفاَجْرِإلاَوقالاراَهظِإِبلجواوسطمک
س2هنرلنلظ:هتاحْبُساش هلْوَقىلإنوقف نطلبلت4oهَراوليقو:هل

٠هرفاةامكنبدنارغبول:ىَلاَعَبالاَاتكنيايف

انلَمجدقاًموُلظمليفنمو:ىاااَامكىحريقسلالقيلوو ۔هّيلولانلعج

رج7:ىلاَعَتبااتكاكيضزألايفيفشللَو١لقط

ريسلا]"برأةَءاَرْلاىلإَوُهَوءاَدوُمُحَمزيِزَعْلاٍدْبَعنباىن-َنيِلْنُمْلادنعنكي

هححصُمهايوتائاهجريفماليمنأ۱/۱

(١)۹

۰:باَرُخألا
١۱:ةَيْوَنلا

1:ءارسإلا
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ِءاَمدلاليلحتىلعتدجواَميِفهمةمالاتعمح7وسروهللَتودرايلا
1

تعم

0

لجناهُجَوَنوُعْبَس:َلاَباكادبعماإلانأيوُرَوليد
نيانِم؟اڏَم0نم:َلاَقَفنیهجوپسارزميبألاهنتربتامدااهب

س

ٌةَعَكَرَأالإهلهلسادرميبًدنِعمُهْنِمنكيمََّلْبَقْلالُأءاَمِداهبلحباهْجَو

.ُمُكحَأَوُمَلَعَأهاو"ايفلعدددقوجو

(١)٢۳.
(۲)

اميِلَمَعْايفَواديباوكمونايفبءيِاثلاقِاءاَمَُعنميناودمتلارصاَهُمساروأ()
ةَمولهايففاحلرَكْنمْلانَعاياتفوُرعَمْلابارمآوضعادادلإاهللةرلع
َرُدْصَينأنوُدمهلفققحاجروختايفماعنيتطلبطايرغي
َنوفِرْعَيناَطْلُسلاُباَحْصَأَناكَوملمقينأنِافوحمكُحْلاسِلاَجَمْنَعدِلمهنم

هافةعنيعبسباكودعمامإلاباصهاكْنَعلإووداوكفهذن

ُهَدَرْوَأاَميِفَومهاَرنِمِلْسُمْلاِءاَمِدىلَعصيِرَحْلاٍنِمْوُمْلاَباَسحُهبِاَحُيَناكَوءالي
ياو؛ساَبعْلانٻَبوُياكُهدْنبهلاميِرمُعيفهلادمكلذىلَعلبلدهلُففنَصُمْلا
هِفعَصِنَمَريفىتحاقعنيبهاووقاريناَكَوٍسابعْلاَوهديَحلادبَعدَيَع
بِيْوَميفةَيِضاَبلا)بانِكهََْعفةلطباَلااَذَمِةايَحةااونمهيو
تهيفرَمَعُمیحیيلعذاتل(خيراتلا

صريسلا:ينايسولارظنا]

.[۳۳صءةسوفنلهأريس:يروطغبلا](٥)

ييَ َنيِرُشَِوهَريڍنعنِ:ُلوُقَيناکماماارَریسباتِک

هححصمها.عّيْمُمماكووعيبل
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ةلُمْلا

لُهَألّلِمماكايف

.ماَسفأهالىّلَعيوَتُحَتوِذَع

نوتياَصلاَوىراَصْنلاَووهلْامُمَو.بلثلاللملاماكْخأيفبقا

.ماَنْصألاِةَدََعماكايف::ُتلاثلامسلوٍسوُجَمْلاماكيفُمُسَقْلاَو

لوألاُهْسَقْلا

[نيئباصلاویراصنلاودوهيلا:ثالثلاللملاماكحأفا

o

تَدِحاَوْمُهُماَكحَأَوباكلهامهنيِئياَصلاَوىَراَصنلاَوَدوُهيْلانأْملَعا

مهتوعَدةيفيكيففلناالسلايلولاىلإالراEمَنَكِلَذَو

اًدِحاَوْمُهوَعدَيهنةيداَبلالهاأوارمألاىعلهنيمالاوَعدَي:ليقف

ْمَلْعَيْمَلنِإَوىَرَقْلالُهأَكَءاَسَوَرلاَومهم4مهيلَروُظْنَمْلاوعدي:ليِقَو.ادحاو

س4س

مهومهءاريغنممهوبمهولولفمالش۽اعلاادنبَالإمهلاك::يِنْعي()

ىلإىعىتلاَلَكرْشُمْلانأىلعليلدلااملينٍِ:ِتلاَوُسلايفلا.مهَمَأَمىلإ
A َو2سو

ْمُموُعْذَتىتوَلالياقتاليلعاي":َلاقَقةيرَستعبهنأيتلانَعيور:لقفٍةلُمِجلا
یالوسAFاولابراءاينميحنمىراسيجو:َلاََو."ٿزيأَكِذيَوعُمَرَ

CA aed

دام :َلاَقَف.هللآالافق؟وڻآلاَهنودعاناات ناقيِتوعَدهنالصَتتحهلصول":
وک كىناناهرفلااذهلإىوأروف:ةيألاوِذَموفاُلوُسَراَتمث"ماقامويىلإالهمايتوعد

.[١۹صءتالاؤسلا:يفوسلا]ها(1۹:ماعنألا)ةيالارخآىلإنوrكړبنمو
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مالسإلااوُلَحَدَوُهَتوعَداوفنافحاويلقتنتياكمجرَت

ىلإاوعُدمالشسإلانِءايةايللاىلعاميتويميلامن

مهامىلعمُنياعطنمعَدنعةيءا

ٍتاََصْحُمْلارِئاَرَحْلاُاَكْنَومهتابلکوَكْليْمُهْنِملِحَتَويلع

َرَمُعْنَعيراَالإهاذهىلعسناقاِاَِفاسُمْلاَواملاَنوُمْ

اَهَنألاكمَعهاهياكهفيذُحجوَرتنيجنعىههنا

هرينأدارايههتهنمكِلَدَو«ةَداَهّسلانيلاذِإينا؟ماَرَح

َمَمِةيرِجْلانِماوماَنتاَملْسُمْلاِترثكَنيِحنعَدوُمِلسُمل

ايدبلتتبعالمَملتايلوألابال

نمرِئاَرَحْلاحاَكِنَولكارخوَكْفَسَومهلاومَاةَميِنَع

لَوفيلإُهوُدَويَِهيلَعْمُهَحَلاَصاملُكَكِلاَلبملاوېو

كيدريَمهيرواَجُ
مهنِمململاجورالقةرازباكالَنْاِ+

ةَسُمَحاَهيلَعطرشي محللُكأَتالورْمَحْلاَببرشيالنأ:طوُرشةسُم

لىلزىربيلالو

.[۳/1۸«نآرقلاماكحألعماجلا:يبطرقلا:رظنا](۱)
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مقا

ِسوُجَمْلا[ماكحأ]يف

حبلايفاِللابلَناَوُذَحباَتِكلالهماكُحأَكاضمهَماكحأَو

اَذَميفهيرِاءاطْعِعَوََوميِرْحَلاىّلَعاَمهَفْمْهنِمِئارَحْلااك

نَمُحَرلاٍدّْبَعيقيرطنميتلا مهاوت":لاقایهنآفْوَعنِن

الإءاوُمْيُعَوءاوُبُسَوءاوُليوُفةيْرِجُلاَومالْسإلانِاوَبَأنِإَف"باكالهاهسس

لأَكِلَذَكَوءىبْسُيالَوالقلاحيفةَةيرحْلاهيلعاوفاا

.ُمَلَعأهلةَلاَو«ِلاَحْلااَذَهىَلَعبانك

ُثِلاثلامسا2و

َدَبَعماكيف ىَرْحألاةاَمَوىّرُعْلاَوتاللالأنمناكْوَألاٍةَدبَع
ص

ad س

مالشإلاىلإنوعيمُهنَِفناتولاِلْمَأيففُمُكُحْااً
٠ووس النقا:اتقفاونةيلولصمنميفلووشيابو
ًالَفَنيِكِرْشُمْلانمةكَملهاامأَو٠شورشدامومرهفتبعبكرت

ايبنلالاولعلاوبلاعيِمَج:ليِقَواكتبيلاةَمرحلنويسي

.ُمَلَعأهاوبْحنَعالإمُهْراَال:َنيِكِرْشُمْلايف

۹٥٠رريبكلامجعملا:ياربطلاءاور](1)
وفالوُسَونأفْوَعبمحولدَهكىعسجَلنةي:باطَحْلانِيرَمَعلاق

حارَجْلانِةَدْيُعوأامدحاذَكَو.''باَتِكْلالأهُمهباونُس':َلاَوجهسوُجَمنِاَهَذحأ

ها.سوُجَمْمُهَوولاِلوُسَررْمَأبِننَِرْحَبْلالأنم
:ةَيوَلا(۲)

ليِعاَمسِإدلونِابرَعناكنولرش٠لكلاي:َلاَقْنَمةجُحماقإلالاق

هيلعهللاىلصهلق ٍتاَبَفَررشعتعوارهَشدرسلراكناكءاروشاَعمويَماَصنم":ملسوهيلع
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ص

:ليِقَفِةَيْزِجْلارادَعِميفاوُمَلَتاَو:[اهماكحأوةيزجلارادقميف]ٌةَلاْسَم

ىلعاًمَحْرِدَرَسَعاَئاَوِدوُهَيلاىلَعَمِهاَرَدُةرَشَع:ليقَومالایراَمىلإكِل

ٍطَسْوَألاَوَبهاَرَدىلعليوةَسَْحلَوىَراَصَنلا
رَمعَبَتكاذَهيَورُهَشلکيفاحنوُدلاَوِناَمُهْرِد وباطلانی

كِلءامهزِدراوةيِناَمَتىلعَعضوفهََقوُكْلابفيننَِناَمْتَعىلإ

اًمَمْرِدَرَشَعينافّرصلاناَكَوْفِلاَحُيْمَلَوِقباَحَصلانمرضُحَمِب

۷رانيدب رخ

ص

ص يرحلِدوُهَيلاماأهنالكةيزِجْلاىلَع:ّليِقَو
جو8لاَمْطلاَوَِِعْلاَو۽ءالىلع۲و

هُيوةيزِجُلاىلإىَعذُيف:ليقفسِلْفُملااموناففَفلْتخاَو

۸ر«...ءاروشاعمويموصباب«عيبرلاهاور]''مالسلاهيلعليِاَمسِلَونم
ءحيحصلاعماجلاحرش:يملاسلا]دلوىّنَحاوُكَرْشَأاذِإبَرَعْلااقررياىلإهيف

.هححصُمها.[۱۱/۳یاروشاعمویموصلضفيئءاجام

.[٤٤٦۲ردوجسلابمصتعانملتقنعيهنلابابءداهجلاباتكفوادوبأءاور](1)

نيِدشاَرلاءاَمَلُحْلامايهيجلتاكطفمهارردةَرَسَعرانياُفَرَصَقاهياأوِقاكَرلاريعيفاذَ()

١٠٠ْنَعصقتالوقنَسلايفامَمز۸٤ِىّلَعديرلهِيَهلالأاوابسَحىلع
.ِاَقْطَألاَولَمَعْلاىلعْنَمىلَعلَوياساوُرَِلاَجرلاىلعدَ

يَِراَصْنلاَودوهابقرفالاوسَنيِملْسمْلانممهيرمنمةقابِضاوعدلالهاُنروُهْشَمْلا(۳)
طرشي@%باطلانِيَرَمَعنأ"سيفربفَتحألاىوَردَقفألاٍلوَأنمْمِهيَلَعْتَطِرُشىم

ْمهِضْرَأِبَنيمِلسُمْلانمليكنوىِاوُحِلْضصُبأَوهيلوموةقاِضهمدالأىلع
؛فازرلادبعفنصميفو]]6۸٦۱۸|يفةفايضلاباب‹يقهيبلاهاور]."هنيِدْمهيَلَعَ

نإ":اوافرعاوناماقالغنةيْرِجْلالهانأ:[٦٦۱1۹۲رةيزجلامهنمذخؤيمكباب نِ

5ركعَلاَقف"فاييفمكابَاوُفَكاباوعاإنيا

AEEAE"كدىلَعمهوديتلَوتولکات

اب::ليقَو-ديلَولانًِدلاحنأَكِلَذىلعلدي.ةفايضالوةَيزِحمهنققحنالفمهتياَمحْنَع

اتاَهنمولالجنيجصنىراَصتىلإاَقلارَرمَأ-حارانبَرماَعةد
هححصُمها."اًهنَعاًنرَجَعذَقَومكملاَامن:ُهاَنْعَم
.مهْيَلَعيزالهنأمِئاَعَدلايفهبَمَرَجيذلا

١۹
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لبهبينشفيفیلهامہودحَوُييفىل

:ليِقَوءاَهَيِدَوُيىحَكِلَذَكلاري«نيللابُةُهْجَوىلطُي:ليِقَوُهُدَسَج ليِقَوؤيىتح
)۱لوس
۰ءيشهيلعسيل

لصَيَمُلْظلاكريالوارففانبيُلهنِإَفماَمالاةيْرِجْلادَادو
يفَكِلَذَكَوةيِزِجْلامهمبالقمنَمللفْرَصىلعزدبملنِإَومهي

2Eo

لإهنايهدافلإامدحاهيفاماعُبالوبدعوالِناَمْنكْلالاح نمنممهب2ب
امسِإَولنمِِروُمَأنمايكاورينأُماَمالاُهُهكَرَيالوكِل كاَسُمِإَو

لهاملْعَينأُتِحأ":َلاَقنيَقباَسلانْيَْوَفْلافالِخبماسلاةَحاَمَسَوىَماَمَيلوقااًَهَو(۱)
ةَمُكحنواَذَه.[١۸٤۱رںاثآلالکشمحرش:يواحطلاهاور."ةحاَمَساننييفنأباكل

ةيرحباَهَسوُفَطنوُسراَميمهادىلَعْمهِياَقِإَوَنيِكِرْشُمْلائاَسنوُدٍةَيْزحْلاببانكالأزي
يِفضِياَاوكِرذُيل-۲.دولالوُصأيَفنيِمِسُمْلانوفالجل-١:ْتاكامّ

لَمادِإَف.َنيِراَتْحُمنأهَجاوذيْساكييفَولماعةباَعرنحنِالسلامِل

يفسَبحْيَو«نللابُههْجَووأِ«لَسَعْلابجىّلطُينأسِلْفُمْلامدلىلعمُكَحَبننَملوق

هديريفمالشإلاورةيةماعلاذكيرليدويىئعسلا

ما؟سوُبحَموهوهتيزجنمْللَحَعَبفيكيِرْعشتيلنييسرنيتالریبنمالشولاو
ِهَفِياَضُمْلاهِذَهبدارينأالإمهلا؟سلقُموهوِءادَلاببلاطفك هاومالشإلاىلعههاركِإةَ

سلمم

ةنجْلا"ُلوُسَرلا(:ةرقبلا)قلايددشايدكدلافهاك1لوق
اورُنِمْوُمْلاَفْيَكَفييملاجيححااويطبالامُهلَمَحةاأتولکععر

نممالشإلاينجيلَه٤٥1۷«نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنألاقنمىلعةجحلابابعيبا

 

  

ُهبشَتيلاوةناهإلاهذهِءارو ٍ لءاهْرَكهقْنتعَْنَميِفمالشوللريحيأمتَنوُكَتنأهشت

.اذَهْنَعيغيفالسلايامَحْلاراساتحتلَمْعَيانْيَعدوكنأاِلإ
نمِءاَمَلْعْلاضعيلوقَوُهَواَمَيِسالفعلااذيقعنأمالشةَاَعَدلانسخْنِمسيَ
الإاسفهلاالوييسريعهالوامركاها مرمالسإلانِلأ؟اَهَعْسُولإ
الخأمراكَمَِةَرْجَحَتمْلاراَمْضلاَوَبالااعتإ6لورنيوقو هتقروهګالخ
قلعلمكرك::ىلاعَتلاقولاشيلهلولهباتكبدولادمىلعمُهَعَمَجَويطل

لاو:نارمعنماوصلبلَقلاظيَعاطتكولو:لاقَو٤٤تر
سرمو

نوكيديلعرسينرمهتريفاأويفءازوجياليعلاق()

مکوکےگ
هلةَميِقالهيل؛؛َنيِمِلْسُمْلانوُدمُهْنِمرطبميفهيلَحَفنلْسُمْلاسملحَأهدسف
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س`كىماۋبکماوسدسمااففہیددوقرشقےن:ا#4و

 

قوءابْرلاعبوسوقابّرَضَوعامجَِوسِئاَنُكلاِناينُبَوس
نِ:ليقَومالشإلالبقنُكَمَلكدهننأٍلباَطَحْلاُنِبرَمُعرع
دبعهاعَْصيهمدهدمحمنبةََاكَوسانَاِامجاد
َوُهَوةتيِدَحالوةَميِدَفٍلاَحِبةَسينَكالَوعيبمالشإلايفكرْننَأَرَمَأَوريَ
.يِرْصَبْلاَسَحْلاُبَحْ

ماكحأضعبو‹مهريغنعباتكلاٌلهأهبٌراتمييذلايلايف:ةلأسم]
۱[مهتلماعم

ريفرنزلابهمالَمالامَعَ يفَنوُكِسُمُيىَراَصْنلاَواِفاَرْطَأيف
يفدوکويفراولولألَوَناَفّصلاٌيِصيْلامهي

َوَمِياَمَعْلاوُسِيلينَامُهَلسلوسرجِاساَحَوصاصَرنِمماومهباقر
هعيريبقو:ليِقَواَلاتحتنرلدَارماأوناس
نوُيكريالوصيباکلودَوْسَأهيفحانوکيَومامَحْلااهَعَملحيمتاح

لَوَجوُرَسلاريالواضْرَعفکالابريِمَحْلاَولاعبريوليلا

الو«قيرطلاىلإووجبماللدوديلَولاجمليفدودي
َرَمُعنأيوردَقَويوُمألاىعدلمايبايفَنيِملْسُمْلاىلعنول
اوبكهرقللألإقلاىلعاووالنأاكىلإبكرادَ
لإُدرَدُجَفريحِناَرَقْلالهايفنكيمَنِمََبَتكَفتوخاإهبل

.یکمربعيفنو

يفهٌبرِماَعْخْيّشلاهَرَكَدامكْمُهَدِْعالعَوُمَودنعاماَرَحناكامراسكيذَكَو
هحّحصُمها[٢٤/٢۲۲حاضيإلا].ٍنُهَرلاماكخأبابيفحاضيإلاباك

نوبکريمهناينعي.هعناص:فاكألاو«هتعذربيأرامحلافاكإ:لوقتٍفاكإعمج::فكألابهلوق]()

.[(فاكإ:ةزمهلالصفىافلاباب:طبحملاسوماقلا)جورشسلانودعذاربلابريمحلاولاغبلا



NE سلااسعأو nttitintintir
SSR A eedaia

ےہو

5وعكوتالطولانبألةقلاكشبدتلصَقَتىَبمَو

لوقيفيازساقاشياملايأىلإ

لَوبراشالوالَولَنولْعُجْلابالإيشذلاُبَحصُيالو

مليلَومَاهشفاوكسلَجهبتلالتلقُتَدَحُيلَواَ

نِإَو"تلقاَمتكْلَعَولعدريلدعىلعييملاملَسنققاضيالوبَ

.مالشإلاىلإجْرَيكلذدعبكريالقةاَدِجْسَمْلالكَ

[باتكلالهألبمكُحي:ةلأسم]

مهنيَرَدْحُينأطوخألاَويملايباَتِكْلالأنملكيلايف

قاَفتاڀسجنْمُهِْلَبنِإَفلاُةَدَبَعَوُسوُجَمْلااموُميمَج
َُلْعَألاوءاَهيَلَعيأتنأنمُهَلِاَسَمَولأنممظْعَألاروُهْمُجْلا

0ُيِفْوَلاهبو
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هشاهتراسمسللاالتهدرجگواغ9أادعاوف 1

ُةَكلاَتلاهَلُمْلا

ُمالسالايِبىلناکrدِعاَوَقْلايف

حصلوءاَهَلَعىّداوللَعَجَوددارَهناحبسهل

اَهْنِمَوىلاصايهيتلاةعبْرَألاَنُهَوءاهماكحأبالإفْلَكُمْلِلُةدابعْلا

[ةعبرألانيدلادعاوق]

ايابِروََُمْلادعنابىلإيومَل:اَماَدْحِإٌةعبرألا
رمولاثيْمايفهبَرِمآلاي۳ِيلاٌدَحْلاىلإيدوۇبيذللَمَعْلا:ةيِناثلاَو

يتلامِراَحَمْلانعغَرَوْلا:ةعبارلاَوبابللَمْسيهيلايل
اَهنِمَوءاَهيَلَعالإى0اليلانيدلاعارفهَ.اَهباكَيْراًدنِعَلَمَعْلاطحت
اقااووضخرْمألمالْسِيْسالا:يهيتلوةَعبرَألاناكْرألاتعرفت
فهبهعوَيهرزواقىم
اكیضرروُمَألاعيمجيفهيلإيوقلاہاَقاَيَبْشاَوبهاَوَمْلا

.ِهِياَضَقُِءاَفَيكاَو

نأامَكنامييفدالعُرفيلابطلصييهىَوألاداوا
ٌةَراَرَحْلا:رهيتاولامَِناَدْبَالِلعوضوملابطلالص

اَمَكناكاةَعيرألانيدلادعاَرقنمتعّرفَفةيوطلاو
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ُراَحْلاَوسبيلاُدِرابْلاَوسبايا:عوُرفةعترأنادياعِاَبَطنمس

بطلُمكَياهبيِنامعرَشلااْوتَراَصَكبُرادراوطرا

ص0ےسر

هيامهغووبلاعيابطثئاكامكمايايىَراَجُبيذلانيل

عَمْجَيففيكَفيلانبالإحصيونادلبطلَكَاَ

ِناَدْبَألابطنيبامناسفيعيبطلاِنْزَوْلاَنِمِلاَدَيَعالاباَهِفياَطَلِةَعَبْرَ

.ةلجآلاَويَاتو

اقلباًحيرْصَنَواًفْشَكِهِاكْرَأَوِهِدِعاَوَقليِصْفىلإٍةَراَشِإلاَنِمدبالو
2

كِلدرومفيقعيعلَكِأمليلٍناعَمَو

ےسی

.قیفوتلاوابوهِيَنعیبحْنَمیحیةنيَبنعكلَْنَم
ِِذَهَفةيلاوُمُلِعلايََمَدَفامكنيلداو

عبطيفاَْمَدَقامكِضْعَبْنَعييِنْعَتْسَيالنيدلايِفةعبرألالاَصْخْلا

.ِنَدَبْلا

دكملكىلعصرفملِْلابََطَو:ملِْلابَلطيفلاَ

اا2:ُهُركذلجهللا:ُباَتِكْلااقالعاَمْجِرَوةسلاوباَتِكلا

اةوململبلاالييبنلالوم:ةَتسلااًمأوةَيلا4كلَ

دنعُبوُجولااًهيِفلصألافننئارقلانيمٍةاّرعُمتدَرَوادِإرِماَوَألاَوملحم

ءانْركَدامُفِلاَحُيَدَحَأالق:مْائأَومليالأنيملاروج
:دايِييلالاقَكِلَدِلَوةقرْعَمرْيَعِبلِماادرلفناليدَهْشَيلَقَعلا

.اتيديَأنيبيباخسنلائاسيفاذَكَُدَجوُيءضوُمُعراليف(١)
٣:لختلا

.["ملسملكىلع":ظفلب٤۲۲رىاملعلالضفبابءةمدقملاجامنباهاور]()
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او:لاَقاهنَعَوالهجيفريكلمَعنِريحملِعيفليل
<

لاقافيواصباممSEدسماكلمداليفَنيِدِهَُمْقافالهاج
و

رماَلنيِلِماَعْلاالإاوُكلَعمهلكامَايِلاعلاالإمهلكسلاَكلَ
ناکاد.ميِظَعرطحىّلَعَكِلَدنمَنوُصِلْحُمْلاَوصيغاركلعم
ىعاَهْلَوضاقهندمعَكماىلعبجوافَصَوامىلعرأل
ٌقيِفوَتلاءالاتيُماَوًالْعِفَوءاَداَقيَعاَوقط2

ااا

لاَمُعَألايأفاوُسَراَ«فيعصدنسبسنأبيدنمربادبعنبااورامانعميفو(۱)
لاشنالوفاَمُلعْلا":دلاق؟دیرتايأل"كقهللاٍبميلا:لاق

۴َفأملياعععَلعلقنإ":اقمذيلانعتلانع
١/۲6َ«هلىضفوملعلانايبعماج::ربلادبعنبا]."لْهَجْلامعمن

هاوقّوبنلالامَجنيمةحمهيَلَعودبالفيوَببٍبيِدَحبسیلوراُهَلَعَليِدَنَسىلعفأمل(٢)
.ُمَلَعَأ
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لصف

اکضرماملعلاةفرعَميف

سالاعيل:هجوَأةنالتىلعُهُمِلَعَتَصَرْفُمْلاَملِعْلانأْمَلَعا

هلهجعسيهجوو«نيعهفرط ادبةَلهَجعسيهُجَوَوىلإهَلْهَج

هَمىف انمَدَفامَكِلَذَوةفرَطُهلْهَجساناعسيلامٍةقِرْعَم
0 „ ©

هعِلاَعُمَألاَوولٍعةفرْعَمنِ

:ٍنيَهْجَوىلعيه:دوُرولاىلإهلَهَجسيَةقرْعَماًمَأَو:[يناثلاهجولا]
ص

٢

تصهنأهللاةقرعَمُككلّدَوكروهنايهعسسيالام:امُهدَح

هِلاَُمَأيفميمَس هللاٍِتاَفِصْنِميشهيلعَدَرَواَدِإِءاَمْسألاَنِمهل ۱

ُةعسَيالفءلَحَأهيلعادروُبنأرْبَعنِهابىلعتروأءاهنَعلسوأىلع
وأيِمهادكَمَويلعاقصنعينويقصيهلافصأل

نأهيلَعَفهِتافصنمٌةَفِصوأىَلاَعَتولاِءاَمْسَأنممسااََحنَاةَجُحْلاهيلع
ص

ديحْولاةَلْمُجضَقذَفَْلعفبمَنوهيامهلافيَكيديفقحامع

.الّوَااهبرَيتلا

ةفرعَمُكهيلعموقتىتحهلهَجعسي:[يناثلا]رحألاهجهج

دِء‹ىڵلاعتهللاباتکنمٍفْرَحراَِكِيالَمْلانمكَلَموأأيابانمي

اهبرايتصذَفَكثركنأوأوفكَارككيءبكحال
4

.ُهَركَنأَفكِلَددصادهناربيننأعماّسلاىّلَعَوىَلاَعَتوشابكَرشأَووا
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َكِلَذَوّنفَوَءيجَيىحُهَلهَجعسينيدلاموُلُعْنِم”ثلاثل
اِجحااكلموصللَاهَِقوألاِاموُموملاضئاَّرَفْلاَك

ةييَدَبلاِضيارعلابوجنِ بالبملامامعيمججلَهعَهَلاَمْلاَو

اهبُملِعْلاهُمهمرلمَ .ملأهاوءاَهَلاََيماَواهب

صاَصقْلاِفيِرْصَتَوةَمْسَِقلمهادةلهَجْعَسَي:ُثِلاثلاُهُجَوْلاَو

يلامخولاقملاياكميفايلاميرحَتَوهوجويف

 

  

بسلاةَهجنمِءاَسّنلاَِمِراَحَمِْتاَوُذَوهِتاَمْرَحُملاعيوبنِكهاَبشَأَو

هلهعسبةفكرماالحامعيوبنمكيدرٍَعاَضَرلاَو

نِايكفراقيملامةلْهَجمسيهَمارَحْلاعيمَجَويِاَعَمْلانريَاااو
.َكِلَذ

[هجولااَذَهيفهَلهجعسيالاَم]

لنأ:[نرألا]:ءاَيْشَأةكلكوُبهجَوْلااذهيفاليذلااأو
نمهللالحأاماوُمْرَحُيوأءاهنمهارحاماوليبِكْهيفولاىلعاولو

هللامَرَحاَاوُفراَُيالنأينالواهياكخأنيمحيفهذ
واكلذنِءَميرمَععوهتلَالعابكيدنمىلع

.ُمَلَعَأهللاَو«َنيِروُذْعَمريَمفانركذاماكولعاَمهَمَفءاَموُدْريفهليل

Ê

رهظيم:خلا...يناثلاهجولاوهلوق":يشحملالاق."يناثلاهجولاو":فلؤملالاق:لصألايف](١)
نأبكلذويناثلاهجولانمالاتاَهجونوكينأىلوألاناكفءايناثاًهجواذهةيمستلهجوانل

قلعتملاوه::لّوَألاهجولافةثالثىلإ-دورولاىلإهلهجعسييذلاوهو-يناثلاهجولامسي
نمءيبنةفرعمكءطقفمايقبنوكييذلاوه::ناَلاهجولاوهنيامكىلاعتواتافصب

.["هنّيبامكضئارفلارئاسك؛تاقوألاىلإنوكييذلاوه:ثلاثلاهجولاوهيبامكءايبنألا
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طاناقممتالرسامااوایلتها

ي2هشرْبَرنبرباجْنَعيوراَمِهُجَوْلااذهيفُدِراَولا
هفتليحرلانبئنفس نربا:َلاَهنهنعيوهنآَكلذو٩هت

ْمَلاَمَووبكترملامويراواوامد:َلاقف؟ْهَجساناسا:هت
هعاوُمِقَيملامَوهبكاَرنماوتراداِءاَمَلُعلانماوا

وبور
ايیيوتاعباغزارضعغ-اذاَطَحلالْغِفبيِضَرادِإَكِلَذَكَو

نمحلاَمَلْعَيىحهعالامعبمَجْنَعلَاموكيغَ
هرےسس5
ےسولسسوےر

هللاَوهََْجْنيفًاطحْلاَوُعَِيفلذ
4

Fiمعا
ْمَلاَمهرُمُكلهَجعسيقالارئابكِلَفِراَقُمْلانأاًنباَحْصَأرنايِفَو

كلارَاراَقيِذَّلالْعِفْاكيدميركاشلاىلعجحامفت

ٌتِْعْلاَولِحُمْلا:هُهَوهركياالا:هجوأ
.هِملِعْنَععجالا

وهفاصنوباتکيفللامرحاَمِللحمل::اَمُهُدَحَأننْبَهْجَوىلَعلِحُمْلاَو

:ينالاجوونيارالهنيكيدملنمعيلءىوليبدكرش

توينلةرالخللأيخخلاوأهللامرحامللحم

لكلكتالكةالمياكعتقنتكلكين

ًالَقهلامرحرحاملَحَعْساهنأمَلَعَيملاِاداواطَحْلاليواوأصنلاٍةَمَد

ناکیاتللٹتوامدنعمالابككلَِهبلَعىو۴ُ

.ةنمةءاربْلاَوهريِفكَهَْلَعَفريكَكِلَدنأمِلَع

.هبُفيِرْعَلامهدفت(۱)

دقت َاَضيَأَورهدَ
.[١/۱۸۹ءعماجلا:رفعجنبارظنا]

إهعسي

8
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امالإُّلْهَجْمَسَياللِحَعْسُمْلاَويرْفُكلجت:َنْباَحْصَأ

ركهَرئتلجعت:َلاَقهنأهلببوبحَمنبِدمَحُمنبريِشَبنَعيور
كنأيوُرَوكلذىّلَعهللويملامهلامرحاميلَمْ

ُمُعْرَيلبالمانمدَحَألَمَو؟لِحَتْنُمْلامهلوَفىععمهشبوُبحَمَناَيْفْس
نوىلعسادرشنككمونتهلى

لاناكْنَم:َلاَق؟ُمُرَحُمْلا:ْمهِلْوَفىّتْعَمام:ُتْلَف«ىنَرْنِإَوْمِلسُموه:لوقي
ا:ارقناگادانِكَلَوملمسيلهيرومارحدع

هيفنيلملوقاَميذلناكاركابهيتس هبفلَمْعَيَفَكِلَدَمَلْعَيىتَحهيف
.ملَعَألاوامىلع

ْرنَمدناشياهرْفُكسيالةيِصْعَمْلاىلعميماوهف:ُرُِمْلااأو
هينمبيمدريكوأناكاريتوهاأععذلىكرَ
نل؛اَذَههلمَملَعْنَمىلعوفيضىكيدداملاةَنراَصدقهالغيملو

مَكلَ":الوفريِفَصبندىلعرصولوراكرملك
هلْاويمنمارمصخب

هولىحةيم:نارالعنممُمَدنِعوْ:هملِعْنَععالاأو
مثَناَرَفْلامُلَعَتنم""للولاوقكيوهيةوذوادعوِلاَ

زاتناکؤايلَعتصرح:"مدةامويرحةي

4

يِضَرفْلاليجّرلانِيبوََناَيفُسييةَرْسَأَمِضَوهبمدت
هدامليليف()

فصيأهمسيلعل(۳)

هاورو]هر‹نوعطنتملاكلهبباي]"َنوُمَطَُمْلا"دومنابيخنمعلماور(8)

قمَعَتَوهيفحص:همالكيفحطتساَسألاُةراَبِعَو٤11ر'نيرصمللليو":ظفلبدمحأ
.ٍكَنَحْلايفِناَسَللاْعقْوَمفلآعطنوملاعطنىِواسلبیمَرو

[٦ر«نآرقلاركذيفباب:عيبرلاهاور](٥)
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ىِتَمَأبوُبذ هِناَرْجُهبالإُهاَسْنَيَالهََكِلَذَو"نويانَِمَظْعَأابنَملفيت
سنسےہ0ر2٥سس

ےنكل؛نارقلاسفننايسدريوداراامنوهبهنواهَنَواِ

و
۵

سس©oo„ە2ggےہوەووو

اذِإ:ليِقَوءارِهاَظناكوهبلَمَعلِيكراتلاوهِناَرَعلليِسانلانأمهب
ُهظفحَبالناكولواًيساَنهَلنوُكَيالضرماةي ْمَلاَملَكيفليِقَوءاَموُظْنَمُهظَم

ص

.مكحَأَوُمَلَعَأهاوِناَيْسْيِبداولنأهبهيلعضر

ص

“coo
رب1ناوريقف١٠14تجسملاسنكيفبابقالصلاباتكفوادويأءاور](١)

يفقاصبلايعيهلباپ«ملسمهاور]"دنتهكدولاىفةَاهِلاَمْعأ

م
٨
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لصف
ََعْلاف

رْيَعبلمعلبيالوريععنيلاموَتلَمَعْلاَومعلانأْمَلَعا

اًميِظَعىَعُييذلاَكِلَذَفَمِلَعنم":َلاَقاىسيِعْنَعليفامكمْلِع

ُباَذَعْلاهَلُفَعاَضُييذلالَمْعَْمَلَوَمِلَعنَمَوِتاَوَمسلاٍتوُكَلَميف

."ةيلهاَجتومتوُمَييذلاَكِلَذَفلَمْعيملوْملْعَيْمَلْنَمَو
ْمُلِعْلااماِناَنَجْلابْمُلِعَوِناَسْللابْمْلِع:ِناَمْلِعَمْلِعْلانأْملُعاَو

ةَرَواَمَكْملِعْلاَوُهَكِلَذَقِناََجْلابُمْلِعْلاامأَونباىلَعوفاُةَجُحكَ
َمُلِعْلاَنِكَلَوقياَوّرلاسيل:ِءاَمَلْعْلاصعبلاقاًذَهلَو”ثيدَحْلاهب
نمهپیدکاروهتلعج:ىلاعَتهللالاقامكُاكَيْنَمبْلَقيفهلاُهَلَعَجرون

.4ادابنماد

N

١


بّرفتلاو«ضْئاَرمْلاملعلا:اَمُهُذَحَأِناَعْوَنَعِفانلاَملِعْلانأْمَلَعاَو
Zoo 2 fر#]سم

:يناثلاوءیلاعتهللاباقعنِمافوخاهلكىصاعَملابانتجاوءیلاغعتهللاىلإاهب

.[۲/٠47‹نيلفاغلاهيبنت:يدنقرمسلاهركذ](۱)

ملعومدآنباىلعهللاةجحكلذفناسللابملعناملعملعلا":ملسوهيلعهللاىلصلاق](۲)

7£ءديزنبرباجنععيطاقملارابخألاءعيبرلادنسم)"عفانلاملعلاكلذفبلقلاب
.٢٥:ىروشلا)۳(
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هاوهوتَلكِهكمعلاهلا

ءاَهلاَيمابلَمَعْلاَوٍةَقرْعَمِبالإُمُلِعحصيلَو:ًةلاْسَم

هوبريأامىععلالكَنَاَومَو:ءايشأكالتةضيرَفلَمَعلكيفبلاىلع
.اباقعهکرَتنمایاءاباَوَنهيفاجار

لْعِفْلالاََيمابُملِعْلا:امدَحءاَضيَأهجوأامليفولعبَ

أهللاَنأب:يِناثلاَوهِيفْيكَو هلانأنأءاَهلْعُِهَمَرْلَأَواهبرم
0و

ٌقيفوتلاوابولعهاو27اَعَواباَوََكلَدىلعهَلبَجوأ
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صالخالاوقّدَصلاَنِمماهعباوتوتلاف

Eoوسےسسو۴مےن

لوسیتكدراونيالااموهوَلنيباا

ص

۴

۹

لممنموتالارذبالبىعنوكَغدّصْحَبذذيع

ٍرْيَعِبةينلاوهينريعبلَمُعَيملنمةلرْنَمِبناكٍةَلْفَعوأوُهَسب

اٍَيِقْحتَوقدَصريغنمضصالخالاواوسقاَملاَوروهوايرصالخإ

صس
oرفلك ° 2oاس

لمعهَلاحصيفيكوأةقيَِحفريالنَمهيحتفيكيرعشتیلو

ٍقدّصلابهس:دصِلْخُمْلاُبِلاَطُيَفْيَكوأ؟صالخالاةقيَِحفرعيماذحيِحَص

يلاملعبنأىاهااطاَدِبَعلكىلعبِكمَاإ
<P e٥٠ِ صالخإلاَوِقْدّصلامُهَقدعبلَمَعْلاباَهُحُحَصِيمن:هَلصلحت

.يِصاَولابنَاموَيصَدَحْلاَوةاَجَنلاىلإدَعَااتلسواَمُهنيد

ِتاَاَمْلاعبَِجِلٍبَدَحْلامَُداَقيْاهنييفكهكيراكهدايانيايدصةاهلا(١)

نعتاھدقيراتوِيدَجُموضودابلكصحيسيوءاهيحِصيفطُشءوُضْولايلا
ابااتكنيربنيټتاضعهافراتڌپدةالَصلاَكاَهِصْحَش
كيذبلااو-ءبجونهاداوطنةالاشرفبقاعتاي

هکهلسە
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ہےeس1.وا0 ‹تاعسلاَوىِصاَعَمْلاَنوُدٍِتاَحاَبُمْلاَوٍِتاَعاطلايفامَنِإيلانأملغ
OPسو420۱ COسو.سرCano E

ُهلَْتمِينأاهنملمعلكيفيونينأٍدْبَعلاىلعبجيهنإفِتاعاطلالامعاًمأ
o َ 2 Te1َ

هيلاهبابرقتىلاغتهللةَداَبِع

ةفبةاصْرَمىلإبْلَقْلاتاعا:ةَعاطلايفةاُةَميِقَحَف

نأملغفاوسثيحلَاءاجامكِهلَمَعنمريخ

اۇل4وأءاهبألإحصنالْتَناَكاَدِإيمبحاهيف

یوننإانعطااهتوُدتانوتسفأاعوو

.ُمَلَعَألاوةَيِصْعَمتلقاةَعْمُسَوٌءاَيِرةَعاَطلاب

َُلاَعْفَأنلِقاَعِْيبنيالفةينلابةَعاطتاَحاَُمْلااًمَأَو

ظوظُحُبلْغاَهِةلْمَعَووُهَسببهننُرردصَنفةَلَمهُمْلامِئاَهَلاَيِطاَعَت

ىلعمُسجليوقلالكلايفيوتّيفومولالکالاکٍحاَبُمْلام

حاكنلاپيونيوءارطلمسجلاَهَحوسامولايفيووقابا

امحوتااالووأبطيشلاوغلوجنتنيش

ةَكالْلاهِذَمىلَعحامِلاَعْفَأعيمَجسقينَاةرخاللٍديِرُمْلالِقاَعْلِل

ىتلِةَعاطيصىحاهيوىفهيلايحبو

لمهَعاَطَوبرفىلاعَهللاهبُبِلَقنَتلَوكيلااهبِفرونلَكيِصاَعَمْلاامو
رجلابَلَطِرْيَعِلاَمنمايقْمِْطُيوأبْلَقِبيَتاناسنِإُباَْعَينأ

لهيرا٠"ام"لولاِلوَقِنارَااَهَجلكاذه
ىلعردايَادقلبيصممالطوكْنَعلاجارِيفرنو
.[١رهقيلايفباباور0
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َناَكهلهَجْنَِوعرشداعموهفُهَفَرَعنِإَفلحارسعْرَشلاىَصَتفُميقال

ملمىلَعةرمُلِعْلاٌبَلَط"ذِإلعلباکَتْراَولُهَجْلابًيِصاَع

.ىقيفوتلاهاب

اَنْعَمْف:صالخالااًمأَو َنِمٍِتاَروُدُكْلابِئاَوَشنُِهنيِفْصَتَولَمَحْلاصالخإُهانعَمَف

فلاراًصلْخُماصلاحَريصَيىحِةَدَمُحَمْلاَوءانلاٌتُحَوِةَعُمُسلاَوءار

:ُهَاَحْبُسهلالاققَلَحْلاةهجنِايندايفاهبسَظوظُحْنِماًيراَع

ةرستتلور٩”سانل»
.°€واوسوايامكامارلا1©تت

يفقدىِصَووناقْدْصلاامو
ٍلَمَعْلايفٌقدِصَوِمْرَعْلاِءاَفَوْلايفٌقْذِصَوِمْزَعلايفٌقدصَوِقَداَرلاَوهلا

يِناَعَمْلاِهِذَمعيوَجيفيقدصلابفَنمفدٍتاَماَقَمتييفٌقذِصَو

۸

2بلاايفليِقاَمُكيِفةةَعَلاَبُمْلانمهال؛ىيدصلاوهف

َبِذَلاوط:ىَلاَعَتَلاَقَو"لَمَعْلاَوٌقَحْلالولافلاَمكلانعليس

هذهنمقدَصلانمینعمبَفصتانمو46ومياهكمادلسووفاپ

.مدَقَت(۱)
۳:رمزلا(۲)

.١٤٠:ءاَمّلا(۳)

ضياباثهيلَعَولَهلالوَسرىلإاًمْوَيَءاَجَفاصيلهيفاببالاسلياقساعاناک(٤)

ِلْوَقْلا:َلاَق؟ُلاَمَجْلاامشالوُسَراَب:سابعلالاقيسببةييتلارَظَامل
يفلوصألارداون:يذمرتلاميكحلاءاور]"قدمالْعِفْلانسخ٠ے":َلاَق؟لاَمَكْلاامك:َلاَقَو
.[٤/٢۳عبسءءرملالامكنأيف«ءلوسرلاثيداحأ

.۱۹:ديدَّحْلا(٥)
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اذهانُباتكسیلوُقهقدصهيفاَمىلإةفاضالابقداصووهفةَمّدَقَتُملايِناعَملا

.قيفوتلاابو‹يناعَملاهذهِلاعوضوَم
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لaصكتاكملايككلهقج٨يااحمملاوعلا

لصف

عَرَوُلايف

ىلإَرَظَنهَهنأٍ©باطَحْلانرْمنَعيورامكغوانيَدلالَمْ

نيديفمروانيدلاِضْفَحَوهَْمُكِدَحَأعفرُةرَْكينرال:َلاَقَفَنيلَصُمْلا

ليسَمراحمْنَعفَكْلاَوشاللحبفامراحمْنَعفا

107س

لقْعَمال:ُلاَقْيَو«”تاهيشلادنعُفوُقَوَلا':َلاََوَلا2َ#يلا

ةبَساَحُمَوهشلکنعفوولرٌوةَياَع:ءاَمَلُعْلاضَبلاقَوٍعَّرَولانِ

عَرَولامُكنيِدُريحَوقَداَِعْلانِريحملِعْلالصلاقلُكدنعسْفنل
.عاَرشالبالپنيد:لاقَو

نسويأخيماِنَعو سلاوياعمميمرفاظفَعنم":لاکر

كلرتواليلسوَقْلاَكلُهلْثَمَفروNeyمالاارشفّرَعَوءاهييوجب

.[۹۷١ر«مانعمبريبكلامجعملا:يناربطلاهاور](٠)

وپاوهنَم ٍدمَحُموب ٍدمَحُمييا)ةينكبنوُروُهْشَمْلا؟دّمَحُم ةساقرلامهلْتَهَْلاَنيِذْلا(دَمَحُم ِنَمَرلبقةيملِعْلاهس

نبوللادبعدّمَحُموبا٠١لكبرملايفهرنوركعهنَعلنكنوهبل

فحيحمكانكيَن:ليققهببرصْنُمِمَولاثلاِنرَقْلاِءاَمَلُعنٍِرْبَحْلا
نِرمألايلوقاماهعاَمَوسونليجىلعمكُحْلاىلوت«(ريَحْلانوفادْبَعلناَمِلاَعرَ

نورايبأىلعسَرَدمبارلاِنْرَقْاِءاَمَلَعنميوابكلانيليدَمَحُموبأ-١.لبَجْلاِءاَمَلُع
جذبًجلَمتاکويريمءايرگريَيََومنليجيفىولِ

Fُدوُصْقَمْلاَوُمَو-ُيِصيمصمَتلاميهارَُببصٍحدّمَحُموبأ-۳.ٍتالِكْشُمْلالحيفبَلِ
E
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يففالكيعابژورتالكقةرهمالَوتحبالبنمو
لصولمالکنيرووۇيامم"روديفهعرَو

الإكلذُْكَعَفَنامساوقالاكاوُنوُکَتىحءاَباََحْلاَكاوُنوُكَتىح
(Vn rt

وجيفنتهبولاىلع1بجوِهَُكرتاكالمرواناكاَ
۶ء
ص

b
e

امَكِلَذعيمجيفهفتَبِياَحْيَومنمِءاطْعِإَولَمَعَولوفنيمءاهرو

كلذرْيَعَوىلاَعتهلاىلإةف
0

[ةعبرأ23ولاتاجرد]

:اهتاجريآىلعوللاق 2ادَمَوبوداواه
ھ0

اىسةهلَكنععوامويحصلمراحم

لوكنياغَ:ُتلاثلاَو"ييرالامىلإكيريامغد"هلك

.حاَضيِإلاٌبِحاَصَكِلذَكَوِعاَوَفلاىلعواکنيارتاضنيفوپحيرت

توُراَميبآنناَمْيَلُسعيبرلايبريبكْلاٍةَمَالَعلاىلعجرحت؛مبارلاِنْرَقْلاِءاَمَلعنموهو
نمترثنوتنميييولعركدقيقعيفليِيتولاللا

يِفرِماَعيملَاكِلَذَكَوطالدعابانکيِفليامهلانعءيوريربواكل

هكرَبنب:دمحمبهللادبعدمحموُبأ)نعالفكمرتكقرايفوذيدودواأ

ُةناَمُعْلايوله .هحّحصُمها.(ثِلاثلاِنْرَقْلاِءاَمَلُعنمىن

صءةسوفنلهأريس:يروطفبلارظنا](۱)

رئألاوثيدحلابيرغيفةياهنلا:ريثألانباوءاثيدح۸/۲٠٠«نيلفاغلاهيبنت:يدنقرمسلاهركذ]()
.[باطخلانبرمعلالوق١/٤٠1
ةفةاكَديلكنةراظ لَونوُكَهحترابانََِقَواطْغَسلَعَلَوِقَقيِقَحْ

لإ..حتسييذلامحملاكرتِلوُدُملارو::اًذكَمدب

٢٠بابءةمايقلاةفصباوبأ«يذمرتلاهاور](8)
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أَلاهيففامةفاَحَمهبسابالامْمهِكرَتِلَنيِقَمَوُقتُمْلايمسسامت"

يفعَقِالَلَحْلانراععيعدنانك"4ريعك

كورنيىتَحٍةَرَدلاقْثِميفُدّبَحْلايققتنأُماَمَت:ءاَدْردلاوباَلاَقَوء"مارَحلا

هالابوتیبباجوكبہامارحوكبنأشحالحهنآیریامصعب
ےمورو دصل|ٌعَرَو:عيارلاو يدوينأُفاَحَيالَوالضأهبسابالامكرينَاوُوَنيِقيَدّصل

روُظخَمْتَيذعةوهببتيوأفاربِلواهلوسبلاهيفامىلإ
َلاَقاَمَكََِلطلانِوفاٍاَمْرُحيکهتنُمصعبهيلهبياياعرش
:لاففلكَنأىتاقمحبلَوعاجدقَواهََرنْخياشَمضب

يفهانزُهُدَلَوَناكَو"سنويوهفسنويهبا
A هاو

[ملعلابعرولانارتقابوجو]

ينامهيسىلعقلعاملاَنلالإال
اَاَسْرَرحلاًمِلاَعَناَكاَدِإِنيِفَسلاسَركلذيبنيالاَ

نأدبعيفيقنمووقريراجلاءاَههُجَوىلعاَماَرُج
نوُُجْلاٍنيَعْلاباقاَهَلْعيَويدمجيفهلااَهَلَعَجيتلاوجدق
هيواجرَعلاابومِراَحَملانعنيدبابوِناَسَللااو

هيفٌنسَحرْمَأهرضحادقِتاَهْبشلاٍنَعفوفوتاَبَو نمبابحتَفهيف
.قيفوتلالابوقلعيلاوهحلباواوهذه

باملاذهپسبالامعبىتحنيقتملانمتوكينأهلاعا:ظفلبيذمرتلاهاورل()

تانةتفو

.[٤٤٤١۱صءةسوفنلهأريس:يروطغبلارظنا])۳(
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مaماااوامهللاےن-:Aaتعطلطوز۶

يللاىلعلكوتلاوفلاِءاَضَقِىضْرلاَوفلارملمالستسالايهيل

.هللاىلإُضيوُعتلاَو

يفنوُكيَوةيِصْعَمُهكرتَوِداَبعْلاىلعضْرَفوُهَو:مالسيْسالايفٌةلسَ

هَروُمأدبعيجلينأوه؛ىلاَعَتهللُعوُضُحْلاَُْعَمَوِضَرَقْلا

قوادقعوفلبقهل«ىلاَعَتهلاىلإاَهوُجْرَييِ

عَمسيَلَوياَهَنالاَوفلابهَررِجاَوَرَوِلاَمالابُةرِماَوَأمََفديريهناكهبيضر

ادعيمجيفيارَرمالنِهيداعيمجيفرايحك8فا

.ىَلاَعَتهللاًمِلْسُمَناَكِةَلرْنَمْلاوِذَهِبدْبَعلاناك
o gg ھ2>0^

ايشرينتوالنوابرقشيو:ىَضّرلايفةلاْسَم

َرْمألانمِهيلَعَردَفاموءاَهَتْجَيَفهيهارَتيَوءاَهَلِتْمَيَفىَلاَعَتولرِماَوأب

رمالنفكلهنەتىنوابىٍربْياَصَملا

هانرَکدامعيمجِبصم

وجاقلبوكعدَيلفىفىلاعتاروع|هطخَسَو

انوتاَوصَو4MKنملعكلذنل؛َباَوُلاَو
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ْنِمكثلالبقْنِمُةاَشْعَياَمِلوخ:ْمُهَدْنِعاأو

ىحاًيِضاَرْمُمَدْنِعيِضاّرلاَسيَلَوءاموُوُكَموأناكابوُبْحَمبواَحَويهورَ
لتنلَياماايرجيفوُواوياتىعوووكيكَبَجبِ

لاَذَفَوهسيكيدنييذلاسَو«'لاَعْلايدييب6هلا

يفقالوِنِيِقَيلاَوىضرلاىلعلَاسابعنااي”:سابَناليييلا

يفذِيملاََدبعلانأ-مَعَهاو1دیری«٠"رويحهركيامىّلَعربل

هستلمحيةيِصْعَملاكروةَعاطلالَمَعيفاروُرُسهَ ؛َكِلَذيفرّبَصلاىلعهس

.ُمَلَعَأهاوناا

الوظ:هَناَحبُسشهلالاقبلاىلعبوشرقومو:لكوتلايفلاس

تلاِناَمصيففبلاُنوُكُ:لكوتلاىتغَعونمفرشن|اوکو

£
دلامَعِنْنِممناسابِهاَوَمْلاعيمجيفِهِربَعنوُدوللانِاميأمل

ةرخالاو

ريبدَلاَوِندَبلاببْسَكْلاكركَماىمن
)4(

6 مّضَوْلاىلعٍمَُللاَكَو2ِةاَقُمْلادةَقخلاكضْرَألاىلعابلقب

نيلُكوتُمْلاىلعدَهال؛عسليفٌماَرَحَكِلَدنٍِلِاَجْلااَذَمَر

هنَعءاطْْلافيكَلَاروحنيلتاماقنِاقملابفيك

هيعَسَوِدْبَحْلاٍةَكَرَحيفكولايأرَاِ توكينأاّمِإيِدِصاقَمىلإِهمْلِعبِهيْعَس

ملراضعْفَدِلوأَُدنِعدوُجوَمظنوا«بسَكْلابِدوُقْفمعفانبْلَجِل

[اهدعبامو٠/۳۱۷ء‹نيدلامولعءايحإ:رظنا](١)
.[٤٢۸٢۲ركمحأهاور](۲)

.٢۲:ةَدِئاَمْلا(۳)
ضرألانمهبىقوي(ريصحيأ)ةّيرابوأبشخنممحّللاهيلعلعجُيءيشلك:ُمَصَولا"](8)

.[(مضو:واولالصفباب؛حاحصلا:يرهوجلا)
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؛ضَرَمْلانميواَدّنلاَكهبدَراضةلاڙولواٍعاَبّسلاَوصللاَكهبلر
ص

وجولاهذهودعتالدْبَعْلاتاکَرَحدوصَقَمَف

ٌعوُطَقَم:[لوألاهجولا]اَهُدَحَأيُجْوَأةَعبرأىّلَعنوكيفعفاتُبْلَجابا

الاَدَرْطُماًطايْزاهللاريِدَقَباهبٍتاََسُمْلاٍتَطََْرايلابابالميب

هيلاالفلِ|جاتحُملاجلايدبعوُضْوعلماعلالتين

ةكرَحَويعَسديلادمو.يعَسلاكركَل«لُكَوَُميِ:لوَقي
و

اراقيييفلولانميلووجهمشكلك
ص

ُهَعضُْمَياكلمرخييوأبِنأنوُدَْوبُحْلالكانوُدكبشهيفهللاقل

نعبيفمطمَكناكَوااودليايفىلاكهللابشلهذكل
هتَجْوَرعامريعلولايفَعِمَطَو«ِثْرَحلَوٍرِ ِلاَْمَاَوَناَرْمِعةامَيْرَمَكتج

أملنانالالبتتلماتااڌيفلوالياكيائيت

سَوهُيلاَهاوماعلااحىمهاأميوم

ااداىلعایانفلفىلعناتونوکنوُكَيَف:للا

هيَلِإَدُمَيلَُهُمْلِعَوُهَلاَحاكاَدِإَوءِلاَحْلايفَماَعَطلاُهلْسَيَوديلافحفتذإ

.لكوتمهافديلا
۹

الَبّبَسُملاننأَبِلَعْلاىةنيعَمتسيليلاباسا:يناثلاهجو

:اَمُهُدَحَأکوماذَهفهاررعبةيِدابلايفاسييِذَلاكءاهتوُدلصحَي

ناُبراقاموَعويسماعلاىلعبسلاىلَعهستهنَصاَرَنوُكَينأ

يفهال؛فَرَقِنْيَهُجَوْلانيشيِيَحْلابتوُيثْيَحبنوُكَي

.ٍةَيرَقوأةَلَحَمىلإبيهنيوأهَلىّطُْياموأاماَعَطدينألَمَتْحُيِهجَولااَذَ

.[هجوأةعبرأكلذدعبركذهنكلوء''هجوأةئالثىلع":فلؤملالاق:لصألايف()

.ُفلَحَبال:رهاظلا
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نکوفرقامهكيفيفاًوضْمَمماعلاكرنالَملوألاهجهجو
لَوهيفَءاَماللَبَجىلإَراَحْناول:ُلوَُتاًدهلَووألاىّْعَمنمٌبيِرَقيالا

یياليفايعااماناكلالكومويفسلَجَوناسفربالو
كَدَحَألاساِلاَءاعبسجيفاَوراَصْمألاقوانانَايوُراَمُك

e

ا
2:09ااةا

پارِدَمَعَاڌتابتلعدللَىحَكّنقَرْرَل .١
£„~oو٥و°€ َبهذَتنأتَرَ"هيلهفاىحوأفكلذنمهفتيفسبو

ناق٤
۴
س

يِتَرْذَقدديبُهَقْررَأنيِبَحأيِڍابِعيڍدْبَعقررينَتُمِلَعاَ
CTےسسو ولاَىلعاِسجَوةَمكحلاةَمُعنماهلكباَبْسألانَعدالا

نأْذِإمُلاَوِلاَحْلاِب9EFٍمُلِعْلاوِلاَحْلاِبلکوتم
ءاًعوُجَتوُميَفهبجاصنداحو

ُهنِكَلَو«لكوماذهبكلِةَيرَفِدِجْسَميفٌدعاَْلا:ُثلاثلاُهُجَوْلا

اذهنكَلَوباباضرعرضملايفِدوُمَقلابهل؛ِلوألانِفَعضأ
Zo هلعلاوِناكُسرحمسمهللاىلإهرظتناکاذهلكوتلطيال

ُهَتعاضبَوُهبْسَكىَرَييفحاَبُمْلاِهُجَوْلاىلَعَبيَتكِكَنأ:عباولاهجو
ةُرنوُكِالكِلدبيفمقاىرامك-ىلعهلاِةَرْدُكىلإ-
وهفاذکَمناکاًدِاَفليمادامىوكّرَحةعدامبٍكِلَمْلابلفىلإلبملقاىلإ
هلقبىَتكُمهند اإتيبيفدِاحنتَرَاماحطقمنعَِِ

اذهىلعلیِلدلاَويبسمامكةراكايِفاصلاطولايفيعور
ےسصےسص َفوُسلاَلَحَدَفهنضحَتْحَيَباَوبَألاًذَحَأٍةَالِخْلابيوباًمَلَ©قيَدّصلانأ

املتک2تننإيفءيلايعنعينوُلَعْشت۳بتوُعف

2

روأبمايلذيعءِاَمْلاتينهلايِعتوفصرفماوس
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وتمنكيمَ:َلاَقُينأليِحَْسيفَ«نيِملْسُمْلا نملکوتلاپىانَمَفلكَ

اريغكِلذَكَوبسلٍاكرَترابيَعابالالكومناكهنألد
Zo هَلْ

اَهَفتنَينأرَنيايلاعفاَتَميفولاىّلَعلاكتالاٍدبَعْلِلُروُجيَو:ًةلاْسَم

ىلعلكيالقةرخلامفاامودابايداىلَعَكِلَديرْجَينأالو
ُهریَعواوههبيناهلاىلعلکتاِنِإَولاَنوُدِهِلاَعْفَأىلعالوَنوُدئل

هنأنظوهدييفامبَلينووتسنوكلَلبقدقِلاَريعةرخآلايف

ىّلَعراقَوُمَوهئادْنِعنمهنأفيتنإاموفلارْيَعىلعلاکااذَهَفلوريال
نياِفْعَضنمديلايفامي.واىلعلکوتموهفهيلا

لكَوتلانِاقَرَطاَنرَكَدْذَفَوشلابَوِوُبْعَمْلابءوُسنطدوُجَوَمْلاب
°ءو

.ملعأهَهاوِرَدَقْلابايِف

ءبِجاَوصرفىلعلاىلإروُمألاْأمَلَعا:ضيوُمَتلايفهلام
ص

و

كَلًالَوفلاالإكتوموَكَتاَيَحَوَكَعْفََوكركلُمَيالهلآملننا:هاتعمو

قفكِليفكلذرَقَساافاشاحَمْناَمالوهاوسطعمالوريعٌقِزاَر

هْيلَعتعالوساقءاهِكِلاَمىلإاهبوُجْنَتياَروُمألاتضف
َناَكاَدَِككوكهنلداوامالإمكانالوريحاندوكلهنآدايارام

8لاقدَقَوك6الإعوُضُحْلانِيلقحارسااًذُكَحٍِدْبَعْلا

4دابهككلررتشرقا:نوعرفلآنِمْؤُمْنَعةياكح

لِ":دوُمْسَمنوادعوهيلعصنلاَوهبيفذلييلاعلادقو

.٤٤:رفاغ()
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نأاوُدهَجْوَلَْلَحْلانأْمَلُعاَو"كابکربَلاَمَوكاناامَكُمَع

کب وزششوكوكلكىلعزيزككينك

َكّمَحليلا:ديلوقووكلذىلعاوُردَقَيقلكَلكبيشب

نوِبْلَقْلانمُةَلصَأناكنِإواًغيمجِناَسللاَونوکي4هال؛ضيوفَتلاب

نيَنوُكَينأركوأربعْنِموأهلارمهنأكككمعنوأالبِْبعْلاىلعلَ
و

يخولاولاحلُكىلعكلَدفالب

ءيشلکيفىلاعتهرمألميلستلاولجوزعهللابلكوتلاباب«ناميإلابعش:يقهيل|هاور]()

قررتاَمَونكيرفامكمعزُِكَتل"::ظفلب
نبالسیلوسابعنبالملسوهيلعهللالصلوسرلالوقنماذهو»٤٢۲۸مقركمهاور])۲(

[دوعسم
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ِباَتِكلانميفاكلاُنكّرلا
باَدَألاَوِنَتُسلاَنِماَهيِفاَمَوةَالَصلاطوُرُشيف

Eo7س-°سِرەرسpم دراثادحألاَنِمةعورشَملاةَراَهطلايدينيبمدمننأيعبيهنأملعا
ہے<و

.ِتاَمدَقَم



atar ntsRR
e اسسادعاا 2 3 Wo ۳

ٍةَجاَحِءاَضَقباَدآيف

:ٍتايدألاَويِهاَنَملانَِنيرْشِعىلَعيوو
ِروُدُجبراَتَيسالاعَتنوءاَرُخصلايفطْئاَعْللبَهَذَمْلاداَعْبِ:اهادخإ

\

َدَعْبأِناَسْنِإلاةَجاَحِلَبَحَدادِإناكاكيلانأيورمِلِتاَحاَُمْل

.َتَمَذَمْلا

يهلتْوَصهَلْعَمْسُيالَوصمهَلىرُبالساَنلانَع
.هيَلنوُرَظْنَيساَنلاَوهَتجاَحلُجَرلايضفينأاكل

لوبنامُكدَحدارااذ":اهلوWRعِضْوَمْلارايا::ةكلالا
.ريللاثُم۱ولهلو

لاطوشونتوهلْنَأ:ةبارلا
س

م

ناكاهنجوادركمرمودالتوزعتالا:

٤۱( ِضْألانمَبرقَيىتَحُهَراَرِإفِشكيال

 

.[٢۲رةراهطلاباتك«يذمرتلاوءارءةراهطلاباتكءدوادوبآهاور]()

.[٦۳۳رءاهننسوةراهطلاباتك؛هجامنباهاوَر](۲)

...هلوبلدتريلفلوبينأمكدحأدارأاذإ":ظفلب۳رةراهطلاباتكفوادوبأءاوَرل()
.[٥۳۰رءاهنتسوةراهطلاباتك«هجامنباهاور].رْذُعِلالإهللا(8)
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نإبوتوأةلحاَروأبقتوأرخصوأرادجنمEe:ةَسِداَسلا
اجرحيلنملَعْجَيَوسفتىلعدريديامذِيمل

PCYوەس٥

فوُهُكْلانوُدياَرْحَصلايفاَمَريِدَعْسَيالوهجرَفببْليسَانأ:ةعباَسلا

."ةلبقلاةمْرُحِلكلذيفدِراَوْلايهلءةيبألاَو
هنانقلِشْرَْلاوُمارحالمَّملالبنيي

ضَرَمثروُپهالوهيلَعرَتالللبسيالأ
ةراَمِْلهَترْوَعودبالكلقيرطلالبسينأَوماَدُجْلا

َدْعَقَيالأ:ُةَرِشاَعْلاَو اجلايالييفلَويفلَوسنايف

يفالَوراهْنَالاطوطشيفالو«ِتاَروُدُجْلالالظىفالَوةَرِمُْمْلا

هذهيفهِلءاهميرخوِدِحاَسَمْلاروُهظيف96

َتحَتیضقنما:اهلووهو وةةرمثَمةَرجشتحت

یادجاَسَمنمدِجسَمرُهَظىّلَعوأقرِماَعقيرطوَراجرهتىلع
م 0س0 ."عمسالاوةَكِالَمْلاَوهللاةعهْيَلَعَف

۹
ء

۱
٤

ةجاَحَداَرَأاذاهَراَرِإَفشكَيلنبادنمناکهنأ"وايييتلانَعسابعيبانعميراةياور(۱)

ءةراهطلاباتك]َدواَدوباجَرَن[٤۸رةراهطلاباتك]''ضْرَألانمبرقيىِتناَسْنالا
ىح4هتوُبعفرملَةَجاَحْلاَداَرَأاإ:ِظْفَِسننعةراهطلاباتک]۳ر
."ضْرَألانموني

٤رءاهننسوةراهطلاباتكجامنباهاور]()

الولوببةلبقلااولبقتستال":ظفلبء۷۷رءرامجتسالايفبابءةراهطلاباتكءعيبرلاهاور](۳)

[٦۳۸ر‹ماشلالهأوةنيدملالهأةلبقباب«يراخبلاو
وبأءاور"...هيلعهدرتفهلوببحيرلالبقتسيالفمكدحألاباذإ":لاقهنأصيبنلانعيور]
.[(۳۷۲6£ر‹لامعلازنك:يدنهلا)؛هدنسميفىلعي

.[رادچورذُجعجوهورودُجلاع::َتارودُجلا](٥)

:ثالثلانعالملااوقتا":لاقهنأملسوهيلعهللالصهنعيورام:اهنمةريثكىرخأظافلأبيوُر]

.[٤۲رءةراهطلاباتك«دوادوبأهاور«"ةأرخلللظلاوقيرطلاةعراقودراوملايفزاربلا
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هلوقربَقَميفالوماَعطلاٍةَمْرُحِلٍبْرَحيفدعيالن:ةَرْشَعةيِداَحْلا
."واخFrکاَناَتْوَمةَمرخ

اا6رفامؤيفلواوهميفلوشبيفلونأ:ةرشَعةيِناثلا

ْمُكياَوخِإنِكاَسَماهل؛ةرججألايفاَهِئاَصَفْنَعالوُسَرلايه

.ةيذَوُمهادهيفنوُكَتناقاقشال:ليِقَوحلانم

SA
.هرسع وُوعضويفالوويييفدقي:ةَرْفَعنل

سجَنلاسُجّرلانمهابدوعا"ِدوُمَفْلادْنِعلومينأ:َةَرْشَعكبارا
ءلَحْلاىلعهلاروَبِعجَيَو"ميرانالاٍببْحُمْلابيَ
ا

اَمُهَطَالَخنلیزواسةَسِماَحْلا

ثروتهِلوُبَقلانَعءَءاَعلاُبُجحَتيلانمهنل

2

۸

واعواٌرَسيأهال؛رسيألاىلعدا
.َكِلَذْنَعاهبهيه؛هنيميبسميالنأ:ةَرْشَعةَعباَسلا

A

 

يفعطقيامكانتاومأيفعطقي":يبعشلالوق:اهنم«ىرخأظافلأبيورءظفللااذهبهدجأم]()
.[١٠۱۷۷ر«ربقلاعيمجنمنفكلاجرخأاذإعطقيشابنلاباب«يقهيبلاءاور"انئايحأ

.[۲۷رةراهطلاباتكوبأوء۸۳رةراهطلاباتك«عيبرلاهاور](۲)
ادِإویچلاُلوُسَرناك":َلاَق$سئیِدَحِل[٥۲۹رءاهننسوةراهطلاباتك«هجامنباهاور](۳)

.يراخبلاهاو"تكاَبَحلاَوِلاَكديِمهلافلامش::َلاَقالحلالخذَيَنداَرَأ

عُمَج:ُّتِئاََحْاَوثيبخْمْمَج:ِءاَبْلاممضي٤٤رالخلادنعلوقيباب

مهتااونيِطاَيّملاُناَرُكَدُواَرُمْلاَو
اميوبكركيالوبينتيفهادمككءانطعاإأبل
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ما:فتطاگدوهااقلاوللکرالےس

7ريالوقَءاَرَقْلابورْعشلادداش96ثيِدَحْلاِباشيالنَا:ةَرشَعةماغلا
ِ

تکكلذيفيَاعمَليلَوملا
هُمَرليالَوهقَلاَحْلاَكْلَييفنَع .اضْيَأهغارَقَدْعَبّدَرلاهُم

ےسص

نِمكذلاَتلْسَيأهَليِغبنَيَويفيصبالوالا:ةَرْشَع

.َكِلَذبئرْبتْسيِلبيضقْلالأىلإِناَجعْلا

دماجلَكنمءاَهَماَقَمموفياموأراجحالابسَجَنلاليرينأ:َنوُرُشِْلا

ییفاَوُغألاَوبارتلاوِردَمْلاكمرحيب6موُعْطَمِسيلقمم

ِمُظَعْلاعنههلتَرلاَوِمُظَعْلاَوَءاًجْنْسالا
يفرنأىعوOُروُملَمرُهَفَكِلَذلَكنم":َلاَقَوىولاو

Zo A 4 „o

تخىقنوةنوأةَنالَتىلعدادعألارتوىلعراَمْجِيْسالا

2

الويسمألاجاجزلاييجينتسبالوسابالقٍفوُرُحنالهَداو

َباَذَعثروُپهالهديبَلْوَبلالماعوفشالهالمحا

طِونَبلاميملانموخاملَكنييتوهل
عايّرلاًالإ|ېدلاَوىِدَوْلاَوٌينَمْلاَو
جرمEr‹نيِميلاَنوُدلاَمشلاىلَعروُصقَمَكِلَذعيمجيف

4

.ُمَلَعَأءاهنوُدبىقادٌبَلطهُهمرالَولول

؛يذمرتلاهاور"هنيميبهركذلجرلاسميدنأىهنملسوهيلعهللاىلصيبنلانأيورامل](١)

.[١١رءةراهطلاباتك

ءعيبرلاءاَوَرَ].هيلَعدريمَِهْيلَعمَلَسَفلوبيوُولُجَراوفاٍلوُسَريرَ:[ثيدحلايفامك]()
.[۸۹ر۰٠؛مميتلاباب«ضيحلاباتك؛ملسموء٤۸رءةراهطلاباتك

.َناَمْلَسِثيَِحنِاًبيرَققبس(۳)
سالاربخأَفىدْعَبكبهيلالعلاي":ظفلب٣۳رقراهطلاباتكدوادوبأءاور]()

َدَفَعنمهنأ دمحمنفمظَعوأةاعيريىجاوأارودلوأهتيدف -ملسوهيلعهللالص-اَدمَحُم

.["ُءیربنم
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اهيفلَتخُملداواهيلعقفتمل|تاّساَجَنلاناَيغأیف

و

[ةرشعاهتساجنواهميرحتىلعقمتملانايعألا]
|ايشاُةَرَشَعٍتاَساَجَنلاِناَيْعَأْنِماَهْيلَعَيَمَمْلنَاَْلُعا

نملایدولويذَملاَو‹ينملاوهولْائاَعْلاَوريِزْنْحْلامحلو

مُءَْشألاهذَهَفٌنمَحْلاَوياَسنلا ةَمئَالاعبيجَدنِعاَهَيَساَجَنَواهِميِرُحَتىلعفتم
:ٍةَرصَتْحُماهلتنرملبيالُوهلَعامف

نہو ةاَنِمعاَمْجِإلاَوباتِكْلاصن"يقالْطإلاىلعاهكأ
ےس

٥يو

اينيلطعام

واويهوگالليتريقىلعځيبعرحاملکٌدَح

سوسرس49
هلِاَسسفاَم:[لوألاعونلا]اأ.ةيرحتوهيرب

اوهحلالاهف 4ءاَهَبَساَجَتيففالحالفِتاَرَسَحْلاَوماَعْنلاَكمعلامهو

اَمَوادماجناكْنِإَوُهوُقيرقبئاَذلاِنْمَسلايفٌةراَفْلاتناماد"ايي

ريِفاَصَعلاَكاَهيَلَعاسفاَههَبْشَأامعيمَجْنِمةرأفلاريَعكِلذَكَو"”"اًهَلوَح

.علَْأاَمىلعهلعاعَمْجُماهلكتسب()
.ٍباَِكْلاصناَبقَروُرضلادنِعاإ()

اَمَواحول":َلاَقَكنُمَسيفُتَعَفَوَِرأَفْنَعلِيُس:هقْنَعسابعنبانعيِراَحبلاةياَور()

هيفحصمل:[۲۳۳ر؛نمسلايفتاساجنلانممقيامباب]"كَماَهَلوَح

هرَفْلاعفواذا":ةريرهيبآٍثيِدَحْنِمَدْواَديبأوَدَمْحَةَياَورَوٍعِياَعْلاَودماَجْلانِيليصل
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كلفهباتا

ِسِفاََحْلاَوبابذلاكةاسفتهلسيلاربانميناثلاعونا

هيفَتاَماَمالَوٍِتْوَمْلاِبسجسجنذأبلعنقماذهكَبْامَوبِاقعْاو

هوُلقْماَقمُكِدَحأاإيفعفواِ:اهلْوَفلبالاىلعاساعِئاَموَ
ودہورس

ِءاَمنم
رحيوءالهُلهنووافيرخألايفوء6يعاديفكَهوجن

َدَسفَألقيمَلَوَكِلَدنيمتوميامضنَاسو ُهَللاَوءاًماَعْطَدَسف .ملَعأهس

للاتتلهيمويابىعقتءيتيلك
ہو یاوه

هيملاوهؤاَمروُهَطلاِلوُسَرلالوقوتلَاد
Le es o e Êدىلاناملارارجل11> كلانوهدوِناَيَمْلاَ:ِناَمَدَوناَتتَم١احلَو

نيجيِفلقوَمرببسيتاَمام:[لوألا]ءاضيَأِناَعْوَترحبةيَمَو

وه:ليِقَقببریپتاَمامىلَعقشماذَهَفءدايطصالا

نأاإوُركَموه:ليِقَولالخ

ايفواَمهيِفليقفىباَمْلاِناَسنَِوءاَمْلايفَفلتخاَو

لرسسےس

ُريَمََيَونمهاوسنوُدىلعووُصقَمليِلُحَعلا:ليِقَوءةَيهاَرَكْلاب

يفبابءدوادوبأ]"هوُبَرَفَتالفاًعِئاَمناكنواَمَواَكوَقْلَافاًدماَجناكنِيف

.مُموْلابمياوُبأَويرعبهيلعمُكَحدقو£٤ر«نمسلايفقتةرأفلا
.[٦٤۳۳رةمعطألاباتكوبأوء١۳۷ر«بارشلاوماعطلابدأباب«عييرلاهاَوَرل(1)

,.۹۲:َةَدِئاَمْلا(۲)

لِحْلاَوهامُوُهَّطلارُخ":َلاَققِرْحَبْلاِءاَمِبوصولانَعليسينميرحبيفؤافلاوَرلاف()
هالارُه:ُروُهَطلاَوہبايملاماكحأيفباب«عيبرلاهاور]"هيَ

.[1۸6ر«حئابذلاباب«مييرلاهاور](8)
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Jnoووع2
نمروشقهيلعسيلاَمَوبلاٌباَوَدنمرْعّشلاٍةَلَْمِباهل؛ِروُشَقْلابِهرْيَعنم

:ليقَوبلاِتارشَحنمسلماناکامويجاَمألاَوِتاَيَحْلاةَلنَمِبوهفِناَيِح
os

.ملعاهللاونيجي4ِهلعةيمسكلاِناَيحلاداكد

مْخَللاكوميرْحَتىلعقموهاماهنيرباكيمءاربأامو:ةلاسَم

ٍشيّرلاِاَرْطأَورْعَشلاَوفوصلاكهليلرىلعموهاماهنِمَوءاهنملكلا

رق۽هغاتددعبهيفتاحموهوهاماهنيءمواو

eEوهوس

لَاهللاو6هنافالخ

عہو

وا:ىلاعتهلوَقِلهميرُخَتَوهَتَساَجَنىلعاضيأقفَتَمف:ُحوُفْسَمْلا7کو

ِناَعيَمْمُكلْتلِحَأ"يبنلاِلْوَقنِةنسلاةتصحامالإامد

يفَفلتخاَو«"”"لاَحطلاَودبكْلاِناَمَدلاَوكَملاَوُدارَجْلِاناَعيَمْلاَفِناَمَدَو
نمكِلَذريعليوىَوُشُبْوَأعبينيجدهيلعتاكد:ليقفءِداَرَجْلاةاكَد
ُهللاَوهسوؤُرفق .ُمَلَعَأهل

وليذلاشاشَرلايِفَوءاحوُفْسَمنكيذلادلانيليلقيففيناا

هنيالوسجيال:ليِقَف؛ضفيملعَمَُج يَوصولاشن
مدلُکيفاماوو2ااهس:هِلْوَقلَو؛ضَعَبَتيالهنيعب

هةَحيبَدلانِحبْذَملالسعَدْعَببولايابعَيايفصحو

يفناكاَمَومديفاضصُحْرَو«ِقوْرعْلامدوٍبلَقْلامديففك

 

.[٥٤٤۲رديصلاباتكتوادوبأهاور].''ةعيَموهفةيحيهوبلانمعطفام"لول(١)

.١٤٠:ماَعْنألا()
.[هجيرختقبس]

9٤(۳
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حصلءاضياٍةاَعُيلاَوءاَدَهشلامديفَفلتخاوهاهِاتِغاَربلاناع

ىّلَعمداينبنمهلصناکالنقايفيعضكو

ُهللاَو٤اضماعْنألاَونِناَوَيَحْلالمَ

هويِرُحَتىلعاًمأَو للانِِهِاَرْجَأعبَجبومب

:ىلاعلفلهيفحصتهوللانيٍلَصَعاَمعلاخلا

َِْقَولكلابمرحناصفءاَهلاَدَرَف"4جررخمحلول

تشب"يلا َعَنَمَوضعيهرجيرْعَشيِفَفلتخاٍَوريِرنخْلالتفتح

يفهَلْمُهضْعَبننا

َفلتخاَوتاكللاامهيفتعلَوىتنميفلاَداونوعاهئ

ملالاگتليلاباكمعي .هنمةدَحَمْل

رمق:هطئاَعَومدآنباامو اََهىلعهلوكِلَذَكَوهَيَساَجَتىعن
ِمظَعْلاَومحلانِهبةَلصَتُمْلاَوهمةَلصْمْنُمْلاءاَرْجَألاٌميِمَجَكِلَذَكَوِلاَحلا

قَرَعْلاَوقاىّلَعاوُقَتاَويحُميفءاَمَرْيَعَوبَصَعْلاَو

.رِهاطهنأهنِمعيمَجَوِمعْللاَو

َنِملْلَحُمْلاَوٍتاّيِمَدَلانَبَلكءحَالَصىلإماسْجألانِليحَعْسَياَمَكِلذَكَو
اأوقرَريِرنْخْلانبلةَسيففالحلامكراميففالحلااو

عبا:ليِقَوةوُركَم:ليِقَفلكألامرَحُمْلِاناَوَيَحْلانبل

©:ماَعْنألا(١)
:ظفلب[٤/٤١٦۱]وسلايفيرسلهاهامقلطددوهجرنمها)۲(

م٠" .":ظفلب[١٠/۱۳۲]لينلاحرشيفبطقلاوء"ريزتخلالتقواصلارسكلتشب "ce لتقبتثعب
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ِتاَيَحْلانمضبنوُدفبسابالفمليطاضباًمَأَو

س0

.مَلَعَأهللااونماأل؛اهلساويجاَمألاَو

نهاطهنأاوقفٍحْيقلاَوةّدِمْلانمحرقاحوُرُجْلانُِدَلَوََيامَكِلَذَكَو

.ُةَهَبْشَأامَوديِدَصلايفَفلّتخاَو

2a4س2س 2 o17ے4 نعْتلِصْفاَذِإسجناَهَنَأىلع:يِدَولاَويِذَمْلاَوّينَمْلااًمَأَو
Z2 Jo„7صمےس۰.(۱) o1°إ0ا4

^|:ليقفءاهيساجنبسيففلتخاو6نبل یرجَمنماهجورخراَرْمَيْس

9أيوقلاتعفهدافارمكلفمتخرج

٤٠ِےہرکوووس نمحرتيتلاٍتالَصَفْلاىلَعاَموُساَفَوبعتهالهُمَرليَوسجي

ْنَعةياوروةيوداَهلاَوهيِكِلاَمْلاوَّيِتَحْافءایقفالاهيفتةتملاةساَجَتنأىقكا()

ىلعاًسايِفَوسجننعلإوکيللسخلانالاولاِتَساَجنِبنِباَحْصَأَكَنوُلوَقَيَدَمْحَأ

اهنَعيورامنيلميعَلراَهَطبَنوُلوُقَبنِكَلرِنَدَبْلاالصف

CAFدروامبابيقرااوراء"اّسايناكاِيٍالوُسَربوقْنِمّييَمْلاُكْرْفَأتنك"

كرفىنّيأَر-نابعنالاَهلْوَقلَو[454ءاسبايوابطرهمكحوينملاةراهطيف

رءاهریهطتوةساجنلاباب«نابحنبهاوار]''يلَصُيوهويهشاِلوُسَربوتنمينَمْلا

١

ام":َلاَقفبولاُبيِصُييملانَعليشةيهئاَلوُسَرنَاسابعنباِنَعيوراَميَو

امبابيقرااور'قردوُةُرهحَسَْتنأَكيفُكَيمَنِ":لاَقَو"قاَصبْلاَوِطاَحُمْلا

بدلاىّلَعةَلوُمْحَمهُلتيداَحَأواوا<[5۷٤رءاسبايوابطرهمكحوينملاةراهطيفدرو

ِقاَصْباواحُمههِشَتَوهولاةاةَاَطَنلالجأُنوُكَدَقساجلالبلدلسَعلاسَو

بوتيفواقي۽هرْكَمْلاَِرَدلاهلالجٍلةَرخذَِوٍةقْرْخِبهحْسَمِبرمواٍضةَراَهَطلاليلك

لولاصردعمِلتالَضَفْلاببنملاأوًاَرْجَأاملاًسِجَتَناَكْوَلَوءيَّلَصُمْلا

يملااَتىلعلدالاهنأىلعصاعمساقلهاجلاَنمهاكامكِطَِعْاَ

‹يقهيبلاهاور]."ءِيقلاَومالايملاِطَِعْاَووبلانمكبوتلِيَاَمَنِإ":رامَعِليهلوقوقوه

نأرساينبرامعثيدحامأو":لاقو.١٤ر«؛تاعئاملارئاسنودءاملابتاساجنلاةلازإا

يفيذلاءاملاةلزنمبالإكينيععومدالوكتماخنامرامعاي:هللاقملسوهيلعهللاىلصيبنلا

امنإوللصأاللطاباذهف.ءيقلاومدلاوينملاوطئاغلاولوبلانمكبوثلسختامنإكتوكر

توءبمرکیزنبيلعورامعنعبيسملانبنعديزنپيلعنعداحنپتاثهاوو
هححصمها۰[عضولابمهتمدامحنب
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اهّنالَومداَهَلْص
22<
م

نال؛اَهْيَعبةتاه:نوُرخالاوِنَدَبلا

.ُهاَْعَميفَناَكاَمَوِلْوبْلاىَلَعاسيسَجنلاىَرْجَميفيِرْجَت

اَهَنظساجِنةَلِعىلَعفقملوستايرنمرْهْطلااأو

ىلَعراجِضْيَحْلامدنِدنومحيفهال؛ِسَجَلاجوختىلعهجورخلبقن
يَاىو

دنعاًّضْيَأركلُکَكِلَذكَواجتىلعاشىشلا
اَهَنَاىلعرْمَحْلاٍةقاَرِإبتن۳الكر

رللكابايفيملوققالبالاَهْييَعب

ةهجنمذأاَمنإمُهَلَوَفنظا«سةتسيَلرَْحْلانأموقَمَعَرْذَقَويرو

اوءاهُمكُحعُمَتَراٍتَعَماادورتَراَصاَهيِفْتَلَحاَِِِرطُمَلادشا
ژ0

.ملعا

ا

وے

9

امناونماءيَاياكي:ىَلاَعَيهِلْوَقِبَنيلِدَْسُمياَمَلُعْلارروُهْمُجدنِعاعاَمْجِإةَمَرَحُمُرْمَحْلا(۱)
نأَدْيَي:ةدئاملا)402َنوُحُْمكانَالمَعنيرجكَُباصنالاورييملاو
يفلصألانأهيليومَاهتصاَجنوءاهتَراَهطوَرَءاَملعلانِةفاَطكا
نِةَساَجنلامَرَالُيالَميِرحتلاناوىلعصاحتليداكامالإةراهطلانايا
؛سُكَعالومحمسجتلُحَفاهميهاعلاأرةرهاطيهوترشةع
يعلةَساَجَِْمُكُحْلافلاحلكىلعاَهَيَسَمالُمنينينماَوُهَةَماَجَلايفنلكيدو
ِناَرهاَطاَمُهَوءِبَهْذلاَوريرحلاسبلممرحيهنميِرُحَتلايمُكَحْلاالجبءاهميرخَتِبمك

هححَصُمها.اعامججر

بيرق(٢)

بيرققبسامكفيضسَِوهِفيِعضَتبوشبموبيل()
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7 اهتساجنیففلتخملانايعألا]

ماهانُِهمْحَللكياملاواوُءيَفْلااهيفُفلَْحُمْلاُرْشَعْلااأو
مدعابلكلياويلانمبلخوَُويمپاتوُذَو

ةاَْعَميفناكاَمَومِئاَهَبْلانملَالِجْلاَوِناَرُكَسلاُفَرَعَوكِرْشُمْلاَو

ىّلَعاًباَحصَأيماَِعْلبلاىلعاسفرِهاَطهنأمَعَرَف:ُءَيَقْلاام
سلكوأاكم4ِلوُسَرلالوفوصولاصهنأل؟هَساَجَت

اَهَطلاضَقَيفود كِلَذَكَوعْرشلاييةَروُظْحَمْلسجناوهةَراَهطل

شنوجبنأهيفهلعموُكْحَمْلاعِضْوَمْلاوأىلإَلَصَوإ-سلفا
01و

.ملعأهلهاووبسابمفْلاَّدَحليمَادِإامَأَوُفَعَلَبنَميصْعَيَووصولا

ِثيِدَحِلرهطَوُه:ْمْوَقلاقءاضيأهيففلناِدَعَکۆ
ےہ®ےس

اىلإنهكياشرماِدِحْسَمْلايفاوضرَذْلارينَرعْلا

ُهالَصلاَكْيَرَصَحاًدإ"لرلواهنابلَأَواهلاسةقدصلا
صص

WC

هالوكقولنير٠؟رءوضولاهنمبجيامباب«عيبرلاهاور]()
* 0 1

2 ê

للويفالصىلعنلاصولفرصْنيلَفيذَمواسلفوافاَعُروأيقُهباَصأ

.[١٢۱۲رهقالصلاىلعءانبايفءاجامباب]"مك

اي:اوُلاَقمالشإلاباوُمَلَكََويهاِلوُسَرىّلَعاوُمِدَقةَيَرَعَولكعْنِمموقمه()
مهر1اتتوولعاةياتتارفأنومغل

2و
ہ

ت

نا

مهملدعباوكةرَجْلاةيحاَاوُناكادِإىحاوطاقهاهواَهِلاَوبَنهيفاوج

مَهرَمافمهرانيفبطلاتعبككييلاَفرَدلااوُقاَتْساَويبلاياراوفو

.ةيناَمُتاوئاکوىّلَعاوناىحهرجاةايفاورومهيديمهيأاورم

."اًصاَصَقمهبلَعَفامُنوُكَيَفيعاولَمَسهَل؛مُهَيَعَأهالوُسَرلمسامن":سنَألاق
.[٦٥۳۹رةنيرعولكعةصقباب«يراخبلاهاور]

ِلاَوبَألاٍةَساَجَننِاَباَحصَأهببكاميقاتلليإلااوبَبْرُشييروييلاةانِ(

فانِصخرْمهِرْيعِللَاايفاهَللجرَرْشلالَورشلأنيرانال؛اهك

يلةيوذألاَنِملبإلالوبأويِركُسلاوباباوبيِصأْمُهَِلايوءاَهيلَعساقيال
.هححصمهاتِيأيذلاويلايومَ
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6 ۱لصالفليإلاِنِطاَعَميفكْنرصَحاوءَلَصَقضياَرَميفتنو

ةَعباَلاول:نوُرخاَلافَوءِتلضفْلارئاَسَوِقَرَعْلاَوْنبللاىّلَع

97رےےکو
َلْوَبْلاىسييلانل؛مِاَهَبلانموامآينبنمتناكٌءاَوَسةَسجَناهلك

٨س2ے

الکوثيبحلوبلكف"4ت

هللاوا .ُمَلَعَأ

داىلَعْميِمَجْلاىيفتاو«ِتالوُكأَمْلاَلاَوُبأبرْصنَمَرْذَعاَباَحصَأطقملو

.ْمُلْعَألاونسجتمارحِتاَمَرَحُمْلاَوٍتاَموُرْكَملالاب
2

يتلاوتلايلرئالشخلذاتيمنيردااهىلعاوتِ

هنيملةَسجَتثاورَألاتناكوف«ِمُظَعْلِجنسسرنأاىهتكلذ

ستترانأقرشالأنبنكضنينوءاهسبجنتنَعا

"ليإلاِناَطَْأيٍِمَتكْلايارميِفاوُلَص":ظْفِبةريَرُهيبآٍيِدَحْنِمُءاَوَر(۱)

ماَعَطِةَرضَحِدحرالصال"۰تةفِاَعْنَعملمهاوو[۲۹۸رهةالصلاعماجباب«عييرلاءاور]()

٤رعم

.۷۱:فاَرغألا()

هکویمااهبتوبتيايق

لاَألانِباحضاَرلاَفَوييكَعىلعوَستهلكمرحلا

مرو:ىّلاَعَتهلالَو۳مفديوهوْمُكْدَحَألصُياللاَاب

اعیفامھمدنأامکلکوالاملوك

ةَمألاَروُهُمُجَوَنِكَلءيااهيففتحادق:ُتاَوَرَألاَوُثْرَقْلااأو

ةَءايهوكيكايتباوُورابربايدا

َنوُهَرُكَياًنباَحْصَأُضْعَبَو4بسيالدءاَعْمَألاىلإشرَكْلانمصلحتامالإ

.[٤٤۳رليلاناطعأومنغلاضبارميفةالصلا]

ةَهاركَولاَحْلاىفُهَلُكَأديريىلاماَعْطلاِةَرضَحبوالّصلاةَماَرَكباب]."ناتَبخألاُةعِفاَدُيوهوالو

.[ەجيرختقبس](8)

مَاِنْيَجْلاميرَمُكَحامكیابلإةوفالولوحالولَهاَبَملانمهعوجر
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رُكْذَوسجنایرجَمىلعيرجيال؟عيبرلاِناَمَريفىلاٍةَرَعَبلاتور

علافَْعُبتاكوءاَقيِقَرناكاِلْيَحْلاَِولاَعِبلاوَْرمُهْضْنَب

عيمَجَومحلامرَحُمموقلاقاضويففتخاف:عابّسلانمباتوذأَو
0هعبوُجلبلاَوِقَرَعْلاَونَبللاَوٍبْوَرلاَنِنمٍةَجِراَحٍْتالَضفْلاَوهئاَرْجَ

هعيمج

ةَساَجَنىلعاوجَتحاَووايلانَعويفدراولايهنلاياوجَتخاَو هِلوَقاَمرس

بالاعبسلامايوالقايفنوُكَيماضايحلانَعليشدةواي

ُءابّسلانُكَتموق:اوُلاَنحلمَحَيملنلفىلعُاَمْلاَداَرادا":َلاََ

اَمَراْسَأنِ:نوُرحَاَلافَوءىنْعَمنيلَْلاىلعدارامنيبيقيِرْفَلِلنكيملةَسِحَت

:َلاقفاهلِيوتيتلاءيانَعليسيحاٌةرِهاط
كْشلامويمْوَصميِرْحتَوتاشلاحبذمةتدعبقوُرعْلامدَوءضْياَحْلاَونجلايقرَعسينو

:رظنا]هحُحَصُمها.ةيِضابإلااملاَهْيلَعُهقفاوُيْمَللِاَسَمْلاوِذَمَوماكَرلاميِرْحَتَو
]۱/۲۹۰رفعجنبعماج

ٌةَهاَرَكْلا:اَمُمَوراعيملاهلرَكَددقولبامهَلفّنَصُمْلاركذَيْمَلءَلاَق
ُبَبَسَو.[۳۳۱/۱حاضيإلا]ٌةَحابإلاَو :ىلاَعَتلوقوهوباكارهاظٌةضَراَعُم:مهفالتخابَبَس

يلكلكا"هلووهوةسلاَوفيلا(١٠OTمرحغكامیندبلالل
َرَحرْيطلانمبلحميِذَوعابشسلانِمبات .[۳۸۷ر«بارشلاوماعطلابدأبابهاور]ارح

َلَواَحْنَمَو«ميرخنلابلاقُيِدَحْلارهاظىلإببهذْنَمَوةحاَبالابَلاَقةَيالارهاظىلإبكن

رلعكيوريااقيبوللامح

ِساَبعْلانبوأهَصقَويطلنمبلْيذَوعابشسلانمباتيؤلَكلكاْنَع1آن
يفتينَم:مُهَلَلاََفٰيَحْلاىلإَءاَجُفءاَهَحَبَدمناهجطفلابوو1یداکهل
.ةهارْكْلاىلعلديىيتلايداويناكهوما

[ەجيرختقبس].."ماَرحربلنمبلحميذَوعابّسلاَنِمباتيؤلَكلكَ"اليهلووهو

ماكحأباب«عيبرلاهاور](۳)
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.يقباميئيرربعاَممُكلَواَهِهاَوَأبُتَذَحَأاَماهل"

يهلموقاَهَكِرُكف.ٍرِمَحْلاَوِلاَعْلاَوليلاموُحَللأيففاوُمَلَخا
اَماَْعَميِفُلاَعِبلاَوٌليَحْلاٍتَناَكَفينالٍرثُحْلاولفانعوسر

و

.ماَعْنألانمتسيَلَواگاًهنمةَدوحأَمريعبوکاهن؛ا

يهادوُرولةيلُكلابموقاَهَمَرَحَفءاضيأاهيِففسخ:ريطلانمبَل6ْ
اَهَمَكَوعابلَاراسولبوُتْوَرلاَداَكَفءاَهيوُحُللكْنَ

و۰۶و

ملاونورا

اَهِمُحَللبسابالقماَمَحْلاَوريِفاَصَْلاَنِمروُيطلاواسامو

هالكنَعيهنلادورِءاهنمساتةَلئنياًباَحضَأهكامالإءاَهرْوُسَو
ص

1

\

5

2

نك؛عداَّضلا:اًتسال":لاقهنزاهالييلانَعكلذيفتذَجَوذَقَو

رنلايفيقلاكلاميارنِسيفوخيبتاهنميِ
ٍص

٠

0gب01 7 oensےکهو°

تکزافعواضللاَنِذَاَفنعرانلائفطتنأريطلاَوٌربلاباوودتّنذاَتسا

ِنَعيالوسر:َلاَقه»باَطَحْلانبَرَمُعْنَعيعل:َلاَقِدْيَرنبرياجْنَععييرلااور(۱)
َربَعاَمْمُكَلَوءاهنوُطُبيفتعلواماَهَل"وفاُلوُسَرلاقاهنُبَرْشَتَوايلاذرتعابسلا ربع
رءءايملاماكحأباب].يقاممُكَليَأٌ.عييَرلالاَ

:ظفلب١٨Aارء‹ليخلاموحلباب‹يراخبلاو»۳۸۸ر‹بارشلاوماعطلابدأبابءعيبرلا)۲(

لاق.["ليخلاموحليفصخروءرمحلاموحلنعربيخمويملسوهيلعهللالصيبنلاى
ِفَلَسلاَوِفَلَحْلانُِووُهْمُجْلاَوُيِفاّملاَبَمَذَفلَْحْلاموُحَلةَحاَبِإيفُءاَمَلْعلافلا:ييوَونلا
يارووک

.ها.[۱۳/٥۹لسملعيوونلاحرش]فةماَرَكالحابهنأا

ءاَمْسَأَولاَنبسَوهعنهلاصَفَورزان:ةَياَحصلاٍتَناَكِءافَويفلَو
میتتےہو

نبيرشقوسا:يِووَنلادارُوةَفَْعَوهلُعديَوُسَوكَيباتن

وُأَوفاحشُلَمْحَأوناَمْيَلُسيآنبُداَمَحَوميهارتإويرَصبلانَسَحْلاوریبج

WA
ةْنَعيلاُتيدَحَوءياعلنوكأ«(مُهريَعَوَنِيدحُملاواكودَمَحُمَوفشوُ

اوُدِجَينألجأنماًهُميِرْحَتلاقيدَفَوءاَهُحَبذَتايوفاٍلوُسَردْهَعىلعشرقتناکَوخوشم
لحٽرثكامَلَو-اَهْلْمُكيَعمرح:لاقولو-اهيختٍةَمْرُحِلالَنوُلِياَقُيَوهبَلَعَنوُرْغَيام
صمها.اهُمحَل
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اهْيدَيٍةَعفاَرٍةلُمَِاِسسيجرح2داعشَتِإَفَلمَنلاا
الهبتتاًرَطَماقساَقكِلضَفْنَعانبىتِغلَوكِفلَحنمتلحانهللا"

اطمكاَلحنااوفلوقسدقاوراَ°لاَقَف

لَوهدبنكيملْثْيَحهللاَدّيْعَينأبحهنِإَفاوفالوءابيط
ص

96هنسنيراألاىلإةَنَجْلانمابمدليدناكُهنِإَفدَرصلااول

قساسسےسسےسسس٥وس ۲رخأنيجسِدَقَملاتْينَععَرَجنورتيذلاُهَتاَروَدنإَفاطُحْلااوف

نيمهىلَعةيدلااولَعَجىح«ساَنْجَلاهذَملقيفاًياَحْضَ

ناكْنِإُمَلَعَأهاواقتربجْةَعَدْنّشلايفاوُلَعَجَوءاَهْنِمدجاَولُكِل
AZ 1 Eوە|2

.ةوارمهنِمرظَننَعوأرثانع

ينوقلالأنيمنبلتنميفناكامواججدلاامو

0o„سو

Eلفيىحيالايف

بارلاِءابْظلانُِهَلكَأفهالَحَأامعيمجْنِميصلاساأو

»هبدَراَهَطَوهليلُحَتىلعقفَتُمفقاًهريغَو هت

CA YA Ld

:هِلوَقنيدوخوكيفهلومهايراَميِفاذُكَ:تکزافلاق(١)

ءاهيلعاهَسفَنتمر::اَهْيَلَعْتأَكَرىْعَموكيف۽هاَهيَلْجِردنعهبْتَمَراكراَمَنوَةَقاَنلاٍتأَكَر

.ها.راتلاىَلَع::ّيأ

.[(درص:داصلالصفءلادلاباب«يرهوجللحاحصلا)عمجلاو«رئاط:د(۲)

:اهنمةقرفتمثيداحأيفدروفانصألالتقنعيهنلانأالإاذهبهجرخنمدجأل]()

وباهاور)'دَرْصلاَوبُهذَهْلاَوهَلُحَلاَوهَهَلمَلا:ّباَوَدلاممترالَكْنَعىهييتلانأ"

ييَلَأَساًبيبَطنأ":يوراَمِلٍعَدْفضلاْنَعلییهو)0۸۳رءبدألاباتکدواد

.[(۱۲۷٥ر؛عدفضلالتقيفبابفوادوبأءاور)''اَهلنَفْنَعُهاَهََفياوَديفاَهُمَلْجَيعدْفِضْنَع
[اهفوصبينعي]()



ON
ESRanRSsMletole titrasak:۳Ey

آتع 73

دنرقااالسلتوہکتلااتقایاںیمیاھیم7

س

اًمَأَوءاضِيَأ بلانأاوُركَددََعّللاَويعاقألانِاَهُهاَبْشَأَويجاَمَألآواعلاا

ساَجألاهذَمنمهَبْشأامف٠هُرِذْعَْسَتةيلهاَجْلايفُبَرَعْلاتاكاممّرَحالب

يجاَمألارْوُسيفدقومارحوهفَماَرَحْلابشاَمَوالحرهفدالحلا

ُمَلَعَلاوِتاَيَحْلاَويِعاقألاَو

ِتاَقاَوَطلاَوَنيِفاَوَطلانِهَلرهطهنأفاللي:رهْلاامو
1 6 سس (۷ £Eo بهذنَمَو٠٠هنمَبرَسَفِهيَلِإهنهدافيبأٍتيِدَحِلَو«؛ساَنلاىلع

4

\

معَامكاُيِرْمَعَككيدعبسهيفلضألانأىووياجىلإ

ٍةَجاَحْلِلرهايفْتَدَرَوةصخرلانِكل ِتوُيبْلايفهلمزارَيُخالاهيلاج

اهنزاريخالارَذَعَتيفراماهبيحلو

هتَراَهَطِبمهلاكءاباَحضَأيفاليخاهيَمعماُبلكلااأو

يفألامقلبيوكلبوآَلاَفَوءْثئاَبَحْلالكاْنَعهينايص
2 ىلإَبَحَدْنَمَفءاَضْيَأبالِكْلاةَاًجَتىلعةَمألايفتمَلَوءةَساَجَنلانمبالِكلا

هالوهابهيفاهونِءاثإلالَكيلارثأبجتااَهَيَساَجَت

َبَبَسَوُهسيلسوُمنلاراَدْفيْسانأُعبحَصلا.[هجرخنمدج](۱) ُةَمّرَحامُماَرَحْلاامنوميِرُحَتلاَبَبَب
هللالوَسرىلعتلددلوبداحلا:لاقسابعنئانعيوراَمِلُعْرشلا

هولاشنبتاقيدرفالوولإىونوتتشبيتركنومينيف6

وُسَوتريخ:ةئوميَميبيفياللا شالوُسَراَبشوهنملابنأديرباموالوس

يضْرَأيْنُكَيمََنِكَلَوللاقوعاَینالوُسَراَ:هلتلقف:دلاخلاقهديعفرف
ماعطلابدأبابءعيبرلاهاور]ظنيهللاُلوُسَرَوهتزرتجاف:دلاخلاق

«بارشلاو

َنيِفاَوَطلانمماهنةَسجنِبتسلهَ:ظفلب١١۱رءتايملاماكحأفباب؛عيبرلاهاور])۲(

.["ْمُكْيَلَعٍتاَقاَوَطلاَو

هلعلهنر

"
6



stotRastaا1
السلادعاوف

۲مالشطعوسسس  

كسلاع:ُهناَحبُسوفاٍلْوَقِبجتااهتَراَهَطىلإَبَحَذْنَمَو'باَرلاب
نالاُنهَنَالَوبلكلهلمك5أيلامزملل0اابملو

ةَهِجىلَعِهِغوُلُونمِءاتلالسَفبرأليهاىلَعاساٍتاَقاّرَطلاَو

هلأهلETTُهلاَوكّيعتلا

بۇنلت:اتفانوہِيَساَجَتىلَعاْضعَمْجُمَف:ُكرْشُمْلااأو
نإالدلاةَهِجىَلَعهيفدرولىجلاظْفَللمحنمءاَمَلُعْلارموس

ُهلاَوءةَسِجَنهع همووُمَلَعَأهش .هتساجبىلعوروهُمُج

FC gs إ0
يوويسوجمنمهاوسنمو:ِناعونِاَحصَأدنعُكرْشُمْلاَو

ىالقجاهللةىلإبَنماحضنيففالتخاهيفيباَِكْلاَق

َحياََدلااهمهبُداَرُْاَناَكْنِإَوُماَحَطلايالا4نالحيذلاماعطو

اًّضَأُهظْمَلَ هَلُهَيَدْهَأيذلاَهوُمْسَمْلاَمُظَعْلايتلالأباض

محلعمدبدركرنايفيذويآأودوُهيلا

وس

هللاو نايووروضْعَبَوباَتِكْلالهنملالامُهضعَبَداَجَأَو.ُمَلَعَأ

هقرهيلَفمُكدَحَأءانِإيفُبلَكْلاْمَلَواِ":ظفلب١٥٠ر«تاساجنلاعماجبابهاور](١)
قلب١1۷ربلكلعلومكحبايملود"بارلاَهاَرْحَأَوهالٍوتاَرَممسهليو

َنُهَالوأٍتارَمعبسُهَلِيْعَينأٌبلُكْلاهيفمَلَوادِإْمُكِدَحَأءَروُهَط"

٤:ةَدِئاَمْلا(۲)

.۲۸:َةَيْوَنلا(۳)

.١:ةَدِئاَمْلا(4)

-ملسوهيلعهللاىلص-ءيبنلاتتأةيدوهينأ":ظفلب٤٤٤۲رءةبهلاباتك«يراخبلاهاور]

["ال:لاقءاهلتقنالأ:لیقفاہبءيجفءاهنملكفةمومسمةاشب

C
N
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ىلعاذهلَدَقجتااڌباتكلالهايألستنأرمهالييل

ٍدَساَجَن .ُمَلَعَأهاوهتَس

َكِلَذَكَوبوشَينَمبمبنياميفناگَنوِناَرُكَسلاٌقَرَعاأو
سo>ەس

لكلاىقءاهلُكأيوأةَسبرشيامضييَوْمَحْلِلةيراّشلاِةارَمْلانبل

َرْمَحْلا7يذلانمَلالَجْلانأهلاُهَمحَرساَنخياكَمَدْنِعَوفالح

ليِقَوءِناَسْنِإلافوجيفُاَعطلاىقبيامٌرادقِموهوليلواًموَيهنلباى

مخللکاْنَعىهيييبنلانأاهيِفيوردقمايبكاكاو

الإُفَلْعَتاليتلااًنباَحْصَأَدْنِعيههواهّيَلَعباوهنپرشول

ةلالجنوتالاهنارأينوءىَعرَمْلانِايكاهعَمُطِلَْالورع
ي

قَرَعَفكلذريغليقَوًدنِعريزنْخْلامَْلوأَمدلاوأ1

لکانَعمِئاَهَبلاَنِمالاملكاَكِلَذَكَوامكست

.سجَتاَهْللبَواهَفرعَفٍِتاَساَجَنلا

يهَتةَدُمسَجَنلالْأنَععلفاذكيدنِِءْيَكلكلاباَحضصألَعَجذََو

مابِةرَكَعىامويَيِعَْأنِمليلانِِةَالَجْلاولَعَجَفتراهمُکاهلِ

نإ:َلاقَييوفاَلوُسَرَةبَْعَتوبالاس(١)
واهيفاولكأتالفمهتينآريغمتدجونإف..."
.[600°رءديصلاوحئابألاباتك«يراخبلا

فيِضهيَساَجَتيوقباتِكلالألبةَراَهَطليلكنِ:ةتسوأيّشَحُمْلالاق()

:َلاَقهَسابعنبانعُّنَصُمْلاقاسيذلاُتيدَحْلاهديَبهُعوُمْجَو
ءاجنابلأوةلالجلالكانعيهنلابابوادوبأهاور]'ِةَجْلانبلبرشْنَعوفالوسیھ

TVAاًهِموُحُلاَهيوُكُرْنَعَوٍةةالَجْلانَعَووةَّيلُهلارُمُحْلاْنَعواُلوُسَرىَهَل"و".
۔.[۷۰۳۹ربجهاور]

م

:َلاَقيفلاتقاهباتلهآموقيضر
هاور]"...اهيفاولكمثاهولسغافاودجتملنإ

ا ۱ا
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ٍةَسُمَحنمةَرَوِلِلَوقناتىلإَنيِرْشِعنمةاشللَوىلإَنيِيالَكْنِمةَرَعبللو
َكِلَدعنوثحبذنإ:ليِقَومويىلإٍةَنالَتنمٍةَجاَجدلِلَومْوَيىلإهالنىلإ

م

ەى$ Aوoم E<
ِتترشاذإةاشلانبليفاضيأصخروءاهِموُييفولَولكؤتاهنتلِسغَواهن

.ُمَلَعَأهاوسجنا
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كاشلاةَمدَقملا
و۶۲2

هبلاَرَتاَميَوُتاَساَجَتلاهذهُهْنَعلاَوَت
£:

[ةثالثٌةساجّنلااهنعُلارَتىتلاُءايشألا]

:يالخالبةكالَتةَساَجَنلااهْنَعُلاَرَتيتلاُءاَيسألااكا

سَمابيلارمألو"هرهكانو:ىلاعَتهلابالا:اَهُذَح

ائEkنمِضْيَحْلامدنمبولا

اشاهنلسعرأا8هنأيوراملُناَدبَألا:يناثلاو

لوبىلعببصينَاِیهرُمَلاٍَةالّصلاعضاوموموَوُدِجاَسَمْلا:تلاقلاَو

نمهبتىلعاَضءاَمْلاهيصلَواديسيفلاكيجءانيبوقيرغل

(١)٤

ِضْيَحْلاٌمَدَوٌيذملاو:[ظفلب٤١٤١٠ر«تاساجنلاعماجباب.ميبرلاهاور]()
والويوىتاهنيهلععفَوبولصالجتساقلا

ُعاَبْسِإاَمهيَِفٌيِدَولاَواًمأَوهيفاًمأ).[قباسلاثيدحلايفامك]()
فيانهو٢٠٢«ملسوهيلعهللالصهللالوسردجسملضفودحاسملا43بابءاهاور])٤(

يودَرسولاليسبَّرَعْلافالجهریوويلوُسرلاسايسنسخنِنملَم
هوعد"لَلوُسَرلاْمُهَللاقهباوُعِقوُيِلساَنلاِهْيلَعَراَوٍدِجْسَمْلاببارعلاباكله
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ءاللععشتذوَمْلاَنميسألرئو90عيِضّرلالوب

.مُلَعَأهاو“ّىذَمْلا

[ًةرشعاهبٌلاَرتيتلا

اهبفوطهضمفرعةَلُْجْلاييه:ُةَماَجَنلااهلاَيلاءياو

«كنم:يناثلاو:اَمُدَحَأءاهيَلَعٌسيِقَماَهْضْعَبَوسل

:عياسلاَوناَمّرلاشرا:سماَحْلاَولرل:عبارلاو۳

:ُرِضاَعْلاَورَطَمْلاَويرل:ْمِساَلاَوبيرلا:ُنِماثلاَوعادلا

ٍرِياَسَنوُدِءاَمْلابصَتْحخَيَو«ِتاَساَجَنلاعيمجيفٌماَعَوُهَوهفاأ

هلاَءاَشْنِإاَهَماَسَفأَوِءاَيِمْلاَماَكُحَأُرُكذَنَسَوءاَهِضْعَبيففاليىّلَعٍتاَعْياَمْلا

.ىّلاَعَ

:لجّسلاَوُبوُيَلا)"2َنيِرسَعُمالمنيبامفيامنمًالجسوءمنماتولوټىلع
اورعتالواوري"ملسوهيلعهللالصيبنلالوقباب«يراخبلاءاور]وللا

ماعطلالكأيل...ملسوهيلعهللالص-هيلإاهلنبابنّصحمتنبسيقمأتتأنيحكلذو](١)

‹؛تاساجنلاعماجبابءعيبرلاهاور)هبهحضتفءامباعدفبوثىلعلابفهرجحيفهسلجأف

.[(١١۱ر

لاقف؟عنصياذاماليلهبيصتةبانجلانع-هنعهللايضردباطخلانبرمعهلأسنيحكلذو](۲)

ءةبانجلانملسغلاةيفيكيفباب«عيبرلاهاور)"مَنمثكركذلسغاوًاضوت":مالسلاهيلع
.[(١٤۱ر

هيلعهللاىلص-لوسرلالأسينأدوسألانبدادقملارمأذإبلاطيبأنبيلعثيدحيفاذهو](۳)
كلذمكدحأدجواذإ":مالسلاهيلعلاقف؛يذملاهنمجرخفهلهأنماندلجرنع-ملسو

۱([۳١۰رءوضولاهنمبجيامباب«عيبرلاهاور)''ةالصلاءوضومثءاملابهركذحضنيلف

.[ةساجنلااهبلازتيتلاءايشألانملوألاءيشلاوهو](4)
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للالاَِتاَعياَمْلارئاسنيبنمٍتَدَحِْاللاا

ەركىڭى2ورeا
نِةّعللايفْملبَوُمَو

[ماسقأةعبرأهايملا]
هےو

:ماَسَقَاةَعَبْرَأهاَيِمْلات

ريعنيِهيقْلخٍفاَصوَأىلعيقاَبْلاَوُهَويَلْطُمْلاُاَمْلا:'[لوألامسقلا]

نِاَهْنَعاقاَمَوههنايلاِءاَمَوِرْحبْلاَوِرطَمْلاءاَمَكُيوُهطلاوهفكَلٍطِاَحُ

قَحْلُيَوءِةَمْلْحْلالْضصَأْنِمناكٍةَفِصيأىلعخابّسلاءاَمَوِناَرُدْعْلاَوتاللا

وأبلخيوأهَويَجِخيزوأبارتيكلوطيميقااَ

كفيالَوهْنَعدلووأوهراّرَقنمناكاَملکب

utه)دهو٨مس1 “”رمِصعلالثمكيفعَفَوامىلإُفاَضُمْلاُءاَمْلا:لا

يفئزجُيءاَمْلااذَهَف؛ِتاَفاَضُمْلاماَهِلاَكشَأَو”توفلاو©لاوُنالا

.ثتاَدُحَألاعفريفهيفَفِلّتخاَو«ِتاَساَجَنلالْسَعيف

:ناقرفلا()

.€دپمكرههاماَبمعريوهمااملاميميل:ةيلاوء١٠:لافنألا
.[دحاوقسنىلعُميسقتلاَنوكيل"لوألامْسَقلا"باهتلدبتساامّنِإوٍخسْنلالُكيف::اهدحأ](۳)

.ٍةماَعْلاريبْعَتىلَعكربلايه:ُتاَلقْلا()
.[(رفصع::نيعلالصفارابابحاحصلا:يرهوجلا)؛غبصلانمعون:)0(

.ِرْعَمْلاُدولُجهبْعَبْصُيرَمْحأغص)1(

.ثّرَقْلا:َباَوصلالَحَلوء[ىنعملااذهىلعفقأل](۷)
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نمرَصَتْعُمْلاِءاَمْلاَكنمجراَحخْلاىلإُفاَضُمْلاُءاَمْلا:ثلاثلاُُسَقْلا

عِفاَرريَِةَساَجَنلِلليزُءاَمْلااًذَهَكءلوُميلاَوهِكاَوَفْلاسمتاَناَلا
<f

هللاوثَدَحْلِل .ملعأهس

اَمَلْعْلاعَراََدَفَوٍلاَسِيْغالاَوِءوُضْوِلاملا:ْعبارلاُمْسقلا

لعيتبرَكباَحْصَأنأيوُردَفَوىلَعْمهِقاَمَامَ
TEEN e (۱) 7 ٤4

فِفاَصوَأدحرملاذرهطرِهاطيِعاَمْجِلطمدهاطلولا

روُهُمُجْلادنعروهْشَمْلالْوَقْلاىلَعَكِلَذَكُباَرلاَوقاما"رهطُمريعثِلالاو
همعوجرموتیيآبجاتوبينعيوااوقالإ

مَعَاوجلا

جلارَتءايشألاوهذهنِاونادفعتيلونبللَاًمَأَو

َةَراَهَطلاراجهنأةفيَحيبنَعردامالإدمعتينأليالنِكلَو
ناَلأَسايييلانأاوُمَعَرْمُهََأكِلَدَونجلاوليليبيدَحبِنَِنلاب

\

.[۱۸۲رءوضولاباتك؛يراخبلاهاور]()

ريغ؛رهطُمريع:هلْوَقِبديرقتسىلَعرْهَطُموهلب()
عفارريغٍةَساَجْنلِلليزُءاَمْلااَدَهَف):اًبيرَفقبساميفلوقهيلعلديامكٹادحَاللعا
.(ثَدَحْلِل

.[١/46طوسبملا:يسخرسلا:رظنا](۳)

اًمَأَِوَلمَتْحُمَفُديلاَولَحْلاانهَهَساَجَنلاٍةَّلاَرِإيفوِذَهيوتالَكِلَدفوفو(8)
.هححصُمها.اَمهََجوُرِلةَساَجَنلاالجناِناَعَمَيَفُتْيرلاَونبا

.[8^١/۸طوسبملا:يسخرسلا](٠)
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د":َلاَقَفءذیبنیعَم:لاقف؟ٌءاَمكَعَملمهدو
ad

س

.[۷۷رةراهطلاباتكفوادوبأهاور]()

۲ا

ون

هللاو«
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[قّلَطُملاِءاملاماكحأيف]لصف

ِلْوَقلَراَهَطلاهيفٌءاَماَمْدَحأَف:يَلَطُمْلاِءاَمْلاُماَكحَأامو

ذأةعوةوربعاأءيشةراعلاهللاىح":لوسَرلا

ىلعيقاَبَوُه:ليِقففئالثلاٌفاَصْوَألاعِمََْتملاَدِإهيففلا
یص

َوُه:ليقولص زُمَةَهلعاِاشيدفيروه

لقانAFFوَقَورواکالگاطرشدوففاَصْوَأَدَحَأ

َنوُدامينِلِدوسجيالسجيليِلَقْلا:اوُلاَمَ

ُراَدَقِماَمُه:ليقَومهًبدنِعرَجَهالقيفْضِنَوناينيا

افَلارَتقرطيحبنيريكادَحَولر

َداَراَذِإ":يبنلالوقيفعلاواَمََِولدَحكيديفاودحَيموق

ِءاَمْلايفنأَبنَجْلااهبههوْرمَلنبملفىلعُاَمْلا

.[١٥٠رہايملاماكحأيفباب«عيبرلاهاور]

يفٍةَدِراَوْلاٍيِداَحألاٍضْعَبقولومالشسإلارسيَنَِفَحُمْلاضبدنعراَْحُمْلاَوُهَو
ثيدحلا](هيفتدةتةاولأهنوأحيرركندوءمِوِلوَفَكبابل
نِناكول:ُنوُقَذِإہاٍةَلاَحيفالإلاحلَكىلعروُهَطوخلعهاويَِْي[قباسلا

بصاملكألهدادبامساَجنألارهطناكاوةَساَجَنلانِليلقيرويِءاَملا

وُجْنَمريِصَيهْسَجَتهيلعبصاَمَلُكَوِاَمْلانمليَِفلاسَجَنلاعضْوَمىلع ها.ادَبَأاًسوُج
فرو

4 هَلهْجَوالِءاَمْلاِةَكَرَحيُِريِدعَلا"وأوملياحنهينيفهكرفابَكحوپالاک()
خل"فيِفَحْلاةكرخو.لبقثلاهکرحهكنال

.[هجيرختقبس](4)
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دار:َلاَق؟لعفَفك:ةريرهيبلليقفسلاقامُئادلا

سص تصس)

ئرفءاَمْلايفٌدَحَألوبينیهولقىلعلدي«

رنجوهبلإاR2شنبلكَلاحىفلإب۳

م2

ص0

لِجْلاَوهُؤاَمروُيَطلاوه":هْنَعليسذَفَواهبيلاِلْوَفِلءاَْمَدَقامىّلَعِءاَمَلُح
( £)2o

هتيموٌَةَساَجَتهيلانِههيفُهكَحْلاَءايراُءاَم ت

يككحايككذهبلعكذولاَوُلَدَدوُعَبْرَهْنِمتَعَرَ
س

امِّءاَمْلاخروويفتاعيجنعراعااوساعأو
دِاَهَويلاباَوَجلْسَعبجيلهَاوُقَاَوكلووعملاجارخإدعبوك

يذلاِءاَمْلاٍةَساَجَنِاياْمَلَوءاعيِمَجوُلَدلاَويهتَرْهَطدَقَتْثَحْرُت

وأدلاوأَِيَمْلانِلإرايفملابحتال:شْنبلاكذَفَويِفرغ

.[٤٤٠رةبانجلانملسخلاةيفيكيفباب«عيبرلاهاور]()

.[٤۸٦رككارلاءاملايفلاستغالانعيهنلاباب«ملسمهاور](۲)

.[ەجيرختقبست]()
.[ەجيرختقبست](٤)

:ليقَواولدنسعياَمُراَدقَناَكَفیفامعزواَهنوُيَعدَسرَمَساَبَعنانإَكِلَدَو(٥)
ثيداحألا":َِناَمضلاِءاكَويفلاَ[۱۱۸۳رمزمزحنيفءاجامباب.يقهيبلاهاور]

ْمُكُحْيَو«ضاَوُخألارئاَسَوِلِجاَمْلاَوقگريلاگاَمرْيَعنمحرتالقراَيبألايفراتلو

.ها.[°1/۱"(ربَعامْمكَل):ثيداحأَولْضلااملاريعملاذِإنهتَراهطب
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هيفتَنَاحلكىلعرهاككا:يراكلريتيَ

ِءاَمْلا”تَّرَمَعَفُهاَرْجَميفَةَساَجَنلاوةيَمْلاتناكنإالإوأُةَيَمْلا
E7 2 2 2

ذبحهَماقالاملإنِرَهْظَيْمَلَوكلكَءاَمْلاَرَمَعَفمدولرهيفقرهأوألك
س

2

ةفيافربسنبلكزيراَجْلاُءاَمْلاَوسجن
و

ر
دُرءاَمْلاَناَكْنِإاًمَأَواَْسَدَقامكد وأءاهنِممجرحيRFةيقاسلاىلإيرجي

و<

.ملعأهَ
صص

هللاوهيفجتهيفكواهييیریالواهنِم

.[َتَريَعَف:ةخسُيف](١)
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لُكَفَيَعْلاُبهَذُيهَل؛ةَماَجَلالْسَعيفٍةَداَمىوءاَملانأملا
يفاَمَوسوُجْنَمْلاءاَمْلاَولبلاكٌةَمِياَفيعاهلىبالامٍةَساَجَت

هيونبْمُكْدحأهاذيلاِلْوَقِلءاَهَِلاَرِإيفتلَسَعتل
ةَساَجَنلاتناكٌءاَوسَ"الاهيىتءاليفسيل وأديلاىلَعهس

تليهَلدياِضْوَحْلايفبولالابوتلوِنَدَبْلانِاَمَرْيَع

اَمَكهتراهَطبُمُكْحيُهنِإَفتام

لسْفُيَوتحتبارلاردِرهطهنسماىّلَعسجناناكنَِو

.اجراخهبيِمْرَفُةُسنُكَيهُتبارلاىلعُءاَمْلامَعَ

اهتميهنماناپاهلدسمزاتيبيفُةَساَجَنلاِتَتاَكْنَِو

ريعاهلاممتناكاذ تضيقبارلااهببُتييَقلاَوةَمْطْنلاَوملاكمافی

يفُداَعُيَوكبابارلاهبِراَدُعلاعِضْوَمْلايفیف َءاَمْلا

تارتلكرحبارتهع
و

الىّنَحلَسْغَتَوئالامممنْيعْلاةَلاَرِإنمدُببالفَنْيَعْلامسَجَلاامو

ETA

.ِنالْوَفطاَحُمْلاَوقيرلابِةَلاَرِيفَوونیلاِلاَوَردعب

الْمَيمثءاَهَلْسَعيفنيطلايناَوَأيفُسَجَنلاناكنِ رشيقءاَماالس

:َلاَقْنَمَلاَقَوءانالتاذكَماهبةَيناينازهاهارا
اهتراهطبتللوامو

(۱)

 

.[١۱4رءاثالثاهلسغلبقءانإلايفاهتساجنيفكوكشملاهديهريغوئضوتملا
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قرَتُحَييكلراتاهيفدقاتاكعيفي

اَمَكلسعمتءاهبيصلرْعَسلا

ے2کوسەوو٥درلی
هيفصضصخحصحيءاَبصَحْلامَءاَمْلاهيفلجيملايصروكناکنو

.هتراَهَطبْمُكْحَيهُتتارتالتءاَمْلالادْبِإ

عبِمَجَويضرألانِهبتلحيأنيةَساَجَنلاليزيَءاَمْلانأْمَلُعاَو

عيِمَجَوتاَناَوَيَحْلاِلوُمْعَملاريغوأاهنمِلوُمْعَمْلااَهتاَبنَواَهِئاَرْجَأ

دعياَمالإءاَهِعاَوَنَأميِمَججَوُباَيشلاَوءاَهِساَُجَأ هبَنِحَعاِهنمجارِردع

وأبولايفنخدلاوأُكَدَولاهلععفووأءاهَعَرُخوأيفطر

عِبصوأسجنَاعَممدقوأبولاطيخوأءايقبمامَدْعَبةيعَوَألانمِورْيَع

ِناهدِإننمةوجولاهذههيأاموأسوجنَمملممحلللجوأءسوُجْنَمغابصب

.سَجَنلاىلَعُرْدَشلادمعوأهِناَوَيَحْلاِاَْجَأنِمورعواسوُجنَمندبسل

رعيوأىلعدعاممَلِيىتنواهردكلَواذن

.قيفوتلاابوسجنالسعلبقنهدلالايوفنراهطقتیتح

نوُكيَوةدكمنيوعيبهشارلعلامههراعلك

للوتاقةَال؛تاكملاكيطقنأيلعلَولكلايفداالةنيقالسجل

وعمادىلعللااسفليل يلَعسيلسوُجْنَمْلاغاَبّصلابهديعَبَصنمنأهيلعاوُمَمج

فاهيلعاذَهناكَولويْمَلنيجسوُجْنَملاغاَبَصلارثالجألُهَدْلِحلسن
Te‹حاضيإلا]

غ0

ا
ه
3

5



sagstate ا atIREREI
EEo, ror bat n EI REN NDE نھ

oلافلصف

ا

دىاكلكةيشلافىلطمهلا یذآحسميف:اهدحايشاةنالثلةنسلايفهبفان
ص

70

ص

۶و:٠۰xهر2°

طودِاهلوقلنيلعنلاوْنْيفُحْلي:يناثلاراجحالابنيجّرَحَملا

ليلاةارَمْلالْيَديف:اروُهَطهَلبااناقِهّيلْعَبىّدألاْمُكْدَحَأ
o 2^ 2

ِاكَمْلايفيِيْمَأَويلِيذلمَدارميِيلالوسراي:تلاقةَملَسماثٹیدحل

يذلاوةَّلاطِإِبُارَمْلاتاكاماذَعَوaهرهطُي:لاَمَفذَا

اميءاَمَلعلادنع-اَذَمَوءْتيِدَحْلايفاتمامكهَهدامغراَشلالَعَج
وەو77

دبالقابطَرَناَكنورَهلهاجليلاناكاتذََ

لكلاهوُجولاهذهيفحُسَمْلابةاِتَوَروفِتاَساَجنلارئاَسَك4هلعنم

داواىلعُوُرَصَقوقوهبَعدَماَجلاهلعلحميأيفمََراَجَ
٤ِ مسجلكيفُهوُراَجأبباَحْضصَألوقْنِمرِهاَظلاَوءِةَُسلايفِهّيَلَع

س

َنِرْغْشلالَحَمَوبيلايفُوُريِجُبْمَلَوءاَهِلاَتمََوِةَراَجِحْلاَوِديِدَحْلاَنِمسل
.[ةساجتلااهبلازتىتلاءايشألانميناثلاءيشلاوهو]()

۳Y۸]ةراهطلاباتك«دوادوبهاور]()

ةرةتيكهامشازعلتلاعةملسمار«تاساجنلامماجباب«عيبرلااور()
دْبَعنِةملَسيأتختتاكهيَيأتنيدنهَنيمْوُمْاأيهَةملَسخينلانِتلق
كلااَمِهِتَدْوَعدعبِةَنيِدَمْلايفاَهّنَعفوتوىلإاهِجوَرَعَمتتّرجاهوبسلا

أَوىلإترجِمةأراوأثئاكرجامميرهكةكيدمْلايفوليلاهجو
نينا:ليقَوه۷نساهَتافَوُتَناَكءانوَمَنسِملْسُمْلاتاَهَمأراوٍتَلحَدٍةَنِعَظ
ةعتنبويهلبهاكوءااوتومرعيبتويعي

نميهجَويفحضنتلحادقيبلعيلا:يمأيللوقلمعيلحداذايوالورةر

ایکزوجھوبيَتياردلاختِفاَطَعماتا.يعجزا:ُلوُقَيَواملا
سس

ها.تّرمَعَوتربكىحاَههُجَويفُءاَملريمل:ةباَوِريِفَوبيڪاههُجَونمام

.هححصُم
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باعسميوللاليفللاقووجوُرفْلاَونادا

وأهاريفتعريتاجلعرضيفواففعَفَواذ

اَمرُهَظىّلَعناک اوُمَكَحَفرنالاَاَدِإَكِلَدهَبْشَأامَوٍةَجاَجَدلاراقمىلَعوأءاَم
E7

.ُمَلَعَألاوءاَهَيَراَهَطب

۴وأاهبملطفلُجَرلاديثسحَتادِإ:اوُلاَفَو وأءاَهِبىبوأءاھبرفح

مالَاكِلَذَكَوتَرْهَطديلانِاهلِيفرويالَمَعلوَعوَبط
2p

اموأيقدرجحوأءاينطقىحّرلاحتوَألحوأوبعطفاِدبِدَحْا

َعْبَسسَجنلاعضوَمحسمدِاًذَهَوِتَراَهَطِبكحكلذ ةعبسبتامۃ۳

2هللاَوٍتاَرَمثالثهيجي:ليِقَوعِضاَوَمِةَعْبَسيِفوأراجح

:َءاَيْشَأكالتىفهبٍتَدَرَو:'ُحضنلااًمأَو

دنِعاًماَعَطا8يلالكانيجنبسناِثيِدَحيفُريِصَحْلا:اَمُدَح

یلامِلوُطنيدوْسادَاتلريعىلإتنشفسنلاق"ويد
وهوےہ بتعباَنباَحصَأابلو«"ءامْلابهيض نااوُداَرَأإريصَحْلايفالإنورتي

سجنااهبوقِيلَاَلاخصت:اوُلاقمههَتيمااهلعاولس
4

%2ينلاناك"ل1فاعِثيدَحيفيلويفو
وش

َلاَبَفيرجحيفُهسَلْجأَفماعلالكأبْمَليصبةومُهُكَحيَِاَصل

اذَحيفملوهليملوُهَحصَفاماَعَدَهديكىع

ا

ي

.[ةساجنلااهبلازتيتلاءايشألانمثلاثلاءيشلاوهو]()
ةكيلَماًهُمْسا("

.[٢۰۲رءلفاونلايفةمامألابابءعيبرلااورا)۳(

.[هجيرختقبس](*
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اويثيدَحلا

ثا)۲2س2س هاوَقراَرْْلاُءاَمْللْوَبلابصي:اوُلاَمهنماَعْطلارِاَرَ

يفَكِلَدَوياَمْلابرَكَذلاضيبنأاَقرَماَفيكذلاُبيصُييِذَمْلايف:

لُجَرْنَعاكتبيلاسَندواََنداَدْقِمْلاَلأَسنيجيلع

ےسےس

روكلذْمُكدَحَأَدَجَواذالاقيمهنيجرحهناانيا

امنقيبامةَراَهطلْسَعْلا:ِءاَمَلْحْلاصعَبلاَقَو.”ءاَمْلاب

عمياوقفٍْوَبَومْلََْيياوفرَموَفَوهيفاكوُكْفَمناك

.ةّيراَجْلالوبلَسْعُيَومالعالوب

نَعةريرهيبأٍتيِدَحِل؛نْيلعنلايفاَْمَدقامكهَنسلاهبتَدَرَو:طولااًمَأَو
بارلاامكفحمكدطواِ:َلاَقهنأاكليلا

هيفَحوأهيلعلُجَرلاطواذِ:اَنْباَحْصَأَلاَقَ نأاَمُهَنَراَهَطناقسجنهّيَح

رتابهذاذاذدَهَوِتاوطخعبس:ليقَوالالوريىتَحاَمھبسمی

اموياَمْلانَِدُبَالَكاإاًمَأَومبيلماِادَكَحَ

ايفنكملَاكيَذربعايف؛ْيْضَمْلااهيالفتسكتدِل
نِِرَجَحنبالاكامكبيدَحْلايفْمضْنلاُنوُكَيَفنسجتتياملحضَنلااوريمَ

ديوَوموققربعةَساَجَتن:يأ۰/۱:يرابلاحتف]هرهوأهفيِظنلوأرحل

اكوُكْشَمنَناَكامَُتَماَجَتامُوهَراَهَط:هماشبلاُكةراَهْطلالضألاف

.ها.هَتَساَجَتنقياَموُهَويِذَمْلايفُخضَنلا:ِلّْوَقْلااَذَمىلَعدريوهيف

.[ءايشألاظفحلبارجوأءاعو:ةَراَرْغلا]

.[هجیرختقبس]("

لوبيفءاجامبابجامنباهاور]."لَسْفُبةيراَجْلالوبوبيعمصبمالعالِواليهلوقل
.[°۲۷رمعطيليذلايبصلا

.[ةساجنلاابلازتىتلاءايشألانمعبارلاءءيشلاوهو](٥)
.انیرقدقت(*

م
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نَِناَكاموِضْألانِاَِباَحْضصَأَدنِعسجَلليزتاهَِإَف:راَنلااأو

َىقَْأاذإسجَنلالكأَتنأءاَهِلاعْمَأَوديِدَحْلاَونيطلايوأنماَهَئاَرْجَأ
2eموس77

َديِدَحْلاُرَهَطَتَو«امهتَراَرَحِناَرْهَطُيرونا:اوُلَفَوءاهيِف
ىَمحَتاهَنَأسجنااَهْيَِإقبساذنيَطلايناوأَكِلَذَكَوءاهيِفمحاِهو

الامُراَنلاهّيَلَعدقوااذِإ١ضْرَألاَنِمراَنلايف

.ُجلَعأهللاَكِلَذِرهيهَِإفدلالِمَ

ِلوُمْعَمْلاَنوُداَهِاَرْجَأنِدَلَوَتاموضرألانمسَجَنلايقيهَ:ناعراامو

فيصلايفكِلٍديِدْحَتيفهالاِرْذَفىلعءمنِ
نوُدضزألابةلصَتُمْلاراَمْتلاَوتالاَكِلَذَكَوءاهلخادَوٍتوُبلاجرا

ِةَئاَبلا ْنَعهاوءةنئابلايفكيدريَليِقَوناَمَرلاهيياهْنَعهَ

سْمْشللرشينأاناَيِدِجْلااَهيَلَعلابنيبرَمَأهنأهلللحقنس

راميِفصخرهنهناالهيُمالاتاَباَوُجيفليِقَكِلَذَكَوسمس

.[ةساجنلااهبلازتيتلاءايشألانمسماخلاءيشلاوهو](۱)
ءاَهَراَرَحعلمَِباَوَصلالعل()
.[ةساجتنلاابلازتىتلاءايشألانمسداسلاءيشلاوهو](۳)
|.هبفيتاعد

دمحمنيرالَموأ ْنَعمِْىقسونلجعبارلانَاِءاَمَلُعنميتولاللايتريمدنتلاٍدمَحُم
يتسفقلافشوُينبرازرضيبخبَّشلانَعَوىاماعفَلادنرَنفسوُييين

لسوبَناكَوْمِهِريَعَويفنبيأةمالعْلاكلاَاِمهبلَعجوَحَتيلا
هبيِهبلَعترجْنَكِمَوٌةلاَسِرىدۇامريَىلعميلالاسراَأنيِذَلاكيلوني
ةّييدلاحوّرلاةَعاقإَوملارْشَتيفىّلوطلادياهلْنّكِمَونيا هجريهاَمَجْلاَوةبلطلابةن

.هاءايمالشإلاٍنَعهاَراَجَو
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٥e 221. ىلَعمَاهبمَاِضةيَمْلاولجيفاوفادَفَويراه

امي":اكبهلْوَمل؛غابدلادعباهبنورَاراَجَأَو«لاحلَك
ےسی

71٥ڪ>On)رسہ2eسےک°7eو
ِةَنيَمْلاميٍاابدف۽اهلكامرحاَمنِإ:ايهلْوَفَو"رهطُدَقَفبذ

س
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.هتاكذميدأةَراَهطنأاَمُكهَتَراَهَط

رسمكسالاَدنِعٍةداَْعُمْلاِءاَيْشَلابٍتدلَضَفْلاغزت:غابلاةيفْيكَو
Frووساهرسِا

راَمثلابغابدلانوكيَوءاَهِهاَبْسأَوزْوَجْلاَوءاَفْرَطلاَنِمرجلا

يفرجلارامينياَهِرْبَعَوِوُتيَرلاوِرْمَلاَونياكاض
هناوایهلالوُسَرْنَعرددفَوكلذِهاَبشَأَوباَرَتلاَوسُمّسلاَوحُلم
ابدعَلِمَسمسا":َلاَ

اَهيِفرنولَمءاَهِيالْظَأَواَهِماَظِعَوٍةَيَمْلاِنوُرُكيفاّضْيَأفلو
مَافوُصيفخاوهاهواغابدلابرهتلك

قتريَعِدلِجْلابتتناكْنِإلإابدااَهيِفرويال:ليِقَكءاَمِرْعََو
م

7 © o س APPi

هاودلجلانعةنئابتناكنإَواًهيِفرؤي:ليقو
ا

م
.[۳٦ء۲٦صءلهسيبأتاباوج:رظنا](۱)
.[ةساجنلااهبلازتيتلاءايشألانمعباسلاءيشلاوهو](۲)
۲۳رريغصلامجعملا:يناربطلاءاوَر])0
.[۳۸۹ر؛بارشلاوماعطلابدأباب‹عيبرلاهاور](”

.[۱۳۹۷رقاكزلاباتكملسمو۳۸۹ر«بارشلاوماعطلابدأبابعيبرلاهاور]
.[ةمترهدرفمرجشلانمبرض:مَترلا])۱(

ابارتتغبديهاذإةتيملادولجباوعتمتسا":تلاقةشئاعنعحلملايفيورو«هجرخنمدجأمل()
ماقمموقياموأظرقلابغابدلاعوقوبابء"هحالصديزينأدعبناكاموأاحلموأادامروأابارت
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راَقءاغیمجهالايابaَُنَالراج

ُهساَوِتاَعِئاَمْلارئاَسنيبنِمهدوِءاَمْلايَِوٍتاَمِباَيْلايفِلاَمْعَيْسالاب

الاَمِببرت:اولاَقْمُهَنأكِلَدَوءاَمرَبَوَوةَعَمْلافوُصُةَراَهَطَوَهَف:بيرلااأو
ةَعبسبِتاَرَمرمعبساًهوُحَنَولشولاويءاضبْلاةيلاكاهبقرع

يفدوغٍتاَرَماهيِفيِفكَي:ليِقَوءِةَنِكْمٍَةعْبَسيفِداَوُع
ِتاَبنلاداَمَرلاَوخابشسلاباتواهباَماًمَأَوةَنِكْمَأ

وأبارلاَعَمطانِلإاَمْرهطُيلءاَمْابسََمكيَذكَو

اَهيَقَيالقاهباَقرَلُمةَعيَمْلادلجاهيِفدْونِإَوملحلاوِاضْييْلاهيلا

بيرلالبقباياانيلمعنوهاهنَععتبىتحلمالوبيِرَلا
.ُملَعأهلواضلةَبْرَتلاعَءاَمْلابلسْعَتاه

اَهَََواَهِاَرْجَأعبَجَويضركراهاهن:"رطمْاونشُلخيرلااًمَأَو
يِفَوءاَهْنَعٍةَئابلالايففيَءاهيداَعَمنمجرحياهبلَمْ
‹حيّرلاواَهيِفُرهْطَتيا٠أففايءمنيوتن

ةعبس:ليقف .ًكَِذريََليِقَوياشلايفَكَِذُفاَعضأَويفمايع

&

.[ةساجنلااهبلازتيتلاءايشألانمنماثلاءيشلاوهو]()
كيماتالنياهبامعوىلعاصراِفامرتوَويمابفوُصيفبيرلاطربر

ٍةقيرطرَسيأباهکدوو وهيذلاِءاَملاىتَحبارلاكلذنسينيدلاودَحَألكِةي
قهاتنناگنمرميماويفرموانرْصَعيفةايَحْلابيلاتووذَِوطمىو

4 اواصاباهل

صمهامَعَهاوبيرلاىّذبحلديُهنوباَصلار2َ

هح

$ورمدص

.[ةساجنلاابلازتيتلاءايشألانمعساتلاءيشلاوهو)۳(
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تك-ووايرذاينيضرَألاٍنَعةَساَجَنلاْنْيَعَبَعَدادو

بولايفيقاذدِألاكلذكَوىكألايقوَلَولَحَمْلارهطدفاَُمَدَق

تيَقَبَوبَهداذاَكِلَذَكَونهبُهَِفهبصنيالىتحلسَعلاَدْعِ

.سأَبالقوأيف

ٌرَطَمالإاَهِيَمَيالولكمْرِراَجَمْلاَولباَرَمْلانِاَهْاكمَأَولبإلانِطاََماأو

سملوجيلاتهداذِإلمالبإلاُنطاَعَم:ليِقَوءاَهُخيرَوٍةََس

يّرلاَوسماهبلالعضميفسَجَنلاناكاوت

لملاَهَتابواَهئاَرُجيمَجَوصْرَألايقوهَكراَهَطُرْهَدلا:اوُلاَقمه
فَنَسوهيفَفلتْخاَو.ُمَلَعَأوكلوننكماا

امْوَيَنوُعَبَرَأ:ليِقَوتاناِناَرُهَش:ليِقَوهيل:ليِقَورهشَأنس:يقو

1هاو

هعاِلَُمْلاقاَقّرلاعِضاَوَمَوةَحِضارلااللاةرَهطاًمأَو

تَرُهَطذَفَفرنالارىبحَءاَمْلاجراتنبی

.اَهللبعلباَمٌميمَججرهطو

رهاطلاءاَمْلابىَّفْسَتنأاَهَتَراَهَط:ليِقَفسوُجْنَمْلاِِءاَمْلاِبتَيَذَعدٌِةَهِكاَمْلاَو

ىمحَتنأاهَتَراَهَع:ليِقٍةَرِذعْلابُةحوُبطَمْلاالقاَكِلَذَكَوٍتاَرَمتال
.ِتاّرَمتالترهاطلابَطَحْلاب

وس0ےس

:ليقَوءاَعْبَسسيكاَذِإسوُجْنَمْلاعِضْوَمْلاةَراَهَطسْنَكْلا:اّضْيَأاولاَكْدَفَو

.سَجَنلامريعتلراَدإاَذَهَوءال

٥ےسو£

3دنا

 

.[ةساجتنلااهبلازتيتلاءايشألانمرشاعلاءيشلاوهو]()
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ِهِِضاَوَمْنَعموفيامعيمَجَوسَجَنلاِناحُديففتو رابغلانمِهِعِض

َوهَفسَجْنلانِاقاَلقكيكبأاموسملوسوُجْنمْلاٍبطَحا
ُةْيََكَأسجنانأل؛ٌرِهاطسجنانِاقامءلْصألامُكُحىلَعست
.ىيِفوَتلاوُلوَحلاهبَوُمُكَحَأَومَلْعَأف5ل
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ُهتيمسَتوسفْنُثَدَحْلاوهووُجَنلانم6سجل۱ةلاَرِإ:ءاًجنِتُسالاىنعَمعمو

برعةََيفعراك:وجَنلاَفءاطياَعىتعاري

ٍثَدَحْلامابَناَكَمْلااوُمَسَفصْفَحْنُمْلاناَكَمْلا:َطِئاَعْلانأامك

دبلهَل؛ءاًجْنَيْسالايِناَعَمىلَعِنَالِمَتْشَيِنالْصَفنمُعّرَمَيَو

:يِناثلاوءِةَعِمَعْجُمْلاولارراًجحألابُهّنباَطَيْسا:اَمُهُدَحَأِنْيَهْجَونيهيف

اًعيِمَجنْيَعْلاةَلاَرلِءاَمْلاييواهيعُمَج|

مابُتَدَحْلااوُمَسَف:ةَرابِعلاَباَوَصلعلَو"
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كىملا

رامجتسالايف

4 اًرِهاَطَنوُكَينأَوُمَوءايشَأةيِناَمتهبرَمُجَْسُمْلاةفِصْنِكَلَوُكرُكِذَمَدَفَدقو
نياكٍتاَعِاَمْلانِاًرارَيحااًدماجسابانِاهرَةرْذَعْلانماًراَريحا

ايمندبَنِاَمِريَعَوديلانِااانداٍنَعالصفنلسا

موُمطَميبسيلءاَهوُحَنَوسماديدَحْلاَومُحَفْلاَوجاَجْزلانِمارا

نمِهلَعْتلَصَفلاامومالاَنِاَهنَعاَاموِراََلاَوبولااًراَرَيَحا

حْلِمْلانماًراَرَيَحاةَمرَحيبrءاًهوحَنَوليِخنلاخيعززلاٍبَصَ

لَوهاَعوُحَتَويقاَروَألاَوحاولانِةباتِكْلالحمِدِحاَسَمْلاِناَرُدُجَومالا

ُهكِلْمَيالامعيمججنِاَمِهِرْيَعَوِمْظَعْلاَوٍْوَرلانِاًراريخارْيَعْلاتحهب

ِرِهاَوَجْلاَوٍةضِْلاَوبَعَذلانِاًراَرَيحافرسهيفلَواوسهيفسلايسيلمِم
یلا

0َ0mA„146۳7کو راًجحَألانْوَك:اهاَدح|نكنَوَنموتاكلوزلا
ُءاَمالامّشلابَكِلَد:ةيناكلاوءاْمَّلَكامكدارامكاكلكار
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ءاًَجْنَيْسالا ُةَسِماَحْلاَوبدلالببقلبةَياَدْلا:ةعياولاومشاوا

2هاَواَذَحلبقمَنَامكلاورّكلابكَلَِلاَاَرْبَيْسالا

ےہ

.[ناسنإلاةجاحءاضقبادآ:رظنال(۱(
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ءاملابءاًجنَتسالاةيفيكىف

ِنيَعْلافيُِراَجُحَلاَقِءاَمْلانيُهَجْلانمهيفاًنَدْنِعُبالو

ُتذَجَواميَاَحْصَأصعبلاقذَفَوِةَاَرَِوءاناملامثٍعضْوَمْلانع
4

۾وس ادِإ:ْمُهْنَع ْنَعلَاضبهيملاذإ سيلهَيمرنعَطْئاَعْلاىمَروأرُكذلاةَةر

َتْدَجَوَو«َنطَباَمَنوُدِةَساَجنلاَنِمَرَهَظامِلاَروُمامهيلاى
ص

هيس نمهِرْيَعَوسابعنبانَعدوجذَمَوءاَيِفلاَحُمنعَكِلَدلم

امنل؛ءاَمْلانمدبال4هنأانباَحصأدنعهبُلوُمْعَمْلااًمأَوٍةباَحَصلا

َنوُرَعَبياوناكاَمَنِإ:#ْتَلاَقيحلوألاردَصلايفَناَكاُمءاَُمَدَق
طلو

طلرعب

ِطئاَعْلاَولوباراىلَعاَلامراريفابفلهاىلَعىلاهللاىناقو

لصفءاًجْنَيْسالايفِءاَمْلاَوراَجحألانيََعُمَجْلانأىلعَكِلَذلَدَ

َتوُطلَمو.لِياَمْلاَولكألايليقاوُناَكمهلاساَدوطْوعَاونا:يَأءاَقيِقَرابطَر("

.اهِعوَتَولِكاَمْلاركىلإةراشِإوهوءاَقيَِر
راجحألابحسملانيبءاجنتسالايفعمجلابابءةشئاعنعاليلعنعيقهيبلاهاوررثألاو]

.[۱۸°ر«ءاملابلسغلاو

لاجهف)َءبُفلهاىفيلاذَمتَرَ"ا-ملسوهيلعهللالص-ىلانأ:ثيدحلادروامك](۲)

وباهاور).ةيلاِذَممهيِفْتَلَرَفياَمْلابَنوُجْنَْيلاَ(۸٠:ةبوتلا)(اوُرهَطََينأنوحي
لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأ":ةياوريفو.(٤٤رىاملابءاجنتسالايفباببواد
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اهراسلببلاىلعاملابصنأءاملاامضاةَقِصيفبعلوا

ريعىلعانكممَحَنُمْلاىلَعمتاَهلِسْفَيَفَةَماَجَل

هرتشداسانمهعألليجئكتذأبلشمير

دَنبمىَلاَعَت ءاَمْلاليريِطئاَعْلالَحَمىلإلقيمث:لواِلَْبْلالَحَملسعاقدم
ر بشتدقلحمااهيًالِاَعوڍيىلعكملايِلاَويَو

تيطَبَوملامطجورِاَلوُرََویقتيىتكرلديجيىاقنالا

هَلةرةلِافِيْكيدألهعدبدحَتربعنِاهنَعكلاور
ص

2

ورضلوءاَهْيَلَعَءاَمْلاهفوُفُجلبلَالحيّرلابَتَدُحَأْنإَفهِقرلاَو
ءاَعْدلاَوىلاَعَتهلاركبهحنعلصفمنیاجنيْسالاَدْعَبةيِقاَبْلاةَحَئاَلا

َنِميِدَسَجَوقالانِيلفرْهَطَومالشإلاييرقمُلا":ُلوُقَييِ
.”"َنيمِحاَرلامحرابَكَيمُحَرينيلروُحْلاَنِميِنُجوَرَوءِتاَساَجَنلا

۳َكِلَذنوكيانأ:امدَحَأ؛سْمَحِءاَمْلابِءاَجْنْسالاٌباَداَك

بصلواِلْوبْلالَحَماًدِصاَكىَّلاَعَتوْاكذباضادبينأ
ُءاَعْدلا:ُةَسِماَحْلاَوِاَمشلابُءاَجْنيْسالا:ةعباَرلاَوقرمَدْعَبرَديلاىّلَعِءامْل

امكارعانِ

اًجْنَيْسالانمغرفادق دوأطئاَعواوَنيهبقالوسانلكاجي7

نفِيَدَبنمساَجْنالاعبمجعتدعباِهَلحصيالهَلوَو

وجيالهن؛ِنَدَبْلانِاَهَيلاَرِإَدْعَبِءوُضْوْلاةداَعِإهيلَعَفكِلَديِسَنَواض
2
س

L
i
s

نيبءاجنتسالايفعَمْجَن::اولاق؟كاذامفروهطلايفمكيلعنسخأدقهللانإ:َءابَكلهأل
۱۳۲ر؛لوسرلاثيداحأيفلوصألاعماج:ريثأللانباهاور)''ءاملاوراجحألا

٠.[۲/٤٦۱«نيكورتملاءاعضلاونيثدحملانمنوحورجملا:نابحنباهاور]()
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ساَجْنلانُِرِهاَطلاَفرهط:ِناَمْساهَلهِمَتْجَيىٍحةالّصلاىلإماقا

قيِفوَتلاهئلابَوباَدحألاَنِم



ARERRRRRR
EIMERالاسسلااسعاف یالس 7Y0 :اکیتیاامت

Goس

باب
ليف

:امُدَحيافىلإمقفَةالّصلاادلةَراَهَطلانألا
اَلانمنموصولااطةاَهَدَقَدقونمنماَلا

:ةعبارلاوصولانِيهَوياَمْلامدَعَدْنِعمُمَلاَبراَهَطلا:

.ِتاَباََجْلاَوثاَدحَألانم

:لوُصفةَسُمحىلعلِمَعْشَيبابل

ِثاَدْحَألانمِءوُضْوْلاةَراَهَط:[لوألالصفلا]اَمدَحَأ

.هِضقاَوَنيف:يناثلايوُضْولاةَيْيَكيف:اَمَُدَحَأنيَمْسِقمفيلصَفْلا

وے
لوألامشقا

هنيفيكويف
عاَمْجَِوٍةنُسلاَوباَتِكْلابٌبِجاَوَوُهَوِالصلااَوصولانأا

هوتكلإرمقاإاونمأاايام:ىلاعَتهللاُلْوَفَتاأقم
67Zeاِ tnوصس ريغيةالصهللالبيال":اكلوُسَرلالوق:م)€مكبراتي

٦:ٍةَدِئاَمْلا(۱)
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نمةالصهللالبيال:ُهلوقَو"لوُلُغنِهفَدَصالوروُهُط

.ِهِضْرَفيففلاحيَدَحَأَالَق:غاَمْجلاااو۷

  

وسصوےس71$

.حاَبُمَوليِضَفَوةنُسَو؛ضْرَف:يهوءةعبرَأءوُضْوْلاُماَسَفأَو
oو 7 2 ۰ Ae۳۰®هو
:يناثلاودحملسمخلاټتاَولصلاءادال:اهدافةسمخهصورمف

۳7FEرررگروو۴

:ءةضافألافاّوطل:عيارلاوةَرانَجلاةالصل:ثلاثلاَوةَعمجلل

.ةَرْمُعْلاٍفاَوَطِل
سس۶ن>1وےسرەوسس
ءعادولافاّوطل:ىناثلاو؛نَنسلاةالصل:اًمدَحَأعبرهننسو

1۳PEYسهسوےس2 .َماََينأداراذبنُجْلِل:عياَرلاَوفَحْضصُمْلاٌسَمِل:ثلاثلاو
2ك4ےسس۳8> :ُتِلاكلاَوِآَرفْلاةءاَرِقلمْوَّلِلُهوُصْوْلا:اًمُّدَحَأيبرأُهلِاَضَفَو
2ٍِ

.دجسَملالوخلل:عبارلاویاعدمل

PTارو.٧7$

:يناثلاونمههبشورحبلابوكر:اًمُهدَحَأهحابمو

1Zo<س Ea „o YA Px ُمَلَعَأهاوىبٍةالّصلاةَداَرِإريغنمٍةَراَهطىلعهبنوكيل

.[۱۳۹رةراهطلاباتک‹ىئاسنلاو٥رءةراهطلاباتکوبأهاوَرل)۱(

.[۱۳۳ر«روهطرغبةالصلبقتالبابءوضولاباتك«يراخبلاهاور](۲)
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۱ .َلِاَصَفَوِنَتُسَوئارقىلإمَنَوصولانأمَا
فِفاَصْوَأُدَحَأمليذلاُيلْطُْمْلاُءاَمْل:ىلوألاتس

:ءاَهمُكُحباحْصيْساَعَمهبسيلادنع:«هرَكِؤمَعَ

:ُةَسِماَحْلاَوٍنْيََفرِمْلاعَمنْيَدَيْلالسع:ةعباَرلاَوباعيتشسالابِهْجَوْلالسع
.ْمَلْعَأهاوٍنْيْعَكْلاَعَمنْيلْجّرلالسع:ةَسداسلاَو«سُأَرلاحسم

هلأاوديالالامر:ىلاعَتِتادابعْلاعيمجيفيه:ةينلااأ

امئرثالُكِلَو«تابنلابُلاَمْحَألاامّ"يلاِلوَفِلَويلاهتبيت
َنِمداَقَيعالابلْعِفْلاىلإاَماَْعَمَوقبلاىلإَلاَمْعَألاَرَصَحَفىو

الخلَمَعلكفطَقلَمَعْلاَوَماَدَْسُمهيلاحراَوَجْلابهيلعةَميِرَعْلاَوبَلْ
س0٥و°oهەرورسروحس

لوقاعَمَتُجااَدِإمكُحْلاعوُفُويفمُلِعلالأنيبَعْراََالولابوُهَفةانِ
11ہہ

.ةينلاو

 

.[قلطملاءاملاماكحأ:رظنا]()

.٥:ةّنسْلا)۲(

.َمِدَقَت()
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هلو

؟ِءِعاَقيِيفطْرَشلعيوُضْوَلايفساَنلافَلَا:ةَلاْسَم

ةَرَةَراَهطلاَدوُرَحااجوابلِهُعاَقيِحصوييفطريُهروُهُمُجْلا
4

عاوو

ةييلابرْمألانأىلإَنوُبَْذَييأّرلااًذَهَباَحْصَأنَظأَوقَراَهطلاةعيصبىّدِ

يفًالِإِدِجْسَمْلاراَجِلللولوَفَكبولالیتيفثَح
دنععملوضرايوهناكهيبيفىّلَصوهنأاممدحْسَمْلا

A

الإةَباَنَجلسعوأوالصءوُضْولاًرهطَُمناسنالانوكيالنأباَحصَ

الَىيبْعَمْلاةَلوُقْعَمْلاٌعةداَعْلاَوىبْعَمْلاةَلوُقْعَمريعةَدابِعَءوُضْوَلانأليو

الإىو
A

لالَوَررَفوالام ااو4جراجضبناسا

.[١١۱رتجاسملايفباب«عيبرلاهاور]()
ءاّرَمْمْلامفت:اهيِفىَعَمْلانقٍةاَكَرلاَكَندئاَفثّنيبتوهحلصَمترهاَمٍتاَداَبِعْلانمنإ()

عضولِماَحْلادعو.عامؤألانيكل:اهيفِنةَساَجَنلاوارو
ٍوخَنَو؛لْمَحلانمماساهملل:ِضْيَحْلاِيضييتلاهدو.ُتاسْنَألاطلتلَكِ:ُهانعَم
ِهِفريلهَِف«لوَقْعَمىمهَلسيل.اهلجألثَعرُشينلدفاتفرعىمكَ
تاليبراواتوألاركلكَيَلكلارألليماوُاَمِْإَوفيِظنت

هةيىلإجاييذلاَوُمَوىمسيَورمللاماَوُهاموهلقیمهيفسیلِتاَعَكَر
ةابوُجُويفناكعلنوكألمحواِدوكذألمحيءايوضواكاو

وُةَدِاَفهلفرشالاملكفهُتىنهَلسیلهشةِاروُجَعلادَِكيذَكَوفالحهيف

6£/٤فنصملا:يدنكلادحأرظنا](۳)
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ةضيرَمْلايلَصُينأهلهلِفاَتهئوضوبىونِإَوءاَهرسأبةَينلاميِدَقَب

ص

هعيوجباَعيتْساِهْجَوْلايف:ِوْجولالسعيفُثلاثلاضرفلا
:ُةُْضْرَعَونقلاىلإٍتِباََنِلوطجَولادَحَولَا

يََناَكنِنإليَلِراَذِعْلانِ:َليِقَوىلإندانِ

يِفعْراَتلاَوفالخلا«يناثلاكفَرْعَشلایسسَکاناکنِاَولاك

ابووانا

ذَقهنأناوفالخِهلْسَعباجيِإيفقُرْعَشلاُهَرعَساَذِإَوُهلْسَعَبَجَو

نأیریهناك"للالقةْجَولاناك"::لاَقهنأهبراينِاعنعرو

تخاملنَعهيلعبَلءوراكوهرنتختالس

الصلالالوضواَذَع:َلاََداوةدِحاَواضايلاأباوجحاو

2

ٍةيحَللارْعَشلوُصُأىلإِءاَمْلاٌناَصيِإِناَسْنالاىفَرسْيَلَوهبالإ
oما1 7 Wg7224س9

رعشلوصأىلإبارتلالصوينأهيلعبجيالنإفاضيأَوقدحاَوٍةَرَمِب
6س

ا"4كوكياولي:ىلاعَتهلاَلاَكدَفَوَةيْحَّللا

رجبلحافةبألايفلاٌكةيحَللاتاكنإهاهووينأربعنِيحل
0£

.ملَعَأهاوضرمااهببيفْعَمَُمهنسهيفتسيل«لسَعْلانَع

ءعارلابابءطيحملاسوماقلا)"ةيحللاابناجو...سرفلادخىلعلاسام:ماجللانم:ٌراذعلاو"]()

.[(رذعلا:نيعلالصف

نبدیعسنع(۸/٥)عرشلانايبيفيدنكلاهوحندروأورابعنعرثألااذهجرخنمدجأ0(1
ملتتبناذإف«تبنتنألبقهتيحللسغيلجرلالابام":لاقريبج

٩۹رهضرفوءوضولابادآيفباب«عيبرلاهاور](9)

.٦:ةدئاملا(٤)
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ُناَصيِإاًّضيَأُبِجَيَواّضْيأبجياّضْيَأِهُجَوْلانِممَعمِضوَمَو

نيبجاَحْلاَك.ليِلْحَتلاباهنةارَهْظَتيِةَفيِفَحْلاروُعُشلاِتباتَمىلإ۽ءاَمْلا

كاكاإاهيفكيدبَلَءارناوبِلابالا

ديلاراَرُمابُهلْسَعَوِههْجَوعبمَجىلعاملاةااَلاىلَعبِييِ

هنيحلمعَمُجيوضراَعْلانتيذلاضاَبلالِيَهيَىلإدهلع

.ُملَعَأهلهاوءاَهرَحشنِمَلاَطامَعَماَهْلاو

ُةَفَِقَحَو هجولَسُعْنِإَوِكْلَدلاَمَموضعاىلإِءاَمْلالَ:لْسَعْلاٌةقيِقَح
هيللمَوا دَقَفهحل يفهيخلاليمنرذ

:َلاَق4#يلانأكامنبسياْنَعبيخنبيلانَيوراميلعل

لاو«٩للَحأنأبلیربجيبيبحينرمرَ

لإمكي:ىلاعَتهلْوَلٍنْيَقَْرمْلاعَمنيدلسعاا

ع:ياOاع4يفارعلاعم:يأ
هر۱ايامهريةَياَعْلاِءاَهْالاُهَحرقا

سنجْنِم::اًمُهدَحوىلعِتاَدوُدُحَمْلانللواُاتسدَام
نمقرمنل؛عاودلاَوِقِفاَرَمْلانميِڏَلاگهيفلاَُهَحَف

يِذَّلاَکهيفلديالُهدَحَفسنجريغنمدودُحَم::سنج صص

.ْمَلْعَأهاوراَهَلاسنْجنِمسلهركِذنمةبألايفامد

افلاوأُةَهْبجْلاقبضتىّتَحنايسَوُه)۱(
.[٤١۱رءةراهطلاباتكدوادوبأهوحنىوروءظفللااذهبهجرخنمدجأمل](۲)

.٠:ةَدِئاَمْلا()
)٢)٤

.۱۸۷ )5(

G7
لق
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CREنالاولهانملداىحللتارت AN EER,ااهممرا

4

اتيعونتلينأنيالفاتيوو

4.>0کا>وتb1لو7

هَكِلذكىريقالايفعكىعألولالس كلذَكىنا

اَذَهىلعهملااعلدایر8شاوشرتاراَُكَح:لاق

ُمَلَعَألهلاَولوقا

‹يِقاَبلالسعىلعبجيهَعاردلانعديلاعفادو
.عاَرَلاعيوجىلعَمْطَقلانأليشبلعبِحَيمَقرمنِتعطوو

ُهفرْعَتَو-ِدضَعْلايفقَفْرِمْلانميشيقَبنوُكَينأالإعارذلايفيقْرِمْلاَو

.ُهَلْسَعهيلعناف-اهمالكيفبَرَعْلا.

ضوُرُفنمهنأىلعسانلاقفاٍدَقَو؛سأولاحسم:ُسِماَحْلاضرما
نمِرَدَقْلايفاوُملَتْخاَو4٠٠كيور:ىلاعَتهلوَقِلوصولا

َهفاَوَوءهعيمجسفبباولىلإُتْذَجَواميباحضعي ىلعمه ےمےسیہےس

3ۇرهلقيَِءاَملانباولاِفِباَحصَاERFFكلامكلذ

قيلبابابيل:هلوقب؛ضيعْبتللالديكوتللتحد

وٍُبيِِفاشلاكيدىلعمُهققاوَوضَروُهوضنَبعمن|ىلنوُرخَا

يفُدوُجوَمَكِلَذنال‹ضيِعْبلِلْتَلحَدامنَةروُكَذَملاءالنباوُجَتخاَوفيِنَح

ةّيَرَعلاعلا 8#يلانأيوراميَو6نقلالهوَاولتعاوهب

.[۰٦"ريوُشْوايفليحلابحيباباتكملسمءاور]()

ىعلمعتذَقَوياَهينالِللْضألايف(ىلإ)ملك":مالسلالبسب1ُبِحاَصلاق()

.[١/٢٤ءمالسلالبس:يناعنصلا]."قِفاَرَمْلالوخُدىلَعماَققليِلَدلاناتفرع

¬:ةَدئاَمْلا)٢(

.۹:ّجَحْلا9

.٢٠:َنوُنِمْوُمْلا(°)

\

ا
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هِسَأَرضبحسم ةيصانلاو«حسمنأنوُرحَایورويفهس

ْنَعيووردَقَوِلْوَقْلااَدَحىّلَعاَنباَحْصَأدْنِعلَمَعْلاَوُمدَقُموهوسرلاضْعَب
Geوصصےس.س Aجوےع e 4 Zo nrس-سسس
رخاف:لاقماَمعهساَرىلعناکواضوتهتفديزنُبرباجناوبا

CHAEEEE EE0
ةسنلَقلاداع|متسارمدقمهیيیدحإبحسمكسارنعةّمكلا

ِيدنورخآهركَوويحلللبي

ةركهنأهندبرنبرباجْنَعرُِذَوهيجاوِءامنالَمَعنوک

ک

ے

Ce


2 Ê qr ,€
E


ی € ا
اه

\

.هئزجيالهنأىلإُتَهْذَيهاكیدَسج۴َءاَمْلاًكِلَدشيتاولايفهَ

واناکاًيساَتالساوِءوُضْولاُةداَعِإِهْيَلَعَفىلَصىّنَحهيأَرحسمكرتْنَمَو

ادع

eosس7غسص2±رسو
دقميفكعوجهَسعَسْمَينأىضوَتَملِل اَمىلإسارلامدقم

°9سس600و٥۱ِ
۳قلاركيبرخآىلإالعنيجنكهيوحن نِمرخيیتح

وگ
َرَصَنفاِنِإَو؛فاليخالا ءاَمَدَفامكُهَاَرْجَأهضْعَبحسمىلعرصف

قلاُرَمُعَداَكَو؛نيِبَجْلاىلاىلإنداقوقن:اعلاميسرلادَحَو

.ُملَعَأهلهاوصاَصقلايفسرلانِاَمقْلاىرال

.[٦۹رهضرفوءوضولابادآيفباب«عيبرلاهاور](١)

.[٦60رهةمامعلاوةيصانلالعحسملابابءةراهطلاباتك«ملسمهور
سرلاطغتيلاُةَروَدُمْلايهةَمُكْلا(۳)

اذإوهبيسلافاقلاتكاذإ١/٠فعجنباعماج:رظنا](٤)
لصفباب؛حاحصلا:يرهوجلا)خلا...ءاياولاَنيسلاَتْرَسَكَفاقلاَتمَمض
[(سلق:فاقلا
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كارلادعامدنعاُمناَذَلْلاناَْظَعَاامهج 0
00اشار

ص

يفِْاَيلَوليلحَتَونيكلعمنِيلُجْرلالسعيِفاضأدهَجَيلَ

ِبِاَوَعِْليو:لاكنأ8يلانَعيورالهيلْجِرصحنلسع

َنِطاَبَوِهيوُْرَعكرتْنَمكلذداَرَأ«”رَنلانِمادْفَلانولياَلاس
وصولايفهَ

1 مساركيملْنَمِلوضوال":يينلاِلْوَفليمس:1

؛ىلاَعَتهلاركبليزَجْلابالاليفَككِلَذِبدا1لَ

رهطُدَفَفهئوضَوِءاَدتادنعكنيهلليصركاذ:لاَنَا

ايواواسوُلسعاتنلبالقإويسغيم

كيدلَميديألالسي©ورنأيففيولَ

»نکو؟ٍةَداَِعْلاهجوىلعوأةَكاَظَنلاهجوىلع نأ:ِثيِدَحْلايفَءاَجُدَقَو

 

.[٢۹رءوضولابادآباب«عيبرلاهاور]

.[۸۸رءوضولابادآباب«عيبرلاهاور]
هللاىلصهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنع":٠٠۲رىوضولاىلعةيمستلاباب«يقهيبلاهاور]()

الإرهطتيملهللامساركذيملوًاضوتنموهلكهدسجرهطتهللامساركذوًاضوتنم:ملسوهيلع

.["ءوضولاعضوم
هيَنِمكدَحهاذا:هولْوَقيفانالُكلسْعْلاطارشاَنْعْمَجْلاهجووهام:ْلِاَقلاقناو(

ےسو

نيبوء[هجيرختقبس]"هديتابنیايرذَپالُهّنِاَقءالاَهَلِسْعَيىِحءائالايُِهَدَيسِمْفَيالق
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كللنهفاتکهفرمطننماقامفيجاتسمحاهي.ف۳۸مادسعاوس اسفیاپیتو

ى۰۴لفیئ6“لاللاهلالبيالوضواذه"ا

"هللاَفَعاَصضَفَعاَض
2n>؟<إلسە9س Soسِ

نكتاربقلنيعييقضت
و2ورےکو°<

ُهَجُمَيمثهيفياملادُنأةَسَوجوامباو

)۲هتاعليمديناکناواهبهفيِعضلذينأهَلغبي

.ملعأهاواسليءاملاصِحضَُبْذَأهرجكلذ

لاو"ينسنماَهأاكهلعنمتِامِّةَضَمْضَمْلاةَ

«فنالانِطاَبلسعَوُهَو:ةعبارلاَو

اًمَأَو

كججَونَِوُهَفودبيام

رنيمفْىلعُهَماَهبِلَعُجيَو4هميِشاَيَحبَءاَمْلابذينأهَهتفصو شک

َتأضَوَاِ:ايلالوقءاَمِئاَصکبلامقاَكْنْسالايفلاَ‹سقنلاب
ص

 

ماو

ےسسےس

يفمَتصوتاِدِ"و"اًمئاَصَنوُكَتنأاِغلاب

مُظَعْلاىلإِهِفْنَأيففُهَعْيِصَألذينأقاَكْنيْسالابريتامثءاَمكفن

ضُمْضَمَنلاEويفهعني6ولعهکككيفيذلا
هو :2سس7صکک02°ص

لمهصعبراتخاو”ثيدحلایفءاجحامكءةدحاوهفرعبقاشنتسالاو

:اَنلَفهيالإُةالّصلالبقلوضواذ":ةدحاَوداواَدِهِلوَقيفقرمءال
.هححصُمها.دبعَلليناثلايفوةفلوألاٍبيِدَحْلايفَلسَمْلانأعْمَجْلاُهْجَو

.[هجيرختقبس](۱)
.[ةثنلعمج:تاثل](۲)

.[١٠٠رةراهطلاباتكدوادوبأهاور."اثالثقشنتساوضمضممث...":ثيدحلايفامك](۳)

.[۹۳رءوضولابادآيفباب«عيبرلاهاور]
.[(قباسلاثيدحلاسفت)عيبرلاهاور]

نمقشنتساوضمضمتهنأملسوهيلعهللالصهللالوسرنعينغلب":لاقديزنبرباجنع]()

.[٤۹ر؛هضرفوءوضولابادآيفبابءعيبرلاهاور"ةدحاوةفرغ
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هادقدلهالوزاواقكرمقخشالتواقرویلسرف.

اَمهالِكَوةقدحاَوةفرعنماالتوشنتروةدحاَوةفرغنماناثَضَمْضَمَ

م٠ىيايفيور

بأىفركالوقايباناكإويللاءوت

اَِإالقِءوُضولايفاَمُهَكَرَتْنَم:لاقنأ©$سابعنباج یفاًماَويلعةَداع

و

.ُملَعَأهلااوةَداَعالاِهيَلَعَفد

ْيوَقلعباصألاوةيحَلِل:ةَسِماَحْل
اَهَلَلَحَتنأ.1Tonء٤n"}>°سےسےساان0دوْ ۰(a
رانلااهاهللختنآلبق":لاقوا"راننمللختنلبقءوضولا

۱َ:عباَصألاليِلَحَتةفِصَو

 

Eىيارهاظىلعىَرِسُْلاوعطابلَعُجَين

.ُجَلَعأشارَكلَذَكاَمْهَلْلَحْيَفىَرسُيْلارهاظىلعىميْلاطابو
Aس 1 eےکر

كلذكوديلانماهنال:ليقونسهنإ:عياضالاليلختيفو
ص

ىلإُءاَمْلالُصهَنلاَجِإخَصألاَوءاَمَدَقامكديلايفٍمَتاَحْلاٳيفاوفا
.متختلاعضوَم

و

3هيفاوُملَتحادقواَمِهرهاظنيلخسسم:ةسداسلا

ةنسامهَحسَمس:نوُرخآَلاَقَوامهددوضيرا7ناىلإ

TYقاباحدنعهبوْايامادجرعنمسألاععناص

نبديوْنَعَرِكُذَوءابجاونييدألاحسمىرالنرنِباجًناكَو

A4

هنأهبعيبرلاِنَعَورباامواَمْهْنِملقاامىسرلانمِناَْدألا:َلاقهنأريبج

ر؛ملسوهيلعهللالصيبنلاءوضوةفصبابءدوادوبأهاور](۱)

ِنْيَمَدَقْلالسعبوجوبابءينطقرادلاو۹ر؛هضرفوءوضولابادآفبابعبرا)۲(

[٢۳۲رنقلا
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ادبعْنَعَوسأَرلاعَاَمِهرِهاَظَوجواعَيدلنِطابحسممبحسب:لاَق
)9ەم2

.ءاملاةيدجَتبتيدومنب

٥2س

:امهحشسَمةيفيكو

ااو

C
eاَمُهَرِهاَطَعَسْمَيَو"ذأاَيفُهَعْبَصَألخذُين

و٥٥̂ر4ەرو<عس

ةهجاَوُملاهبتعفواموه:لاقْنَممُهْنَكرهاظيفاضفتو

وسالايلياوش:َنوُرَحلاَ

لغلاو0هب
صeنص

2لاوقلقراَجلَكاالاالوصولا:ُةعِباسلا

:َلاَقَكىبهد."هبالإٌةالّصلالبَقتالوضواًذَح":َلاَفَكٌةَلِحاَو
2و2

هللافعاضفعاض يبليئوُصواَذَح":َلاعَاالالكاضمثهل

لعهشهاوْتَناَكاَدِإيفكَةَدِحاَوْلانأىلعاوُعَمْجَأَوي

۰
س

۱

ًاضوَتنيجاقينل

ل
٤

C
i
n
a
5

يفاولادقووُويفةراَوارألاينهدورميتلعفلاير

هللاوالٌأةَليضَقهيففلَمحنت2 .هلعهلا

04٥ےسZoےس7£
صممئلشغباناوهويوضولابيتتر:

٥
Zoُةَسأَرُحَسْمَيمثءىَرسُيلامثملاُهَدَيهُهجوربأيوت پر

)٦/۹۰«نآرقلاماكحألعماجلا)دوعسمنبانعالرمعنبانعيبطرقلاكلذدروأ])۱(

۹آ

r
e


2

ذآ

o


من¢

لصفءءاخلاباب:يرهوجللحاحصلا).ةغلنيسلابوءنذألاقْرَخ:داصلارسكب-(۲)

.[(خمص؛داصلا

لوقلارثكأيفهينذأحسميسننمىلعةداعإالنأىلإهللاهمحر-يملاسلاخيشلاراشأ](۳)

[(۲/٦۲ءلامألاجراعم)انباحصأدنع

.[هجيرختقبس](٤)

ءعرفلاولصألالماش:رظنا)سأرلاحسمريركتةيهاركانباحصأىريو](٥)

٢(
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o (۱) و „o وصوو لغيفسانلافلادقوىَرْسُيْلامثهلجرليَ:نيد
0
2 „o

اولانابيرلىفوكورياكبكرجر:مهضعَبلاَقَفءاَضَعألا

وَرال ٌروُجَيال::ةووعآلاكَومعكمنَجْلايكاموبياويلايِ

2

ٍعْمَجِلاواوالتسلاواَويهاتكواوانيالايفِروُكَذَمْلابيرلاىع

ىلعهلووشاكرماامكاصول"::لئاسلللاقيلاناَيوُراَمبَو

9بلإسلاليُاءوُضواذه":ِهِلْوَقَِوهبللاادبامادب:فصلا
ِاَوَجىلإشببذداوِناكَميفبيرلاىلعاَضوُمَوكي

يأْنَعكلَيورهيتسفالحكلذدريملامميدل
اوميكيبآِنُبمِل

نَعَوبهرو0.يرَعْلادعناوحويهوسسنل

اَميِفَوفلا"بفاليخالاهيفُروُجَيالاَميِفاوُربَعُينأ۽ءاَهَفمْلاضْعَبحالطضصاىرَج(١)

."ُءاَمَلُعْلافَلَا"هيفٌروُجَي

.[٠۷۳رعوكرلاىفُهَبلُصُْميِقيالْنَمِةَالَصبابةالصلاباتكفوادوبأهاور]()
ءيبتلاةجحبابء١٤رءةورملاوافصلاودجسملاوةبعكلايفباب«عيبرلاهاوَر]
.[۳۰۰۹ر

دقت
.هبم(°)

لهاكَرْذأْنَمِممعلاريزَععّرَولاديشَناَكلوألاِنْرَقْلاِءاَمَلُعُدَحَأُناَكَدلاحِلاَصمونو()
ركنعدعالشةَديَعيئخويشدخناکَوهورْيَعَوديرنِرباجْنَعذَادخأَومعلا

بَركيلظناويرضخاذهيتودعاياغربوهفكلذعَمَوباجْنَعدعاب

هيفرهّيلَعهرکنپناکامكهدد هدبيباْنَعهعاِلواَاريكحووجناكجرانايحعف

نيتنيداذكَمَو؟"ارضاحةيوجناكاإينونناتاكَبْمُكَهْناملا"دشت
® „o0

يرَحَتلاىلإُخَنجَيْنَمَوءنايَحَوماَمضَوحوتيياكريَِتلاىلإلييْنَمباجْنَعىّقلتن

ةَرِماَعةَعِمْدَأريالاقيراذَماتلجرحاقو«عييرلاوةَدْيَعياكٍطَوُخألاىَلَعسانلاِلْمَحَو

مَءبرََواقراووفِداَعبَأىلإاهوناوروةعيرَشلااوُلَمَحَنيِددهتجُمَءاَمَلع

مماىتداهچعايفداكَرِهاَطلاَلاَصْوَلاَكَْها

طبصنُمريعُفدِهِاََوخيراامانيل ىلَعْمِهِداَمِيَعاَودييعَلابلئاَوألاِءاَنيُعاٍةلِقلهيالَمُرنمريثككطم

ةتريَمرصَعلُكِلَوءِظْفِحلا
ىعاوجنياتاينازقعديتلابلانو:زيِزَعْلاٍدّْبَعنبا()

۶

ِراَبِكْلايرقاوُناکدبعيبديِمالَتنأٌةوُلْعَمَوِهِسْرَدمهيلوُهَْعَمَجَويي
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01 مالالاداو
RFيوُضْولايفِتارَمْلاَدَدَعنكيملةاباص
یرینكيمَهَهنَعيورهللبولااموويعارعي
.ةنسلاهبتءاجامكابرهالإوصولا

ر
مص

فجاَمَدْعَبالإَءاَمْلاديلَءوضّولاماتلبقصوُمءاَمْلاْنِإَو

امىلَعىَتناَوَعَيملنِإَوءامَءوُضْوْلاداعءاَملابطريعلَعَعْشاناكنإ

نقردعريعْنِمعضاوَميفوضوقرفنَِكِيذكَولسعْنِمىَضَم

و .ُمَلَعَأهللاویمامىلعیبالإفاَتْسافج

؛ضوُرَفَمْلاىلعُبيِتْرَت:اُكدَحَأهنسيهقوصولالاصقاأو
ُرَحألاَوسياوأبطدوماولاةيِناعلاَو هاَمِياَصنکيْمَلاَمنسخحار

أيوُرُهَنالؤوتلا:ةكلالاَوفهيضكاسناذومآن

هنىمنتاک4بنل لٹمناکاگاموهلللاميباكوهوشويم
ص

C
e

٤

ةَيمْلعْلاةََِرَصاَعُمْامكُحيَويعلدَدعاشلرقتېيأر
رمهص

ةنمْرَألاِفلَعُْميفيِديهَكلَيَولئاسَميففالِخْلامهيعفومے
ُراَيِكْلاَومليلِناَديَميفولوريكاةةرنيرحلنواحيملاتُلمكُحيُراَّصلا
ناکاتُهنِمَوْمِهزَكْرَمىلَعِةَظَفاَحُمْلاَوْممِهِذوُف۽ءاَقيَتْسالءياعرابمكبمهَدَُجنود
مهيشعفنييفالِخْلاىرادونيتفبطلاَنواَعكفنلاَدِطصالا

ٍدْبَعناىّلَعرِكنيوعيباةفَكخجرقهميامكَعلحداىلإلارضيىحرص
مُهَْسَيمونارهاْمُعدَدََيَوعَنَمَويَ ىلَعنَِونأالإَكِلَدَءاَرِإمن
هذنقحايفويبأماتولاكورفديدمنييَتاللااذىركيالضش
َءاَرألانأل؛ةَرهاَرٍةَضهَِبرشييركضْخَمَتيهلبءافالخامرتنأحصيالةَرِاظلا
يفوتدإوعَاذهکدجوندبليهلنكستالِتاَعوُلعَمْلا
لاسمْمُهْنِمْتعَقَو:َلاََيَعْلادْبَعٍنِباَوجّرَوُمْلايأْنَعليسدَفأماقإلاټتاباوَج
يلااَيأونيتاليايفاار.ِِاَسَمْلاكلَيفموقعوقهةقورعَم
هاخلَنِملْسُمْلانمماوسمةَلرَْمِمهوعُقدالقفالتوت

Wy

لسغالءاملالوانتهبدارأهنأرهاظلا":-نيميلابوّضوتلاهلوقىلعاقيلعت-يشحملالاق](١)
٣الابهنوکبلاغاو‹نيديلااتلکنمردصيهتافء؛ءاضعألا
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يف:ُةَسِماَحْلاَومِئاَصلاٍرْيَعِلقاكْنيْسالاب:ةعِارلاَولذ
عقدِحاوةَحسَمىلع4هفُراَصَتَقالاَوهيفماَيلاَونمسرلاحش دنع

دَقُمىلإجريمثاَىلإمدقُمْلانِهيديرمامِهنِيَدَيْلاددَرهِن
°

اءاتفأيفىلعهللاكؤعَِءاَمْلابصنِليلا:ٌةَسِداَسلاَو«هسأَر

لَعجاًمُهللا"ميلالُجّرلالسعدنعلوقنأهضَمبَحَعْساٍَفَواعلا
ى سYX)„0۳٥۱#س°س

رکذَوالماروالَمَعيمحوءاووُْعَمابذيدوايعسيخ

نسا0لاق:لاکهنآرجنديسع
ے۴یارک

>٠ےو>راكا لويىلإرَسكَتتلات

عييفاملاتصناكل:یهورضعوصولاتاموُركَمو

عضويفُءوُضْولاَوهجوُسْمَميفٍةَدِحاَولاىلَعَووتةنالثلاقْوَفِهِلوُسْعَم
ريعوَدِحاَورَىلعراَصيفالاوىلاَعَتهللاركذريعهيفمالكاىلا

نعكلذَتُدَجَوَوصباثروُبهبل؛سمْشُمْلاءاملانمُءوضولاَو
4س
4

ارُحهَِإ:اذَهيفلقُدَقَوِةَصْفْلاَوبَلءاَنِإنمُءوُضْوْلاَو##يلا

رةراهطلاباتكفوادوبأهاور](۱)

لَكيفابَحَعْسُمُءاَعَدلاسيلااَعدلابىيالُجَرلاصيِصْخَتىلإيعاًدلااميرْغِشَتْيَل()
!؟ِءاَضُعَلا

.[ثيداحألايفامهركذدريملومفرمث:ٍةَحْسُنيِف](۳)

.[۹٠۰ر«هءوضونمغرفاذإلوقيام«ىربكلانتسلا:يِئاَسَنلاهوَ(9)

بارعاج::لاَقدْجنَعهيينعبْيَعُشنبورمَعثيِدَحِلءطَققةَالَةَمّرَحُتراکامير(°)

اذهىلعَداَرْنَمَفوصولااذه":لاَقَوالكانالاروصولانعُهَلاسَفقرفاٍلوُسَرىلإ
[۹۸رءوضولايفءادتعالا«ىربكلانتسلا:يئاسنلاهاور]."َهَلَظَوىَدَعَتَوءسدَ

اهنعهللايضرةشئاعنع":ظفلبء١١ر«سمشملاءاملابريهطتلاةيهاركبابءيقهيبلاهاور]()
ثرویهنإفءاريمحاييلعفتالملسوهيلعهللالصيبنلالاقفسمشلايفءامتنخسأ:تلاق
هاور'نميدعُيهَِإَفيفُنَحسِييذلاِءاَمْلاباوُلِسْعَتال":ةياوريو4"صربلا
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تناگوتمارسیوارہہہناےوےلالهالراواادمعاوق

وص
وفرگرورسس0ر

يذلافاَضُملاِءاَملانمؤضوتلاوقولوأٍةَمْلَظيفَناَكولواًنايْرُع

.ُمَلَعأهللاوا

ىلَعَماَدامهَلُبَتُكَبهَل"اضليناوْاسمو
.ُمَلْعَألاوى۱فيملولبهئاَصُع

:(َبِهاَذَمةكالَتهيفُساَنلافَلَمْ:نْيَفْحْلاىلعيفَةَلاْسَم
4

ِرْفَسلايفٍةَروُرصريغنميقالطإبِهتَراَجِإىلإانيِفلاَحُمِءاَهَمُفرَكبَحَذَ

.رضَحْلاَو

4سصےس

.رَضَحْلاَنوُدرَفّسلايفِهِتَراَجِىلإنورا
يفْمُهَلَويفِهعنَمىلعتُمِلَعاَميِفهللاْمُهَمِحَرانباَحْصَأَمَمْجَأَو

ِِلاطيينِلَعَو#4سابعنانَعٌيورََومَوِقِاَحَسصلانِلسي
لبقَكِلَدناكامن:لوُقسابعئاناكَوء8هةفِياَعَوالبويبو

قلادنرُبوباجنکوهتدةيابخوننأىلإبولو

تَتاَكَووصولاسفناَبطاَحُيىلع؛فاونياىلععسبفيكلو

تْذِدَوَلوءاَمهْيَلَعسَمملَوطِقناَمُحايلناكاماو:لاومفشةع

7

ةيارلابصن:رظنا)اهدانسإيحودقماهبلغأىرخأقرطبدروو.١1۹رءءافعضلايفيليقعلا

YY)/١رجحنبالريبحلاصيخلتو١/٠٠ءيعليزلل
ههيلانَعكيدتوبتاوأاقصوختوأليدنمينأيشواييلب)

دعبهبًاليدنماًذْخَُمناكهاَلوُسَرنأيعل:لاقديرنبرباجنعواور

ها[٥۹رءوضولالضفيفباب«ميبرلاهاور].هبُفُمَجُيَواِلوِاهِئاَسِيصعَبناَكَووصولا

ىلإْمُكيِديأَومَكوُجَواوُلِسعاَفىلإمفاِاونمَنيِذَلاهيأاي):ىلاعتهلوقيهو](۲)

.[٦:ةدئاملا(نْيبْعَكْلاىِْمُكَلُجْرَأَومكسوراوُحسْماَوقِفاَرَمْلا

«نيفخلاىلعحسملابابءعيبرلاهاور](۳)
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َبباَحصَأدنعهّيَلَعرْمَالاَوْ.يفُحلاىلَعحسممْوَيْتَعِطُكيلجن
ص
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ءارفاَسَمذاكتئدقلىترهتتاشتيتتلاشوتا

1

لَدَْساَوسَماَمُهَتَراَهَطْنَمِلىهنْيَمَدَفْلاةَراَهَطنَأَو

.جلعهاونماسأرلاىعاًقطَعضْنَحْلابكلجاک

رهسفن](۱)

ىلعملامنَىلعاباَحضصأعاَمجِإفّنَصُمْلاىر:ٍنيفُحْلاىلعَمْلايفلوقاةَصالخ()
ماقالالوقسلاىلعليلدلاَوداملاةيحوسمحسَمْلايففةَكِراَوَلاتيِداَحألاَنأَونيفَحْلا

[۸٥۱۹روهفيكنيفخلاىلعحسملايفةبيشيبأنباهارو]''نْيْحْلاُباَتِكْلابسا:يِلع

يفيناربطلاوكمحأهاور]'ٍةَدِئاَمْلاَدعَب8#واُلوُسَرسَمام":ساَبَعنبالوقو

يفتلِرءوُصْولاهيأنأ١وييحساباكل[۲۲۸۷١ر

ه2يبنلاعممتنك:لاَقِهيلَعةبعشنةَريِغُملاٍبيِدَحِلكوتٍةَورَعيف8
of £

هورهععتق"ررهطاَمُهَتْلَحْدَأيقىيعد":َلاَقَففخلاضف

اًمَأ۲؟رخأَمْلاهداعبفكك۳٠ر«ناترهاطامهوهيلجرلخدأاذإبا‹يراخبلا
0س92سسو

لوقارامنعتباَفايهناعمسابعنباِنَعيورامادومطوُفثیدح

هاعيوراميللايرتبدعوَهتصومامراعذَقَو.جشَمْلاب
one, °2 1t <S fM

سمیاهللاَلوُسَریر :َلاَق؟اًمَدْعَبوأٍةَدِاَمْلاَكِلَدَناَكلح:هلاليقفىلعحسم

ھو[٤۹ر«نيفخلاىلعحسملايفباب«يذمرتلاهاور]"ةاَردُعَبلإتملألو
باَحْصَأنمَنوُمْبَسيِندَح:لاَقيِرْصبلاِنَسَحْلاِنَعرِذُْملانبالت٤.حيِحَصٹي

ركََو-۸٥ر«نيفخلالعحملاباتكلطسوألا]ىلعااور

سي:ِكَواَبمْلانبالاَفَو١.ًيياَحَصَنياَمَكاوُعلبَقهتَرِكذَتيفاَورْنَمهَهتميالا
لايووذكهناكنعيونعلالتالونْيفُحْلاىلَعحسَمْلايف

البو؛صاَقَويينبدعسَويلعماما:لوَقحُسَمْلاُِلوَقْلاَو۷ءطسوألا]

سَملَنأىلعنهروٍيلَجَبلايرجوناَمْلَسَوتبانُةَمْيَرَحَوةديربو

8ِريِْلاىلَعٌيمالسإلاعيرْشَلاحوُرَوىش مڪيديشلورسامكيقاديرس

َنِمنْيمُحْلاييبألُرعكأَوريسيأريتامهجشپاواليفَو‹(١۸٠:ةرقبلا)رسما
.هحُحَصُمها.؟ءالَْمنمريلىلاْنَمَوهةيِاَبلالأنموأَنيِرفاسُمْ
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ءوُضَولاِضقاوَنيِف
لفدِِءوُضْولالاحُباَحْضَيْساهيَلَعبحيلانمَ

يلاِلْوَقِلالصْتلطبًالإَوىبنالاهيلعَبَجَوضفامِهّلَعًارطنِ
1|ملاقبال":

هُلنمرَءةَمألادنعِءوُضْوَلِلُبوُمْلاَو
ةَفََحْلاُبوُيُعَودلانِحيلاجورويَِمْلاَويملالئاَعْلاَو
وِلَقَعلُلاَوَرَوسافوَضخةأرَمْلانصمداجوروجرايف
اًميفهّيَلَعاوعماماَذَهَفءاعحَطضُممزلالْقَعْلاُباَمَدَوٍركُسوأوج

.هبدعيدالامولوييِذَمْلايفاذاكاالالإتْدَجَو

   

تادحَأ:اهدحأىياضمنيءوضولانأباَحصَأدنعُروُهُشَمْلاَ
ص

2و
A on Eمر1. ضني:لالاضَقَىلإيدؤتتاَبسآ:هيلعارطت
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كونا

َدحْألاىف

هنياماهينوا عوناةَنالَتيهويِيدوياميالهيبَءوُصَولاصَق

تجرحعضْوَميأنمٍدَسَجْلانِليسَِةَساَجَلك:[وألاعوتلا]امد
ربدلانمتناكوأمَدلاَوِلْوْلاَكقلانمتاٌكءاَوس

.يفاعرلاكببفْألانْشتَلاَساَمروجرلاوواصحاووماوطاع

۶

يفبيداَحألاتولقماحلادصََكِدمجلاراَنمايلعباقا

قةهنيهوشوضقتيفايپمكاقاعانأَحَصَفباَدْحألا

سجنااهيفروبةراَهطلاَوفرطَءوُضْوَلانال؛ِنَدَبلانمةجراحخساجن

ةاضوذيجوةهيألعءشولقتدمبعر5ت
يبنلانأيوردَفَوءىبْعَمْلااذَحيفُهباَحْصَأَووباَباَحْصَأَقَفاَوَو

دقووضوسلقوأءاَقْنَم':يدَحلاضْعَبيِفَوضَوءاَق

هتلملمةدْييَعوبَبَحَتْسا يفُناَسْنإلاَدَجَواَذِإسلفانموصولاهل

-هللاَلوُسَر نا":ظفلب٠۸رموصلاباتك«يذمرتلاو۳۳٠رموصلاباتكدوادويأءاور](۱)
££رس

.["ًاضَوَفرفاق-ملسوهيلعهللالص

.[۹١٠رءوضولاهنمبجيامباب«عيبرلاهاور]()
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دکرارالرلتسمتهافتدتهویتاطننفسکالاقلةهنشل

7ەگoی>,وملاطحغلكا°

وشاديبوحزذأبلانعفشمقلعغذيل

.ُمَلَعَهاوِنالْوَفَباُدهَجَرْخَأوأهديبهجاناو

ميملابةَساَجَتلَكَوُمَووصولاضَُيامِميفلان
ةسباَيوأتناكهيموأسجناهرابتخابهنٌءاوُسريغ

وأيكبأوألوتربعاملكوأهيوناكاذإلكلارو

.هدَسَجسَميفهيلِإمداوأاهنلوباُريِطَيفوألوتةباَدَكرايارعب
4ي

مُحَلَومدلاَوةةََمْلاَكرارطضالاةّهِجىّلَعاهلكلك:ُثلاثلاعونلاَو
4

ءْيَشىلإرضاىمهَكوبْاَمَوماَعَطلاَِمٍسوُجْنمْلاورينا

ُهاَوةَروُرصلالاحُهَلُكَأهَللاحاَبُمناكنودوصفادققهلكاَفاذهنم
)\(و°۴ .هلع

َلاَق:َلاَكقركبوبا:لالڀلاللاقسابعنِ|ٍبيِدَحِلُهُووُصُوضنيل:ليِقَو(١)
و2

ءوضولاهنمبجيامباب«عيبرلاهاور]هلكأهشاالأماعنِاصول":قللاُلوُسَر

.[٤١٠ر
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aaLEaBATMAEAS irl are BA" ام 1

ad صص

ِضْرَمورکوانوچاياَمغِإبللاللَو1غوتلا]
/َكِلَذلُكمونوا0 6ًةَراهطلاضع ليصفَتهيكفمولاالإءاَقَلطُم

يفًاليقَتًاليوَطَنوُكَينأ:اَهُدَحَأتايمعبرهلولاناPوَداأ

مهنيهنأهيلعىقماذهف؛عاًجِطضالاٍلاَح َكِلَديفٍثيِدَحْلاتولَءوُضْولاضَقْن

:ءارلالصفءميملابابطيحملاسوماقلا)"اهيفىذهُيةلع:-رسكلاب-(١)
باب«يرهوجللحاحصلا)"ةفورعمةّلع:-رسكلاب-ماسربلا":حاحصلايفو؛(ماسربلا

يفلابتخاهنمثدحيردصلايفمرو:هّتأبءابطألاضعبهفّرعو«(مسرب:ءابلالصفءميملا
.[مرولا:ماسلاوردصلا:ريلافءةيسرافةظفليهو«لقعلا

مونيفِءوُصولَِضَقاَلامولارصَحصحههلولانابابلثيداَحأنمذويام)۲(

:ُتْلَعَلصاقتطعىعههيأسناتيورلعضال

مونلايفباب«عيبرلاهاور]'اَعِحطضُمماننممىلَعُهوُصْولاام:َلاَقَف!َتُمْنذَفللالوس

ريعمنلناكاِاأءوضولاضقني0 نمهتَدَعَقَماَنكَمُماًسِلاَجناكْنَأبطمريع

ناک":لاك$سنُثيدحلمحيلبقهوتناكوَضعهودالعضل

لَوَدوُلَصُيمُتيِوىتايلاهلصوركبهلرفالوباعا
۱ $2س

.[۹١1رءوضولاضقنييذلامونلايفباب«عيبرلاءاور]"نوثضوتي



tttRRsRnntEARLYزووراا
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ءوُضْولاصَلاَللثعانناريكتركياةايَا
:ةاةكيَهْاَوعاجطضاوأوأمابنِيصومناكةعیاىلع

هيكهُجيواطيهنوهلَعبِعَيْمَلسالاَوُمَوليَايفَدوُكَن

نأ:ةَعبارلاةكيَهْلاَويوُضْوْلاصافياهيففلصألاَوءاًعِجَطضُمناكاَدِإفالح

فلماَذَمقسالإنمْمَقَيْمَلَوسالاهيلَعَبَلَعادِإوُورهاَميِفَحالینوک

3

د

goصےسےس

وهنيةهىلعيلناکنإ:َلاَقَفاضمِلتايَعءاَمَلْعْلاضعيريتا

ٍثَدَحْلاجورىلإُلوطلاهب

ص

a

0صص

هيفَقًاليوطاًمِكَُماًسِلاَجناكْنِإَوصالكوأاًدعاَق
من8سمسامس0

“ريبفالخ 2ُ79دوصَقَمَوفالخهيفاكاَراًمِئاَكناكْنِإَوياَمَلْعْلار
س

ص

رُعْشَيملويِتَدَحلاورخنِکُمُيناکنِمولايفببلغىلإ
لِوُوهيلعبِيمَ«ضََِلسابناكنووضوص

ُهيَراَهَطنقنمةَناِكهئوُصُوِضاَقيايفهيلعنواتا

.اهْيلَعٍِثَدَحْلاِءوُرطباَمِداَسَفيفكك

Z0 س
۰

وااًمِئاَقناکنِإَوعوضوضنادجاّسلاَكاًبلاَغ
(

د
ڪ
ي

e


س

َبَهَذَف«َبهاذَمٍةَكالَكىّلَعمْوَنلايفاُنَهمان:اليااأو
سبأ7نوُرخاآَبَكَذَوهليلوصولايتَدَحىلإموقوە

منَالوٍثَدَحب یَسوُميبْنَعيور2221يتلاكالإش
هاويرْيَعوأ

ءةوبحلاوةوبحلا:مسالاوءهیدیبيبتحيدقو؛هتمامعبهیقاسوهرهظعمجاذإ:لجرلاىبتحا"]()

واولاباب«يرهوجللحاحصلا)"لوألاروسكمىّبِح:عمجلاوءهتوُبُخوهتَّوْبِحلح:لاقي
.[(ابحلصفءءايلاو

.[۱راثآلايناعمحرش:يواحطلاهاور])۲(
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۰

كوِس ۶
دملاليِصُفَتلاىلإاتموَقءاَهَف.نمْمُهَقفاَونموئا٥اهدو

ص

وو

ناکهعوضو3رالةالصلايِسعانلانِشعبلا7َ

.ُمَلَعَأهنهللاوءاًدعاقواادجاَسو

 

ا

اإإوصولاُضَقْنيوهفةالاِنَدَبسَمنميناثلاعونا

هربوأِءاوَدنمَةَجَلاَعُمْلالييرَْعىلعاهمءاَهّسَمِبدلادجوننممتناك

ووےسوےس

دِاکا وضوشتيكهاناوكلفاياتاضهع
اَذِإاأوىىّلَعمِراَحَمْلاتاَوَدَكِلذَكَورفاالخاماهَنَدَبسم
٥4ےسےس%7وoوسرهے

ناک±يلانأهکواعییاوعقتةا
۲Ê)<رسو E WH

.ًاضوتيوَےنضنل
2

4امتَنِاراُهووضودوقا0رىلإا7لُجَر8
دوُجَوٍةاَعاَرُمِلكِلَذبَرْمَلانأىلإُءاَمَلُعْلاَبَهَذَفصفناهجر
.ٌفكلانِطاَبِسماصعبربتعاَكلَذلَودلا

o 2
بحذفةَرْوَعْلانممءوضوللضنٍارْذَقاديدْحتيفَفَلَتخاَو

2o4797و
ورَحبََذَووووصكقدْوأكأأهركذسَننىلمشن

اذهىلعلَمَحْلانُظاءامهريغنوُدقاتلاوهريدلاورُكَذلاسَممنأا

اذهىَلَعَوطفسَنإالإقبالهنأنورامرولوقا
4

َفْيَكلاحلَكىّلَعاقُاهسَمىريِراَصْمَلاِءاَهَمَففالي

نِةَجْرُمْلاٍبجوُموُهاتكاملاشبهلعامكلاتكُلمابمتاذَهيف(١)
!؟ٍتايِتْألاموُمَع

هلاُلوُسَريلبي":ْتَلاَاقاهنأهق»ْنَعلوقريلن:هورنأيعللاقديربرباجْنَع()
.[۸١رءوضولاهنمبجيامباب«عيبرلاهاور]'ضوالَويصب

٦رءاهجرفةأرملاسمنمءوضولاباب«يقهيبلاءاَوَر]



oتاتاااناااا
,۱  

rالاسس!tnاولالسع

ههمتارتبكت5الت2ا

ستّنأنبكِلاَمَوو«لىقركلبقتلاىرألةيبأكع
.اًنباَحضَاِلْوَقيفاَْسَدَقامكهّسَملاَوُحَأيَقرف

ىلإْمُهضْعَببحذفوأًاطخهجْرَفسمنميِفاصباَباَحْضَأ

2و

جوُرخىلعاساِهّيَلَعِءوُضْوَلاباَجيِإىلإَنوُرَحَاَبََدَوولعءوُضوالهن
CPRوولولواک ريغبوأرايتخابكلذناكءوضولاامهببجياَمهفةضاَحَتْسالامدمیر

ص

وَ

لاحيفركْذلاٌسَمِببجيالنأىلإايااَنباَحْصأر

صفالقديلارْيَعِبركَذلاسَمنإماولعهاوِتَدَحْلايفكصاَدِإٍمَالَصلا
۴ص

وِ ناکهبَةديبَعاأنأركذدفَومنممهبٍحَتاَولَ

وعلانعٽيذبفييوضُوساونعاهببراو
0

دبعيبلحفلاًمِِظْعَاننييفاذهلهلااَناَمشَأدق"ل َءاجدقودع

بتلا٠مجَععنمىلعسا8لانعييييف

لاو«وضودادخحتشمِضْوَمسَمنَمىلعالو

هتجحو(۱) الإوُلَم":لاَق؟ُوُضْولاِهيَعلَمسميلُجَرْنَعيلالاسًالُجَرنأ:ةتجح
سمنمءوضولاكرتيفةصخرلا«ىربكلانتسلا:يئاسنلاهاور]'"كنمعضوأكنم

١رركذلا
لهنموَنيِخِساَرلاِ۽ءاَمَلُعْلانميخامّشلالاقاَمُكَناَكَولّرألاوَلا۽ءاَمَلَعنمجرا

هانممدبعيبنرباوقهنداودنرنبراجَبِحصنمربْكنِمَوىَوَعلا

کيورسالِاوفيفلييْنَمِِرَكْنُمْلانَع۶ِفوُرْعَمْلابارمآشاىلإاًيِعاَدناو
وبالوقياَمَكرملَناَكنِاتنيديفهللااَناَقْشَأدَقَل":لوتامريكوكددعيأىلع

ثلايِضَرديدشلاحبَلمُغَررْثَعأملفطلابهِياَفَوخيراتاًمَأ‹ء[١/۸۹"دع
ها.هاضْرَأَوهْنَع

.[٤/٤٤٠فنصملا:يدنكلارظنا]()
.[١۱١رءوضولاهنمبجيامبابعيباءاَوَر](9)

ساسو
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تلال

ِءوُضْولِِةَبِجوُملاِلاَعْفَلاك

ص

سرسەسفکرسeس

ولوقوسمل:يهوءاَضْيَأةعيهو

جرفوأِهَمّرَحُمْلاجرفوَةييجألاةارَمْلاسَمنماَنْدَكامُكَفاأ
وب٥

حووأِهَلَْطلاةيةيراَجْلاجرذأهيتكلامذأنجركذآ

\

\
و

يهلاقهنهاسابعنانَعهِراَعّصلاِلاَعطألايفبطلاماعلا

جور

بِذَكْلاَوِتاََصْحُمْلقِناَتْبَومِلْسُمْلابيك:ُلْوَفْلااأو

تسي۷ْنَمَواُلامَِاعَلَوءسنلايةَمييلاو كاَرشالاكَوهَْعَللايحمس
صس

ةيمْسَتنمَكِلَذهَبْشَأاَمَوفلاب عَمِةَرِذَعْلاركِذَوحفجوُرَفلاةَ
و

7ْتَدَرَوذِإ؛ِةَميِمَنلاَوٍةيِغْلاىلعاًساَيِقهلكاَذَمَوبلعهللاواهلا

ضقتةنسلا

:يدنكلاهركذ]."َءوُضْوْلاضَقْنَيمالكْلانمٍثيبحءيتلکٌ"عيبَرلالاقتملاهجوىلع(۱)
َ.[٤/۱۸۷فنصملا

باب«عيبلاهاَوَر]."َءوُضْولامِئاَصلا:لاق##يلانَعقسابعنباِنَع()
.[١١۱رءوضولاهنمبجيام

 

 



paeىووسۇسۇموموسواسو

:rEرA!MaAlsaهانمقلم7دلمدقاالاطدلو

irالادعاوس ےکررےکدےہین

س

تاجنون

ٍةَمَرَحُمْلاوةيىِبعتيل:عامَيْسالامَ تأهساِتدَرَو5م

حاوتلاَورِماَرَمْلاَووُهللاىلإتینا٠كيروتُم

 

اَمَوِهيَجْوَرَوهيمنرْيَعَنِيِمَدَلاٍتاَرْوَعىلإاَئ1ر
د

هاوحابريَبانکرسيفواموقلرميفِةَمْرُحىلإِرَظنلاكَوهنيتكلم
20

.ملعأ

1َبَجْوَأالخلالأنادَحأمَعَلَو اذَهيفانرَكدامعيوبيفَءوُضْولابج

-اَاَحْصَأهبَدَرَمْادَقَوفصاحلاىلإداَديرالايفالإريجألالصف
4

يالَصلايفِةَهَفَهَفْلايفِءوُضَوَلاضبباوُدَرَفلادكْمُهََأامكسشاُمَُمِحَر
صم

ژ0

.ُملَعَاهاومهيِفِلاَحُمنوُدةيِلاَعْلايبآِثيِدَحِل

عامتسالاوةبيغلانعوىانغلاىلإعامتسالاوءانغلانعىه#8هللالوسرنأ"يورامكلذنم](١)

.[(4*١٦٦رزنك:يدنهلاهاور)"ةميمنلاىلإعامتسالاوةميمنلانعوءةبيغلاىلإ

ھھھوفاِلوُسَرْنَعَدَحَأبابادميِفلَو"۳/۸٤]يرقدنعيفيَالاق(١)

دبعهنعهارِوةَِلاَعْلايُثیدَحليِياَرَمْلالوفتدنسُمةعبسَوةعبرأاهنم

ِباَحْصَاِبيّلَصُيرئييفىّدَرَتىَمُعَأنأ":قةفلَْعَوُمَوهِيلاعْلايبأنعداكْنَعقارا

َديعيَوَءوُصْولادعينأمهمَكِحَصناكْنَماَبرَماَفلُبهَعَمىّلصناكنممضْعَبكحضف

رءاهللعوةالصلايفةهقهقلاثيداحأباب‹:ينطقرادلاهاور].ها"ةالَصلا

يلاوَدعملْسأَوكرديرْصَبلانارهنِعيفرهمااعلاويأو

ْنَعىَوَرَو4®ٍباطَحلانِبَرَمَعفخىلَصَوء4يقيَدّصلاركبيبأىلعلحَدَونيس
احوباهَعززواویقباحصلانمةعاَمُج

ہے

/هنيالوüايوكحَضلا يِراَحادنعبابثیدحهتم"وصولاق

„e 1

كِلاَمَبَمَذَفديملوُهالَصلاَداَعَأةالصلايفَكِحَصاَذِإْبَعنبرياجلاقَو

عوصولاضنيهنأىلإيمَحنلاَوْنَسَحْلاَبَكدَووصولاضفلىلإِلاَُتْلاَو

اَهلطْبَتُهَهَهَقْلاَووصولالطيالوتالّصلالِطْيُيَكِحصلانَاىلإًةَميِنَحوُبَبَهْذَو

سَمنوُكيامم .ەيفَتْوَصلاماوم
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ىَّرغصلاةَراَهلايف

و:س٥2:سس

ءوضولانملدّبُملاُمَميلايهو
EE oو08س۳

غوبليهوطوُرشةَعْبَسِببحتامامرشاةراَهطلانأملا

لَوِءاَسَرْيَعارِكاَدفْلَكُمْلاُنْوَكَوِةَضوُرْفَملاالسلاٍتْفَوُلوُخُدَوالش

بوُجُوطوُرُشيهو.ٍساَقنلاَوِضْيَحْلاعن
وAس

اومرمعاقياركإلاُمَدَعَومئات
و

\

.اضأ

2EEکوورس Jبo°
ءجوللةيرضوءهلوأةينلاولبقءاَملابلط:لاصخِناَمْثاص

نَايفكجواموموالاوانيىلإنر

\
۴ص,

كبللرواكك

:عکرر مميِدُبيتْرَتلامب

هسسو

.ىلاَعَتقتلاتاعنيعسرلا

ىلإنْيَدَيلاحسمُديِدُجَتَوجولحش

هيلا
$ بهذاموُهَوهاعَماَمهِضْفَبلوفينَمَبِناَجيوتاًهِموُمَعىلعباباُثيداَحَأَقٍةَلْمْجْلابَو

.هححصمهاعاهاوءاَباَحضَأ
.'"'ضفطرَوباَوَصلالَعَل()
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هماكُحأَوهتيفيكومميتلابابسايفلصف

sREEee Pe er يفيناثلاَوباَبْسَيفاَمُذَحَأماسهكاىعولصفاَذَحو

۶ ےک٠

لّوالاملا

o ےسےسےسو 1 0e

زجعلاوهومميتلاىلإلقنياَميِف

:ةنِسيهو«باَبْسَهلو
اممماشيملل:ىلاعتِهلوَمليامْلا:[لوألاٌبَبسلا]امدح

نفياَمْلاٌبَلَطُهَمَرَلرِفاَسُمْلاىلعٍةالّصلاْتْفَولحَداَدِإَف4ايط
۳ 2 fe E eseتالاحمبانملحيلهنيبلْطلاَدْعَبُاَمْلا”':

ص

وأمميهَّيلاَوَحِءاَمْلاََدَعنأ:[ىلوألاةلاحلا]

.ِءاَمْلابَلَطراركَترْيَع
ْنِم

ٌدَحىلإُلاْسَيلَوظحاليلَودَدَرَيلَفُةَدوُجُومهوبنأ:[ةيناثلاةلاحلا]
4

o۴ tr>77۶٤9oص gu0ےسس۶

°ى7"سرسيEoاسرور

ٍتقَوْلايفَةَداَعلاِهْيلَعنإَفىلصفِءاَملانَعلاسيْمَلاَدِإَفمهَتَجاَحىلعمهوعي

2 2 TY OT ^S س٥ر . 2̂ Aَنولَصْيَوَنوُمَمَيَيمهارولكِلَذَكَو:لاَقءاَنباَحصأضعيركَداَميِفٍتقَولا
مو 4 7 „ge س12س E ءِساسہے

ىفرِكذاذك«ٍتقولادعبوٍتقولايفامكداعأ«ىلصووهمميتف

.1:ةدئاملاو‹£۳:ءاسنلا()

.[(زوع:نيعلالصف؛يازلاباب:يرهوجلا)رقتفايأزوعأوزوعىنعمب:زاع]()

.[ميسقتلاعمبسانتتلتالاحعبرأ:باهتلدبتسا«لاوحأةعبرأ:لصألايف]()
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۵ ورومْوَقىّلَعلربولَكِلَذَكَوهفتكربنبدّمَحُمهلادْبَعيبأخّيشلا
هُتهذبْهامابطَوكيذكَوظبيعكياتريَى

۶ءو
ص

هلُخَريفناكوَُهَدَجَوَُةَيَلَطولعضميفناكَاَمْلانأَمِلَعمثءىلَصَففمميت

.ةداَعالاهيَلَعَفىلَصیتَحهبْمَلْعَيملو

لواهميسيآلانإ:ليقَف؟ْممَييىمَءاَمْلاٍدِجَيْمَلْنَميِفاوما
طَسَوممينأملاُهَدْنِعىَواَسَتءِتْفَوْلارخمميياَرلاَوءِتفَول

الإِتْفَوْلارخآ:َليِقَو«يالطإلاىلَعرامميُممَيمْلا:ليِقَوتقول

ىلعََداَعِإالقََالَصلاَدْعءَجَِوءالوَُعدَحَأىلَصنقءمامكسيلا
كاَرْذِإيفَدَدَرَُمْلكاشلالإیفاًهِعاَقيِإبروُمأَمْلايفَمَقْوَأْنَم

8هداهتجایفهالتفليفينهدوجوبِهِملِععمِءاَمْلا

ےہوو لاِةَمِيَأنمٌماَمِإَوٌنيرحيْمِلاَعيولَههكَربدّمَحُمنبوللادبعٍدمَحُموأ(۱) نمماَمِإَونيرخُربنُ
د ِرِضَحْلانعفندتفواياعلصليلبرتياقي

بجاضص[نسَحلا]يياةَمالَعْاكرياحءامَلَعىلَعكربناييالصلا

ةماَمْإلاداورافيفمهماراَوذَأاُنَنممهِاَرْضأَوقربهايسبريومعلاغب

نااَلااكرتامُكةةَّقِرعَمْاليَاوُدهََفاوُررَحَوللااورنامش
ِةَعُمْللاُبحاَصيِمِلاََسلاحْيْشلاهلرَكَد4قَرعُمْلايللانيلاٌةورَتهلوُصحَمنِهكر
وهوكربنباعیاَجبُياَجْل:ةييالا[۲۲/۱]ةّيِضابإلاةَعشَأمةّيضرملا
َباَوبَأكَِلدْعَبَركَدتقفالوُصأنِمءاللاسمفؤليِلَجباك
عماجِلحْرشلاباتوَنيّيِيوََنلادحررألذهيفهبطمافءعوُرلا

< كيلالاباَِكَوِفْراَعَتلاُباَكَوأًاَدَنبُملاباَتِكَوَنَراَوُمْلاباکوييقَتلاباَتِكَورفعَج3
نمباحضألابكنمبايوْنألقءابرَعَواقرملرهادَِةَلمُجْلابو..لِاَسَرهَ
يفوَاوفايفاوسهربندمحموفادَيأماپويكيفهركيوعلاناوعيرق
نبهللادْبَعدّمَحُموأُهَنأىيِقَحملاَو٠اًضيإلابايكيفكِلذَكٌرِماَعيلاُهرُكذَيَو٠ِطاَنقْلا
ها.ةَيلَقءاهياعشيىرذأكَملهأَويمِلاَسلاةَمالَعْلاهرکدامكکربنبٍدَمَحُم
ىس

.[(طوطخم)۳٠صء؛تادييقتلا:ۀكربنبا])۲(
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ْنَمَمِدَعيذلاُضيِرَمْلاَكِلَذَكَو«بلطلايفصوُصْللانمُفْئاَحْلاِهلثم
ُهْاَو«ِتفَولاطسَوكلاالومكحياَدْعَيْسالايفرصفُهَنال؛َءاَمْلالوا

لع
۹e>ےس7.20سصسە£س0

يعسلاهمءبرقلادحیفءاَمْلادوجنأ:ةغلاثلاةلاحلا

يف:ليِقَوباحضألافْوَحوَىلإهَمَلاَم
ِتاوَقنِانيآناكاِالسلاُتفَوجرحيثيىئُدْعُبْلاىهتناِنِإَونيلم

اوُتاَكاَذِإاعيِمَجْمُهَبلطَينأُهُمَرلَيالو٠امكةباَحْصَأباَحْضألا

.ُملَعَأهلهاوءاَمَدَقوامكمهنِمهيلينَممبلطيلبارش

ةامدعِهُِهلوُصُحردعكلواًرِضاَحاملاَدوُكَينأةَعباَرلاَةلاَحْلا
سس

ُءاَملاناكْنِكَلَوهللاَدَجَونِىاَمْلادقاقهَلهميهنافبيلاهبيلا
س0#9س

:ليقياَمَلُعْلانيَبفالخهيفتقلاُهَافحرتلايلَانإهعةديبرشييف

َكِلَذَكَويَلْطُمْلامِداَعْلاَكتفولايفِلاَمْعَيْسالاىَلَعِةَرْدَعْلامَدَعنلميهَ

تقواَجرَحَلامنيلكاولنكهلاياهكهيدينُبءاَمْلاناکول

ُهمَيََي:ليِقاَضيَأِنالْوَفَفهقيضل يقوقضوَتلابكِلَذدعبلْعَعْشَيَوياصيَوممي

ءالداوهلهلكمالوواف
ويناثلاُبَبسلا

يوأس هلعسلورواجاهبهكمشيالاخلاوذلكَكُل
ُهَسْفَتلمحينأهل رسيدََوَةَفلُْمةطخللَوفوملاحىعهس

َفْوَحْلانِي:ليِقُدَقَو.اًميِطَلُ-دْمَحْلاهلِلَو-مهبَناَكَوهوداى

0
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هنَمَتىلَعةَداَيَرلاةرثُكِلوأهمههاَرَدٍةلِِلهبنمت هواُرهمَرَلَيمَداملاهيم
ةهىلإجاتاِنِإالإمرليُهَّإفهبُفحُجُيالاَمَرللانميامو

.هرُفس

نابءِلاَمْلايفوأِلاَحْلايفِهِيَطَعِبَلَِجاَْحَينأ:ثلاثلاُبَيَسلا

سَطَعْلافاحنإميلالفعَنمشطوأتامديلنطىّلَعبلْ

ءاَمْلاِلاَمْعَيْسانِفاحْنَمِةَلرَْمِبناكُهضرْمُياشطَعفاحناويذلا

تعييوبقتكواتابياعاويضر
ن

ىلهَميِقِءاَدَأدعبهبىَووُهَقِهبْرُشىلإجاتانِالإىبىّلوأُهبحاَصَ

1

مص

.ِتَّمْلِلْمُمَيََوهبىّلوَأ:ليقِنالْوَقهيكامُيءاَمْلاَناَكنوراو
os ٤ 1

هللاوفبىلوَأتّيَمْلا:يقو .ملعاهَ

ومعَيفاملايساذهَامكلهجا:عيارلابسلا

هللادّْبَعوأِهّيَلِإَبَحَديِذَلاَوياَمَلُعْلاَنْيَيفلِاهِيالَصٍةَداَعِإيففىب
1

4777 درعااإهلميفةانابيهساََوديدنأهکنبدمحم
4
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ل ئزجيالُموصلاناكاملاقیلصیئویويفةايَفرا

هلُحَريفِءاَمْلايساَناَکُةالَصئيزُجَتالوهيفايا
>)٢(

نل

واحوردتوف4هعمءوضولانمفاحيذلاصَرَملا::سماخلابسلا

يفمعَهننوحوأاضَرَماَزوأيرريحتواوضعفالتإوأ

.هبفيِرْحَتلاَمَدَقَت(١)
١/٥٤٤٤٦٤هةكربنباعماج](۲)
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۹ثٹيدحَو"لالمِاتاَدةَورَعيفبورْمَعيدَحِلءاركَدامعبمَج

بتی

۵ ورانَايِرَنُجل1ملالُجلا

لق دا:راعيهالوقةوهنأهبحرقذأعربكنعي

نأُهَلَفىّمحوأِءاَمْلالاَمْعَيْسانِفاحنِإُحبِحَصلاَكِلَذَكَورمک
ص

7و2س

.ملعهاوٌنهاظضَرَمكِلَذلكنأل؛َمميَ

نِكُمُياعِضْوَميفحرقانوُك:سِداسلاُبَيسلا
سص

داواوضُعلإءاضخألاميااكناموينلقكيدبأاموداو
ناهکفرکه۶فمنو

َفاحخناوِاَمْلاليلاىلَعحسناضكلذريعواحرقوأحرجهيف

رضي َمَميَينأيسننوهلمميإوءالرُجيلَفرضب هيفَقیلصىحهَل۳

شيجلاىلعريمأوهولسالسلاتاذةوزغىلإصاعلانبورمعجرخ":لاقسابعنبانع](١)
راشماوهلعهللیلصهلللوسرلعمدقالفهالادربةدشنمبفاخفبنج

نموتلعفامتلعفملورمعايملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفورمعلعفامبهباحصأ

َاناَكهلاَنِإمكنارتلَرإللوقيهللاتدجوهللالوسرايلاقفتملع

نعرجزلاباب«عيبرلاهاور]."اثيشهيلعدريملوملسوهيلعهللالصيبنلاكحضف(۲۹:ءاسنلا)
ر«ضيرملالسغ

هسُأَرىففرَجَحاٽيالُجَررَفَسىفاجرح:َلاققراجِثیِدَحِلفُحوُجْشَمْلااًمأ
َتْنأَوصخركَلدتاماولامثلافصوىلودللاقاحلاك

»َكِلَذب-ملسوهيلعهللالص-بلاىلَعاتدالفَتاَمَفلسِعءاَمْلاىلَعرق

-معينيفكناكاُماوُسلايملااَِّاومَعَيمذاوسلأهللامْهول
باتکوبأهاور]."ِودَسَجَرِياَسَلِيْفَيَواهْيَلَعَحَسْمَيمتةقرخهجرُجىلع-َبِصْعَي'وأ
.[٦۳۳ر؛مميتيحورجملايفبابءةراهطلا

يلليقفنوُدْجَممهتَرضَحِتاتموقْنَعيع:ٍدْنَرنِوياجلاق()

فامهلكهولك"ىلا.َتاَمَكيِرَدُجْلاِهيلَعرَكَف
٤۲۱۷رلسغلعرجزلابابعيراور

٦:ةَدِئاَمْلاو:E۴ءاسنلا(٤)

.و
اَمَكرما

ُهوُرَمَأولولْمهيَلَعا

iF
دام



 

ىلإهجباطخلارأل؛ُديعُيالهناحصألاَوَنالَصةَداعإ!يفيِنُعَأفالح

.ْمَلَعأهاوهَليِلَعْلانوُدٍةَحيِحَصلاِءاَضُعَلا

يناثلاقا

:ةَعَبْرَأمماناکنأملا

إحصنالوىْعَمْلاِةَلوَقْعَمرْيَعةَدابِعاهنأل:[لوألانكرلا]امدح

.َكِلَدريعاهيِفليقَوءةينلاب

َلوقَينأاهظْفَلَوثاَدحَألاعفراهبيِنأ:اًهدقَعةيفْيكَو
2ےسو11 "كهلوسرلَوهللةالْصممَأَوعيمَجاذهيمشيعقر

تاماديوَثدَحوياعحااوصلدلتتم

وُهْط:هيلالوَكَِدىلعليلدلالْعنلاَوُذَحِءوُضْولاك

املادجعلامنينرفعىوململا
اص

نييرٍضنَعتذَجَوفهذيفاًباَحضَأفلتخادقو

ک

ے

كسس0

دنعَمُمَيَلا2نأىلإنوُرحَأَبَحَدَوءاَمَدَفامكُءاَمْلاوأْثَدَحْلاا
ووه

ٍهضقنب

قلعيبّرلاِنَعاذههدامميئرهكاهَعَمَجنِالإالصلك
الفاواًنباَحْصأْنِموريو

َوُهاَمَنِإَوَتَدَحْلامقريالْمُهَدْنِعنأ:اَهاَدُحِإ؛لَلِعكالاوُلََعاَو

بابءةراهطلاباتک‹يذمرتلاو۸٦۱ر؛هجوييذلارذعلاومميتلاضرفبابءعيبرلاهاور])۱(

.[٤۱۲رعاملادجيماذإبنجللمميتلا

.[۱/۳۳۳ءةكربنباعماج:رظنا])۲(
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لبقمميتيالهنأ:ةياثلاونِهَلُنِكُمُياَمةحابتْسال
و1ح

س٨وہےسo„س

دجمَالصلَكِبطلارار:ةثلاثلاوةالّصلاتق

o

ن

صص

.ُجَلَعَأهاوممتاىلإلَدَعَءاَمْلا
2„إس0¢

هيُروُجَياَميِفسالافلاقوهُةَراَهَطلاوذَمهبلَمْام:يناثلانُكَرلا

ضْرَلاءارجَأانمبارلاريوراىلإنِباَحْصَأضْعَبَبَهَذَف۽

ةقاَوَوكلذشاوبصللئلاهاندوتا ُبكِلاَمَكِلَدىلعْمُهَعَ

كلذهمشاموٍعيلاولشرلااهزاوُجىلإنوراَبَهَذَوسَدَ

bbاالاقهيو«ببلابارلاوَجَدَىلإاياحضَأشنبَبَعَو

ادعو.ُيِفاَّلاىلعهاووقلكربنبكحوهللادبعدمحم

ياز:#يلالوق؛يدْنِعٌرظنلاهبجوييلاَوُه
صيت:ىْلاَعَتهلا27ريغَنوُدبارلاىحف٩اهُباَرََو ددص

يلانلطقخيماليملاِناَدْجِوِلاَحىِاوماَمفَرٍبَدَحْلِلنأ()
يفمَهنألضلاَومدعدنعنعاّضَوِعَوامامَامكهَعَجَوءاوضُوَوا1امس

مَدَعدنعِءوُصْولانِلدوَِيَعَولبلديالاكيدْنَعجربالقيماكخأميمَج

مكحكهُمِكَحَف؛لفاوتلاَوئارقانِءاامداواهلايلصُينأمم24لَوياَمْلاِلاَمْعَيْسا
ِلسُمْلايضفيلولانعةونينأدنمدةربَرُهيبٍبيِدَحِاوساوسوضو

اذِإهيالَصْنِمىهاملءسانلاب8#وللاىلَصلاقياَمْلاِلاَمْعَيْساىّلَعَرَدَفىم

يِنباَصَأ:لاَق"؟مْوَقْلاعميصنأنالابكَعَنَمام":لاَقمْوَقْلاعَملصُبملٍرَُْملجريوه
املااوُدَجَونأدَمهرَمُعركدمهُ"كيفكإف؛؛ديعَصلابَكْيَلَع":َلاقامذأمَهاج

هاَوَر].هع:َلاقَویاننِمءانٌةيانَجْلاباايذلتهللاُلوُسَر

ىلعَناَكَكِلَدنأرَهَظَبَوةواملانمهيفكيملسملاءوضوبطلاديعصلاباب

هححصُمها.مُدقَملاٍثيِدَحْلايف"ريحَكَِذناق":ُهلوَهيلريشياَمُك«باَبْحَيْسالاليي
۳o]/\مماجلا])٢(

:[۷٦١ربجوييذلارذعلاومميتلاضرفباب«عيبرلاهاورأ

هيلَعامُدِجْسَمْلاَو:ييرلاَلافَو"بارلاربنمعَنَْهيواِِذَمَو"راجلاف

ةَعبَسيهويلَصُمْلادج بابرابعيردنسم].ههبجْلاَوِناَدَيلاَوِناَعكْرلاَوادا:ِءاَضعَأةَعْبَس

ٌرَهَطُمنوُكيالبطلاريعغو:يِمِلاَسلالاَمثد‹[۷١۱ر«ەبجوييذلارذعلاويلارش

\
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اَمِلقشمحساُهَنِإ:لاَقْنَملْوَقَنوُدَُُدْحَوبارلا:َديعَصلانأمِلَعاب

یفَباَرَتلارُکذملف"كفاكديعصلا"Eهلوقلضلهجوىلَعًدعَص

بَرعْلایفدوجوماضوهووتارتاوهديعصلانااًنْمِلَعرحٹیدح

8

.ُملَعَهاو«ليوطتلاةَقاَحَمهكر

ةرءارشكاقالتخاهيفسالاَفلَعخادَقَوميلاةيفيكىف:ثلاثلاكولا

نيَوجَولبرَصابرباحسنهولاكفااح

>)۳(
و

۴سو٤2FTر22و وأرِفاَسُمْلاوأضيرَمْلاىلعةالّصلاتفَولخَداإُهنِإف:ةتيفيكام
1 7\

ن0 ىلإوءاَمْلاَدوُجُووُجْرَيناكنإِءاَمْلاِلاَمْعَيْساَنِممفئاَحْلاحيِحَصلا
ص

ص نَِوءاَنْمَدَفامكهلاوخ٠يلياذكىعريَوجاكنلامني
ِدقْعَيلَف«ِتاَيلاَوِْرَحْلِلٌحلْصَييذلارهاطلابارلاىلإَلَدَعِءاَمْلاساسياناف
هعباصأنيبقرمناسياَمَُووَصَلفاماو:لقيلَوءاَْمَدَقامكهلا

مرح
ےس

اضفتاَمُهُْضفْنبَو«؛ضْعَبىلإاَمُهَضَْبنقيبوامَهَعَفرَيمت«سِاَيبارلال
oتسةهجو

واَمهبحسميفءاميفخ

هجَوْلاىلإاَمُهُعَرينيجلقيلَونِاميهوكرولاعاري
„Gs Rt

ركارقمۇفىورشاتترضيعفيوصلىلإاَمهدَريمن

يعِفاسلاَوُةَرْعْلاٍتَلاَقهوُبَهْذَمْلاوهاذه)7£:ءاسنلا)اطاَديِعَصاوُمُمَيَف):ىلاَعهِلْوَقِ
لُمَرلاكءضْرَألاءاَرْجَأنمهلمِءيش۽هيضىلإبارلامَعنُِدَمُحَأَو

:حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلا]ه١."ونيدلةَطْوَحَوىلعوفاىلإيوُخَتَورجلا
۲۷۷/۱].

١:ةَدْئاَمْلاو۳٤:ءاسنلا(١)

[١١٦۱ر«هبجوييذلارذعلاومميتلاضرفبابءعيبرلاهاور](۲)

.[١1۷ر«هبجوييذلارذعلاومميتلاضرفبابهاور]

نألِةالغأنهناراَمهباديءابِعْوَتْسُم

یکهلا



ر
ئفكلارهاظىلعابرموملارهاظىلعىَرْسُيْلا٠عصفماهيدنع

عىضاوَمنِايشاطنإقكىاكرهاىلىنكلم

مُمَلايفهعباَصأنيلحينأويلَعسيَدقبارلابصِأءوُضوْلا

زجالبصيممنِلسُعالماذهنلتدراًميف-

.َكِلَدُرْيَعليِقَوبارلانِميشامهبقلعيملنِإَكِلَذَكَو

07
ooo„2سoo„نأيضع Aسےس0

دامََرَولصىحوهجَونعميلابارتمَنأمهضْعَبهركو

تذَجَواَميِفَكِلَديفصخرهللدَرنِراجامو0مالشإلاورونَمّميَتلا
ےس

هحسميملُهَنَال:َلاَفَونع .ِهيِذْوُيامللبضفَّرلاةه>ىلعُهحسُمي

توتوويقلرياابيذاعسملو

س

C

3آ

دكامكالصكلباکتشمتمراوانلوا

لعهللا

يضيرملكلَكِلذكَوسَُرَفَسَلاطرفاسُملكلروهُمُميلاَو

‹يَلَصْيَوةَراَهطلايونيةتادصالوامديمَنْنَمَو.ِءاَمْلابِضَرَمْلااِ

يفاَنباَحْصأفلَتخاَو.'هْنَعةالّصلاُمِهِطاَفْسِإيفاَِمْوَفِءاَهَفُفضلاقالخ

ةَياَورْنِمراًمَعٍثيِدَحِلِيعكَوههْجَوامهيَحسْمَينألنكروموٍَسكَعْلابلب(۱)

ههييتيدُتَركذَفتيلودِّسلايفُتُكََمَكاتدجملكتبت:َلاقنْيَحْيَشلا
اَمهبحسممتءاَمهيفخفنتو؛صْزألاهْيفُكِبقيتلابرضو"اَدَكَمَكيِفكَيناكامّلاف

نمنأىرترَتْنأَف.[۱۷ر«هبجوييذلارذعلاومميتلاضرفباب‹عيبرلاهاور]هيوههجو
هححصمها.هَهْجَوهيرفعيلَوهناَمُهَحُْنيَوهيدصنينأبارلاممينَمِلِةَسلا

ةَسِاَعْنَعفلََةَداَعِإالوهلاَحبسَحبعىلعيَاعلكِدسلامعَنعا١

هَراَهِبَلطيف۽هباَحصَانماساقهللالوُسَرلسافتَهدالَءاَمْسَأنمت
eہے o

نِياقفميلاهيأترقبِيداوك#يلااناَيوضعالصفُكَالَصل

هللاُكاَرَج:ريضح همريِملسُملللعَجَوءاجَرحَمُهنِمكَلهللالَعَجالإطقرٌرمَأكبلراَمهاوءاريَح
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هيكألامِءاَمْلانمَدَجَواََِواملاَدَجَوتتقواجرحاِالصاَ

نإٳممياضعسجناغرنيُهريِكاذَملغهَلاَسِيْغالاوأِءوُضل

باعيوويبساپاكويذده

يفاَنِمْوَقِءاَهَففضعاقالخءىلاَعَتلاُمُهَمِحَرِوِرَْعَوٍدْيَرنبرباج:اًنباَحص
هاوىهماىرلولاليسااامِهرُم

اهبُبرضَي.ىَرخلابهجو۾مميقرانمناسْإلاديتعطنِ

.اًنطاَبَواًرِهاَظاَهْيَلَعُهَمَكىبليمثىرةرَمضْرألاىلعاهببُبرْضَيمثبرص

ي

اًضيرَمناكاِهبيفعوُضْوَمبارمملَدوُكَيناسَلَو
ارتهَلناکرمنيجدعابانأيوراذكَمَوهرَفَسوأرفَحيف
القعقوقههجَووأمممديىلاماموهوپميتناکفيييفحصو

6

 

یلعبارلاممميَ.ٍلَمْعَُْمْلاِءءاَمْلاَكهَل؛ىرْخَأرمو
دکقدَيلفلاوهل صحابلَو«سِجَنلامهميالوْبمُمَََوارَجَح

يلابابوهللابارلَوخيرالَورولالَوسيلابلو

هللا

 

6

t
a

ر لَا

اوُمدَعنحاوَلَصاحصاء.[٢٢٥3رءاهنعهللايضرةشئاعلضفباب«يراخبلاءاورآهكر
:يوَوَلالاَ.ةداعلابمههرميملوزكملفههيييكيداوَكَكَوءاروُهَطمهلليجات
.[/٤ملسمحيحصحرش].اليلكاولاىوفأوُو

OW We

وةَداَعالاهْيلَعبحتال(١) ِنالْجَررخ":َلاَقيِرْذُحْلاِيدیعسيباكثيدَحِلءايِقاَبتقواناکنِإو

َداَعَأَفَاَمْلاايلصقءابیطاًديِعَصاماَمهَعَمسَوُةالصلارفَسيف
ميلدلاقف؛َكِلَدهَلارَكَذَفققللالوُسَريفخلاددعيملوةالصلاَوَءوضوْلاامم

هاور]."نيَيَرَمجلاكَل"؛َداَعَأَوًاضَوَتيذللاو«"َكّنالَصكسلاَتْبَصأ"
1:[۳۴۸رتقواىفیلصامدعاملادَممتعایفبابہدوادوب

ص«ليلخلانمحرلادبعيبأل:نيعلا)؛جولفمهبحاصوءاهنمشعتريناسنأإلاذخأتحير:ُجْلاَفلا]
.[(vo۳

.[١/۳۲ۍربكلاوء١/٤٤٠١ۍرغصلاةنودملا:يناسارخلامناغوبأ:رظنا]

ك

\
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رحلكدعمہراخواوتندیس۸ےہردهنق

امُةَراَهَطلامُكحنأمَلَعا[هتادسفم]مُميلاماكيفبارلاُنْكَرلا

يفلعْدنِإَولطبدقالسلايفٍلوُخّلاليَءااَدَجَوادقاملاديم

ْنِإَوءاَباَحْصَأَدنِعِءاَمْلاىِةالّصلاهُنءاَمْلاهيلَعًارطٍالَصلا
TYA7 هَتولاجرحْنِإَواعلاكبَحَتسيهافَءاَمْلادجَومثةالصلانمعرف

.ُدَلَعَأهللاَويلع
و ہبلاَمْعَيْساىلَعرِداَقْلِلِءاَمْلاةَيْؤُرَوُهاَُمَدَامكميلادفيِذْلاَو

هضئاَرَفنماضْرَفكرتولَكِلَذَكَووصولاضَقْنيامعيمجنُِهَدْعَبتَدَحْلاَو

.ُمَلَعَألاوءِةَمَدَقَمْلا

عبارلامسل
ِلاَمُِغالِلةبجوُمْلاٍاَدُحَألانِِةَراَهَطلايف

عامجنمناكامفيكفاذاِءاَمْلاِلاَرِإللسْعْلا:امّدَحَأعبرايهو
اانيزميبنيناگنيهاليفيفوحبيثامالتخاو

:يناثلاءاًماَرَحوأَناَكالالحءاَناتِإرااوُئاكاروُكُذءاناوُمأوأاوناكءاي
ص

س

 

َتْبَصَأ"دبيِملسوهيلعهللالصيبنلاهيفلاقثيح«يردخلاديعسيبأثيدحيفامك](١)

.[(هجيرختقبسدقو)."نيتَرمرجلاكَل":َداَعأَوًاّضَوَتيذلَلاَقَو"كالَسكْئاَرْجَأَوكسلا
:هلوقيفريمضلانأيضتقيةرابعلاهذهرهاظ:خلا...لسغلا:اهدحأهلوق":يشحملالاق])۲(

عيارلاوثلاثلاويناثلايفهمالكوءةراهطللميسقتاذهَنأوةراهطلاىلإعجار"عبرآيهو”

اذهنألل؛لّوَألارهاظلاوءاهلميسقتلااذهَنأوةبجوملاثادحألاىلإعجاررنأيضتقي

.["ملعأهللاورخآلاميسقتمزلتسيامهدحأميسقتنأل؛لهسرمألاودوقعممسقلا
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مَدعطا:تِلاثلاَوةَصاَحَيْسالاتناكاِِهيفَوُلاَمْكَيْساوأِضَّحْلامد
:عبارلاوفافَجَتاَذُةأرَمْلاِتَناكاذِإإةَدالولانملسعيفَفلتخاَوساقلا

ىففلم:ٌسِماَحْلاَوروُمَأَملاإلانييرل
4

هاو؟الْمَأهيفلحداذِكرْشْملىلعهيفبجيلَموهو
6

وأححمارخلِلَوُلاَسِتْغالاسمحلسع

.ٍةَماَجِحْلِلَونيدوكَموخلو

يلبِفاَوَطلِلَوفرعفوُقوَلِلهاتو
ادِإاَهُمَدعطنااَدإةةَضاَحَْسُمْلِلَوءايلسعنمِلَوةَوَرَمْلاَواصلاَنيَييغسلِلَو

اذِضْيَحْلانِتةّسيآلاٍةَّنِسُملاٍةأرَملَو.يضْحلانِورحلكيدلبقتلا

اَهُمَدَعَطَقْنااَدِإَفةالصلاكرالاهَنِإَفدلاتأ نملْسَعْلااهلَبحسْسااهْنَعاهُمَد
4

\

ةَصاَحَتْسُمْلاَكِلَذَكَووصولاهيلعاَمَنِإَوتيمالسعْنَمىلعلسعال:ليقَو

والادنياهل

يبدنع۱::ةتسباوللسعتاضوُرَفَم
ص

اموةعلارلنارامعوهوييفاقم

يفَفلتخاَوكلاُمةلاَوُمْلاَو«طماَلاكيدْنرَكَويلاماعمموق

لاَمسيْغالايفِناََضيرَفاَمُه:ليفقاَمْنيْسالاَوَةَضَمْضَمْلاَيهَوٍةَسِداَسلا
.َكِلَدريَعليِقَويوُضْولايفِناَُسَوباول

0
۲

.َمَلْسَأنحماكرمليلعلاّستغالاُببوُجو-ُمَلَعَهللاو-)۱(
لسغبابهبجويالامولسغلابجويامركذبابءلسغلاباوبأىربكلانتسلا:يئاسنلاهاور]

.[٤۱۹رملسأاذإرفاكلا
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E مالسسإلادسع
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س4>مهس0 لْسَعَو«ضْرَفوُه:ليِقَوهةيحَللاليِلْحَتَونْيَْدَألاحْسَم:ةسهَتاوُنْسَمَو

.یدالانِوپاملسعناتاكنويفاتلافلاكن
0
۶ 1 4

.رِاَيعْلالبقنِماَيمْلبُةَدبلاَوءانالكهيأَرىلَعِءاَمْلاُفْرَعَوكلبوواو
\

ليِجْعَلاَولسعيفىلاَعتهللارُكِذَولوايف:ٌمبْرَأُلِياَضَفَو
مس

o۴صوس o o9

ةَاَديْلاَواالتِءاَملاَفْرَعْمُهْضْعَبدَعَوبرشوألكأوأموتنميكلكلبقهب

.لِئاَضَفْلانمنِماََمْلاي

ُراَرَكَيَويفِءاَملابصنمُراتُكِالاَوِفِلَمَعيفُسيِكَنلا:هتاهوُرُكَمَو

يالَحْلاعِضْوَميفُناَسِيْغالاَولمكاِِةَرَموأٍتارَمالتنمرك
هللاَو«لاَسِتْغالالاحيفىَلاَعَتهللاركذرْيعبمالَكْلاَو ُمَلَعَأ

<يدملاَذَهنأْمّلُعاَو َنِمسلايف:اَمهادحِإ؛نيلُمُجيفرصَحني

لسُغْلابچوُميفلوألالصفلوصفوب2أينريوملكي

:ُعبارلاَوِِلَمَعةْْبَكيفعاملاَنِمهبجوُميف:يِناثلاَومالتخالانِ
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ص704دس,و [ةَباتجلانملْسْغلايف:ىلوألاةلّمجلا]
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E

كوا

مالتخالايف

س و٤۶

دناسنالانمقفادلاءاَملاىجورخنأ قَراَهطلاَوءوضولاضقتبجوُي

ُباَتِكْلااًمَأملاعاَمْجِإَوةنُسلاَوٍباَتِكْلارِهاَطبهلُجأنمُبجَيَو
مَلَذَهيفسانابَاَتلَواورهبنجمشناهللا

نيِخشلاوهومْةَحئاَرُكٌةَحئاَرهَلأيلِقفاَدلايَُلاَسيْالابجي

7لجوتهبودنعنعطقالحاراالإقلعنمٌرفصَي؛ضيبَألا

وهوُفْذَعَروبيضابرُةوهَسلاطو

ليسَيييقَروُهَورايالبقنمرَيذلاَرُه:ّيِذَمْلاَو
.باَعللاك

هنمبجيِنَمْلاَوصيبنويوهوبادنجريذلاَرُْهَف:يِدَوْلااأو

نُِءوُضْولا2يبنلاِلْوَقِوصولاهنمبجييِذَمْلاَو.عاَمجِلاب

يَِقَتِةأرُمالکوءيِذُمَيلحقلک0Fبلاطيبنُبيلععو.'ّيِذَمْلا

ان":ّلَعَلاَفَوِءاَمْلاببهرياملفلاشَكِلَدنمسحأنمف

.٦:ةدئاملا()

نملسغلاو«يذملانمءوضولا":ظفلب٢٠٠رهةبانجلالسغهنمنوكياميفباب«عيبرلاهاور]()

.["ىنملا

.[١۱۸رةراهطلاباتکیوادوباهاورآ)۳(

 



هلاتنلفلنطنھفقاللقواتالو7

۳ 4 attar Rn}0DAIREY :RSERLAR!ARSo۸ort:18 اسلادسعاوسل Ri

اَقَوءاضْيَأوصولاهمولا."ُءاَذَمْلالحفل
2Er*و.وس

.حضصالوالاو؛لسغلاهيفبحي

ىرواالِبذِخَفيفوأهِشاَرِفىلَعَدَجَووفنَميِفيفَفلتخاَو
Eoسرکفکروکەر۶وە0س9صسس٥ n يپانعوينمسيليذمهنأملعينأالإلشغلاهببياقفءور

اأوييفتركذِٳيتلاىلَعرصامييت":يسابَعنالتف:َلاَقَةَرْمَح
ملو"كنمَباَصأامَوَكَجْرَفلسااللباطاا7

.لَِْنَنأاذَميفتحياشَي:ضْغَبلاقَويِ

EEهلع معرفلسعهيلع

لإِهْيلَعلسعالقملامهنوبلعمَمْجُماَذَمنأاًنباَحْضصَأداضم

.[٥٥۸ریریالَوملتاهَمولايفیریلجرلايفءةبيشيبأنباءاور])۱(
لسغهتمنوکياميفباب«عيبرلاهاور]''ِءاَمْلاَنِمُءاَمْلااَمَِإ"ههفةااشنِقَحْلاَوُهَو(١)

ال":َلاَقَفدجَيْمَلَومَادقهنأىربلُجَرلانَع8#وفالوسرلِيُسَو١۱۳رةبانجلا
تنيُةَلوَح8[٢۲۳رهماميفلبادجيلجرلايفبابفوادوبأءار''هَلَعلسع

نأامكلربىحلْسُعاَهيَلَعسيل":َلاَقَكلُجَرلاىرباماَهِاَنَميفىِرةأرَملاٍنَعميكَح
ءلجرلایریاماهمانميفیرتةأرملايفباب«هجامنباهاور]'ىحلسعهيلعسيللجل
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E لسعاوسل VAN
ےلنانہیاوبمسہہیاسصعَطضالمن:2نامالمنگا

تاتار

عاجلاَنِميلْسْعلابجوُميف

نمريكونِباَحْصَأْنِمقاماiFبعاَمِحْلانس

وألرلسْعْلابجِوناَناَخْلاىنااذِإ:َلاَمتيتلانأيوراَمِل«

ٍةارَمْلاباَعِشنِيلُجَّرلادَدِ2Fَرَحاِثيِدَحيِفَو"لريمل

ُءاَقَيلاَولريملولألْسْمْلاهيلعبجودفهسَتدَهْجَأَويرل

ُدوُصَقَمْلاسيلمثهاهواَيََِفَسَحْلابويعدعبالإحصيال
َبَجَواهمبيقٍتَعِطَفوللَبناخ يفجلرََكِيذَكَولَمَْبَج

رکذبديةارماهلعولكِلذَكَويفناخالوردلايفوأميهوأقيمةأرجر

اجرانوداَميِفوأِدْحَمْايفغاَمِحلاناكناوقَمي

اَمْهَنأالإءاَمِهيَلَعلْسُعالكامهيفوبلامدعنولاناالإةةَءوطوَمْلاىلع

بيرلاةهىلعهبِناَرَمُْ

َيِطَوْنِإَولْسَعْلاُبوُجُوُخَصألاَوُنيِفَصلااَمْوَطَيةَريِبكْلايفَفلَتخاَو

۱.ِنالْوَقَفةالّصلابنممةريْغصم

  

.[١۳٠رءةبانجلالسغهنمنوكياميفباب«عيبرلاهاور]()

.[٤۱۳رءةبانجلالسغهنمنوكياميفبابءعيبرلاهاور]
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[لُجّرلاهارياَمىرةزملايف]

ُتْذَجَوامياًِفلاَحُمركَلاَقكارامىِرةاَرَمْلايففاو oوس نعتدَجَوَون5اَمُعْلاهكرَبنابهذهيلوتلراذاشلا:مهْنَع

٤

هللادبعةديبعوُبَلاَهيوىاسنللضيحَمْلاَولاجْرلِلمالتحالانَاِباَحصَضعَب
م
س

لئمهههلميلاٍنََوكيدلمميهارْنَعُتْذَجَوَواقل

٩7رهطنموعامنمالإءاَمّنلاىلَعلسعال":َلاَفَوكِل

رَناُهركَدحالموااهنيتَرَدِلسْعْلااَهُمرَلَاعضشنب

.ملعبهللاہفباتکيِف

س3ےس هللاءانِقَحْلاَوُهَو(١) لوُسَرلوقف

لَكيحلميجنبلانإفاوشواتاأذاَتةَمَلَسْأنَعَومنماوو
ءوضولاعماجبابهاور]'اعلاتاراہی":َلاَق؟ُتَمَلَْااَدِإةَأَرَمْلاىلَع
۳۷ر

.هبُفيِرْغَلامدقت(
oofلوس

سو1

ياپبقيناک«بييحنعيباذيالتْنِمَويناثلاِنْرَقْلاِءاَملَعنِ:مىياقْلان:هللادبعوبا
تےہےس

۳ديسيينَع[هجيرختقبس]"ِءاَمْلاَنُِءاَملا"وألا

ص

يفقْبَسلاَبَصَقَراَحْنّمِمناك":ييخامشلالاَملمةَديَعيبأيونيازيريِفَصلادعءَ
‹[١/۹4"الُهُكَواباشىوَقنلاودملاروبيفالَمَعَواًملِعِناَعَرلاٍةبلَح
نيمرسومٍةَحِلاَصةأرَماېيفهاتايتمناكهنأديبهكتمْاتَتاَكَو
ايشتالواهلرهرهيكاالإأاإ:َلاقَكوُوالَنِلْسُمْ
رقعوأتانحكنباكوءتاناهلاطاهبلَواَهَجوراملكءاوُلعَ
لِاَوَوبنجنبلضَفْاوةديعوباناکعِيدِحسَمْلاباوبَأسالاىلَعتدوصلا
بَهذَت:َلاَف؟مِناَصتنامولدةديعيبللقهوبميپافاتطاق.ييرضَحلاييو
الَةَعَيْلانل؛َّحْلايفهاوهمَدَعَووَرَنِلَو.ةعيبلاْمُهَيِطْعأنألبقييففاواو
هحُحصُمها.َنِلْسُمْلانِرابخابْنِكَلَوابالغدعو

.[٤/۳۳۸فنصملا:يدنكلا:رظنا](٤)

]۳۲۳/۱ءعماجلا])5(
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اإلسْعْلااهْيَلَع"َكِلَدنَعليسنيحايلانَعثيِدَحْلاينو
O mmo (n 1

يهنيجرجايفسابعنانعدنيرانتجتلون

ناكْنِإَواضَوَتَكِلَدلبقلابناكنِ:لاَقْمُهصْعَبراوتهادَ
0€

.ملعأهاوَلسَتْالبيمَ
4d

 

قيتلاٍتلأَسٌيِراَصنألاَهَحْلَطيأةأرماميل3AB:َلاَِتباَثنبِدْيَرقيرطنِميو()

يهاإنةماىلعلَهيلایحیالهللانإشاَلوُسَراي
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ویسصی

لسغلاةيفيف

يِهَولهَجنَمرْذُعلَوىَلاَعَتهلاباكنمضرنِ
لَومْوَصاكدنِِةبَجْلاعمماياموردْبعْلااهنعلاسيهام
9«س7eهدہل۵°AAسرگدےسصو
نمئربتسيىتحلستغیالنأرميهنِإفلساَداَرَأنَمَوممم|خبيبردع

سوە77س97ڪو062س

َلسْعْلادبيهَيَنمحّرَحَفىلصمثوبلاقريْملَولسانولوب

نوُد

2ے22س2
هللااَهصَرَعفاةضيرَنملَععَينأىوَنوةينلامدَقدارأاذِإ

عانرکاڑلافتاشوو
هَِإ:روُهُمْجْلاَلاَقَوال:ضْعَبلاَفَوهترْجُي:ضْعَبلاقِةبانَجلاب
.ةينلامدَعِ

هيَدَيلسي2اهلْسُعبيكيف888يلاجورةنوُمَيَمنعتؤياموا

هديحسمناھلسعىىَرْسياىلعىياهديباملاعرفيمديك5ک

بصيمريعةوصوصءاَهَلِسْعَيمث؛ضَْألايىَّرسيلا

مقسوهناکمنعمِتدوشىلَعَووأوىلعَءاَمَلا

اكتی
4

„o $Ê o
أنمِءاَمَلْعْلاضعيلاَقَو.ِهيلعءسابالِءوُضْولالبقلسعادب

.[٦٥۵۲رةبانجلافقاشنتسالاوةضمضملابابباتک‹يراخبلاهاور])۱(
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2

ههجووسلامثنملهِسَأَرشبةمَمْضَمْلادَليمااد
4متوِردَصَوهرهظمناهليامولائءاهیلبامووهديم4فقع

قلكةردقنوهاَهَماَقَمموقراَموأههديبُهَندَبكويلج

.َكِلذَِرَمْوُينأالبهيلعسَ

َعَمِكْرَعْلاَوديلارارُمعَاَلانَاُباَعيْساَوسلالقا
رر:الولانَعليف؛ْتَقَْكْنِإَورْعْشلاٍتباََمىلإِءاَمْلالاَصيِإ
ىلعبجيلَوهَللُجَولاElاولبَفتانجرع

يفَءاَجامكءاَمِاَهْطَعْضَتَوَءاَمْلااَهيَلَعيِئْحَتلبءاَمِرِياَفَصضِفءاَرَمْلا
.ةَمَلَسماِثيِدَح

مثءىنِهدبىلعامليپمنفيدلسمادبناشقاتك
رخىلإنيلجَرلالسرويوسادمنكيملنناواللاوضواض

من«بيداَحألاضبيفِءوُضْولانِهناكَيفلعن.بيداَحَألاضبيفلسَعلا

ٍةَضَمْضَمْلاَدْعَبٍةَعفَدلكيفُهطَعْضَيَوءانالَكرركيويارىلعَءاَمْلاشي

نأاس20

2

ليلقيقريدقهالالودوخريقدملايوبلستُيِدقات

لِي8َ#هنأبيدَحْلايفءاَجناكنويفكالفريكلابيكف

2ےرەص
َدْعَبُهَتروعسَمناو.ةَقاَظنلاَوُءاَقنالااَذَحيفلصألاَوااوعاّصلاب

أهقدرنبربْانَعُتْذَجَوذَفَووُوديفلسهلالاحيفوصولا

.[۱۳۹ر«ةبانجلانملسغلاةيفيكيفبابءعيبّرلاءاوَر]()

هضقنتلهاهسأررعشدشتةارمالهيتفتست-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرتءاجذِإ]

ءءامنمتانفحثالثهيلعيٿحتنااهيفكي":-ملسوهيلعهللاىلص-لاقفءةبانجلالسغل
بابءعيبرلاهاور)ء"نيرهطتوءاملانمكيلعنيضيفتمثمثةيثحلكدنعكنورقيزمغاو

رکيف ١£١رەةبانجلانمللاةيفيك
۱۹۸[۰ركملابءوضولابابءوضولاباتك«يراخبلاهاور](9

ن
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1'Aط۰لتفكدس“اعفتبaieتتمتشبانلک

ژ0

هللشئدسعيىقعهيبيفيلَعوَملَسَعاذِإَبنَجلا
ص4ر

مُلالاولاَمِيُعالاموضو5وَكِلَذبسب
ص

جهاو"لاسي



   

ربالفمفهمناوههوفيماهسيراہههےلنrم

tot dotintdetletifRRRRR
۲ مدلسعاوسف ۸Y

لوخُدَوِاَرَقْلاةَءاَرقميرُحَتدايزایکلل
صو1

الإهدّسَجعيِمَجَكِلَذَكَو70بنُجْلافرو َهَساَجَنلاَعِضْوَمالإ

ةَحُفاصُمنم سجيالمومل"تلافتقيلاحت

ةاملاىلإرئاَسَوُهَوايللااَهيَلَعلعدمعاچ

„o

٥ oء

َءوُضَواضوَتيَوهجرفلسغَيملاممانيوأبرشيوألكينأبُجْلل

وب":َلاَقَ؟ماتيأجلانعهلأ©رم8يلاٍلوَفِالسلا

لسعدارااَمَنِإَويَالَصلاَءوُضْوذريملُهَِإ۳سارلسا
e o 2 ملغو2647سار)٤( Ê

كلذلئميورو«َبَّرشَيَولكايوءافوهْبَدَيلسْعَينأْمُهُْصْعَبصخَرَو.هيدي
YOO Ss Soe EE is o te se Ee Ceo ee

."ِناَرهاط"باَوَصلا )(

16اسلارملىقلاييقباب0

.[٥٤١ر«قباسلاثيدحلادعباورءةميركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلللوقوه](9)
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6هبماَمضنعهلثمو"ةالّصلاَءوض
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SEPREACH
6ِ آ

arerA9:
مادعا

نحالرکانادل۰ےہتنیرودےہتاہالچمکن1ارهی.دوحه

 

2وس

ةيناثلاةلملا

مهبلىصتياَمَوساتلوضيحلاماكحايف

س0
سسوصمسم٥س

ةَعبَرَأىلعيوَتهَلْمُجْلاهِذَمَو

_اا
ع

رعَميف

ُةَمَألا :ةكالكمحّرلانَِةَجِراَحْلاءاَمدلانأىلَعُتْمِلَعامفهَ
فورسهرْبَعنميعمِقَحَصلاةَهِحىلعُحراَحلاوهوٍِضَْحْلامَ:امدح
ُمَد":لاقهنأ8يلانَعتيِدَحْلايفاجامك ٌةَحْئاَرهَلريحتدوسضْيَحْلامو
ءالةنهوبوَبامعراكمآنمهپفربنولو

َرَحَألاَناَكاَدَِويالّصلانَعيكشفَكِلذَكناکدِءامّدلارئاسنم
ُهرْظاَْلفةارَمْلاىلعلكشأاإهللامُهَمِحَراًنْجياَشَمدنعَوو.ىلصَويليَتْعاَق

.[مدلارِياَسنم:ةخسنيف]

.[٦۲۸رةالصلاعدتةضيحلاتلبقأاذإلاقنمبابءةالصلاباتكرخآظفلبدوادوبآهاور](۲)
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د2حلامدوِةَحيبَذلانِملوألامدلاکَقَرُمُحْلاديدشَرَمُحَأناکاَمِب

.َكِلَدِهابْشَأَوِناَوُجْرَألاَو

وهوضرعةهنِمجرانِةضاحتْسالامد::يناثلا

ايتلالوقٍضيَحْلمدنولنعُهنولزيمكَمر
1WPضْیَحبسیلوقرعمدَكلَذام

ريغٍمةَدالولابسبجرَعلامحِراَحْلاُمدلا5:ساَمنلامد:
یجراحِضَرَم

7ووکو

رَمحأمد فلةَحئاَرالٌقيِقَررمح

ةَرَمْلاىلَعُبِجاَوْلاَقىلعهلاَءاصنُِدْعباَميِفماكِاءاَمّدلاوِذَهلَو
‹نيقيىلعضوُرفْلانمهبتدبعتاملْيتمَلءاَمَدلاَنْيَيفَرَمْلافرْعَتنأٍةدَبعَتمْلا
باوهنأامكنيكياَهبَعءالوذمروُُطلاحيفاهيلَروُظْحَمْلارو
َيِاَهيَعةَكرَطلابادحألانيقراوفِرْعَينأِلاَجَرلانَِنيِبعَْمْلاىلع

ضوُرَمِبلكلاَدبعَتهَناَحْبُسهلانلءاَمِريَعَويِدَوْلاَوٌيِذَمْلاَويَ
يفلعَجَونيټاهلاىئاهبلسولَايرىلإَبَصَنَوقفل
َهْشَيدسَجْلام5ةعبرأءاَمِدِةاَرَمْلا يلايهةالثلاَوركذلاهبفكَ

فااشْنِإيتأيسامكاهِماكحأيبفلاحام
۶
س

2

ٌةسِئاَعنععيبرلااور() السلااكر:ھوفالوُسَرلشبحييتُنةَمِطاَفتاقةئ

اذِإَوالّصلااهيراهابأاِفيشجبسَستم5يَام":اهّلَلاَقَف

٢رةضاحتسملايفباب]"يلَصَوٍكْنَعدلايليقاَْرَذَبَعدَوتَرَ
.ِضَرَمْلانَع:یُأءُهْنَع)ىلوألا(۲)

.اًهماكحأييفالحمَع::يأقَراَبعْلاَنِمْتَطَقَسممَةَمِلَكلَعَلَو(فّلٍ)ةَحسُنيفر(
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اکايف هلُجأْنِمةَعوُنُمَمْلاَوهبضياماكح

)0<ر

جراَحلاملا:ُهََأءاَملْعْلاضعيهدحامىلعوهو:ضْيَحْلادَحيفاَهُدَح
ةايفاباناللااقووالا
َةعِفاَيلارُكَذَف.ضَرَملَودالبَنمعاصىلإاهتوُداممْمَع

صراَذِإنيستيوايحتكيَنََارْصَنمنَا

سالانَعارحدحليابو‹يناَمْلاَوبسلاتَبكِلَذَكَوبسیلو

.ةضاكتشالاو

و.وووا
رظنلاةيوُيكيديففلسافَلَادووذيفيناثلاو

ةعفدلانل؛طوبضَمدقدوُدُحَمغتاَداَبِعْلاىلإعجرياَميِفهتملقاا

ةديفكودةعنكمكنوحرقااانادركةدحاَوْلا

ربتسالاو حاَبُمْلاَوهَِعَمْلانَعهبنقيمملعبالإكرتلالٌةَداَبعْلاؤِإءارت

-هللاهمرهمالكيفةسمخلانمهبانرفظيذلا:خلا...ةسخيهوهلوق":يشحملالاق](١)

اهمسقهلجأنمةعونمملامعنءهلجأنمةعونمملايفمكحو«هبةقلعتملايفنامكح:ةث
وهوذحلالعجيفاضيأو«رّرحيلفةعبسماكحألاتراصكلذربتعادقناكنإفماسقأةسخ

:-الثم-لاقولف«هرّوصتعرفءيشلاىلعمكحلاذإرظنضيحلاماكحأنمامكحفيرعتلا
.["رهظأناكل؛هماكحأوضيحلادحيف

مالكيفانيقهيتيمادنهبُدَمتْعُمْلا(١)
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ادِإ"ىلاضْبَحْلاىفاَنلُكامىلعلدوووأِةَطْوَحْلايهيفدلا
11ی٤سەoo„£<ےسس2pس

.”ىلصَويلىيتُغاَفترَبذأاذِإَوةالّصلايِعَدَفةَضيَحْلاليَ
ارحنبولاا:انباَحضأركدنعوهُشَمْلاَو

F5ك°ت6س Gg

رتنالثرتبعشيهانيولتأينالاتيتلالاكمر
رَبتعَتملوٍعحاَرلاىّلَعمايكلَلبقطقاذَكِلَدَدْعَباهُديِعَتْتَناَكوَلَوَكِلَذلجلَداَبِعْلا
يارَطاحواوجيلاوموايمرمرَيلانل؛ءاَرَيْسالاَوةَدِعْلايف

يِضَرَعِناَيَوّنَصُملاةاحيضهلكاذه.ها."مايهالتضْيَحْلالقا":ًالَملاقْنَمملوق

یيقحَتام وكيفقَدحاَوةفىلَعابراجَنوُكَينأيفلضألانِ:َلاَكدَوَ

لِتلفاِاوقاأنياايدةَداَبِعْلاَوِءارْييْسالاَوديلايفيح

يفكهلقماياهكھووةربعُملاصبحاُداَرُمْلاَنوُكَينألمَ

«ضيحلايفباب«عيبرلاهاورآر2لِنضْيَحْلالأ":ُكِلاَمنبسنانَعريج
مْوصلاَواصلاكرنأاهتارامأترهرةابأرملىلَعباواَنألَو٤ر

هنوَرَبذَأاِْنِكَليلَصتَوليَنناَهلَعَبَجَوتَرَاذِإَوءضْئاَحْلاىلَعمُراَمَو

ىضَمامليغاهةالبتربادوطقلبقاملَا
صبوکاهالضيالأ"ولفسَلكِلَذنأُبْيَعْلافشگال
.ْمَلْحأهاوصاَحْلاىلعٌماَعلالْمَحَبَجَورحالاَواّماَعناكادقءاضْعبهضم
حتصفا

مج ِهيلِإَبَهَداملُفلاَحُمبنصلنمُلْوَقْلااذ يفٌرِماَعخْيْشلاصنذَفَوءاَباَحْصَأُروُهْمُج

.[هجیرختقبسٹیدحلاو].[١/٤۱۹].ذاشلوقُهَنأىلعحاضيإلا

ىَسوُميلَعوأمهيديفَنِمِسُملاُةوذَفَورضايضافوهنبیسَنيِمِلْسُمْلايضاف()

ناكءناَمُعيناثلاِنْرقاِاَمَلَعنِنبىتعماَجووُهْشَمْلاعماَجْلاُبِحاَصيلعن

يفىوتفلاندمويَنيِمِلسُمْلايشوُمامإلاياقنأْموُلعَموءانهُمْلاماتوليِ

ةَدوُشَمْاَويأرلالأهلعراِديفَعْلاَوحلالأسقا ٍةَعيَِبنممالشإلارميفةَ
ِةَيمتْسَرلابِرْغَمْلاةَيفكيذَككيدناکلبءناَمَعىلعاَروُصقمكِلنكيموٍعْلْخَو

َوُهَوءاَنهُمْلامالاَنيِلْسُمْلاةَروُشَمِیَسوُمياخيبوهماماياق

دْبَعُماَمِالاَفُعَضَونساًمَلٍةَلْوَدلاربابفذليکمايذلا هَنَماَمِإیریناَكَوليوَطلاكلَمْلادبع
ينيهرَفَجنبانهماةماَمِراويفھ۲۳۰سهليفوتتامیُتهَلْزَعملوباث

تخولووتمميإلاكترتلك

هجرلعرثَعَأمل(٤)

a


٠
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مهتمنےرجیااخرخاANIامحفواحرقلومانال:
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اهلعٍكِلاَمنبسندننراقيرزيااعيو
الَوِضْيَحِبسيلوةَكالثلانوُدامّكةَرَشَعماهالنِضْيَحْلال

امَكِلَذَكَوماحرألاضيَعوُهامفقعالومصلَوالصكرتيفهلمك

ُتْذَجَواميِفةَفيِنَحوُبأبهذاذَهىو.يضْيحِسلمهماباةرقو

ةكِدَُم:نْيبَرصىلَعنأَكِلَديفُهْنَعَوٍكِلاَمْنَعٌيورَملوألاو

هَرمنحماعىلهارتمدويؤةالّصلاكرهدكرمكيَدْعُو

|ءاَضْيَأٌيِفاّشلالاقهيوةَضاَحَتُْمْتَناَكَوْتَلَصْمِطَعَْْمَلنإ
م

٦

3

۹آ

C


ہ
ے

آ
3
ک

ے

قلاراعةيواَعُموباَوُمِلسُمدبعوأاموليلومَدنِرْفَْحْل
يفاواوهامةْعمُحَدنِعضياكَاَباحضأنامجو

جَجُحْمُهَلَوهيلومويليِقَو:ييومايهلَ ةَاََمهكرحح

َدَقَعاامرثكأوا اتياويَرَكَعضٍيةدُميفِهيلَعَدَقَع
و7ر

لعلاو«
و وە7

E „oo £ o
>2So^صےس دنعهرثكافرهطلااما رشعةسمخ:ِقَومايةرسَعهلَقأوهاموَينوتاَناَحضَأدن

فوَلاَنوَعْلاهيوأهاوءاًموي

ِضَْحللالاحيفوپعنياكحيف:تلل

ةسمحيهو

 

[هجيرختقبس](۱)

.امهيُفيِرْعَلاقبس()

]۸/۱نهتجملاةيادب::رظنا]

داَعاَمْجْلاِدقَعنَيمَ(9)
.َرَهظَأناكلالخلانويفعوامهاو:لافوَلَويشيع رهظانمهيفعفوكيلألاريلل()
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مْوَصلاَوِفاَوَطلاَوٍَلّصلاَكىَربكْلاةَراَهطلاىلإرنياملك
بُتَكِلَدرْبَعَوءِفَحْصُمْلارَداوَلاَباي

1 .موصلانوُدٍةالصلاُءاضَهيلعبحب

:ىَلاَعَبِهِلْوَفِلرايجوَلوأيتالطبجوامَعقاَرِْ:ينا

لیوطَتنمقيهيفُهعْنَملَمنهر:يأ"4كتلمول

۱.ِنالوَقَ؟ِلَعُمريععرشَوُهوأدملا
7و ةبْشَأاَمَويطيلنِوراَقْظَلاميلفنمكَماُءاَقْلِإ:تلال

ad

 

ٍكاَيَيْسالاَونصِنَدَبْلِلدملةئيَرلا:ميارا

ِراَْظَألاميِلَقََويفٍعلحريفاهلصخرَكِلَدِءاَبْشَأَو

هاولمتسيلاَهََأَمَعَرَوكلِذءاَبْشَأَو

ملانسعاِجمرَحُمَوُهَوملاراَرْمَيْساَمَمتجرايفذُءْطَرْلا:سماحلا
7ا41

ُبَهذَمَوهَوءدبألاميِرُحتبلقفالتخاهيففاًدمَعَتَمئطَوق

يفَبَجْوَأيلاَحُمميلانَعكيدئويفوقاَلَو
َكِلَذَكَوَراَفْعَيْسالاَوَةيْوَلاالإَكِلَذيفبوْيمَل٠راَلاكلذ

ص

١قلا()

[۳۹/٦٦:رظنا](۲)

.[۹كسفن])۳(

ہے شَارْفْلارايدمسامهجالطصايفِهْيَلَعیلطياموهُةَراَمكْلاَوَكِلَذبلاَْنَماًنباَحْصَأْنِمَولب(9)
:شاحيهوناراعاجلجويفاك8يَاسامعاءاريدعىلعاشاكَ

يورامبابءيقهيبلاهاورآ''راتيدُفْصنَفةَرفُصَناَكناورانیدباطيبعملاَناَكنإ"

ُهَحُحَص.اهِقاَرفِبكهرميْمَلَو:ينعَي٤١٤رءاضئاحهتأرمایتنمةرافكيف
هحَحصُمها.[١۱۳ص«صلاخلابهذلا]اًمِيِظَعابَدىّنأهنِكَليبْمُرُحَنَالجوَلانأقل
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َلاَقَومِلسُمَهَدْيبَعيبأدنِلاَسيعالالبومدلعطَادَْبطواَدِإاهيِفْمُكُحْلا

.ةلجداهرهطتالمببامُةَوُكَرنَميوسال:هریغ
ينلِلْوَقلعيِمَجْلادنعْمُرْحَيالفِضئاَحْلانِوقاتغانياأص
اممراَرْإلاَتُحَتاَميِفَفلَتخاَو“ثيدَحْلا۱جورِالْزَعِبمُراَك

4

.ُملَعَأهلهللاو؛نوُرخآهنمعَنَمَوموق4هحاَبدجرانوُد

 

اهرجحیفاَمِرْوُسِةَراَهَطَوهليواَهحْوَرسَولسعاوجباب«ملسمءاور](١)

.["حالاالإءْيَكلكاوُعََضا":ظفلب٠٠۷ريفارقءار
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ضيحَملِلةَداَععُملاِءاَسنلامڪُحفالتخاف

ِلاَوُحأِةَعَبَأىلَعيفنمو
ٌرِقَْسُمتقَواهَلسيليتلاضْيَحْلايفلاح:اَمُدَح

ةَداَْعُمْلالاح:

.اَهَيَضاَحِيْسابمِكُحيتلاةضاَحَْسُمْللاح:

ءاَهَيََعملاَرْطَييتلالاح:عةعبارلاو

يفيهواًمَدتارْنَمَفِضْيَحْلاادايِفعبرَألاَمُكُحنأْمَلْعا
صي

٥هےسےک6ص

«'الماحوأًالئاَحواتاکهئمضْبَحوهفضیحَتنمنس

:يِداَمَتلايفنهمماكا

ةااکنيماهااةداَعِةَنِشی1اَتأدارتيل:[ىَنوألا]

«عيحصلالعضيحبسيللماحلاهارتيذلاملانليلهب:الماحوأهلوق":يشحملالاق](١)

هليتايسهنالوء[هجرخنمدجآم''لبحعماضيحلعجيلهللاناكام":-مالسلاهيلع-هلوقل

اهّنِإفمدلااهيلعًرطييتلالماحلا:ةعبارلا:لاقثيح«ضيحبسيلهنأىلعلديامبحيرصتلا

اميفيناثلالوقلاىلعّينبمهللاهحر-انههمالک::لاقيدقوخلا...ةضاحتسملاعنصتامكعنصت

.["يتأيس
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اتناكةَلقاَعيَوأثتاگعهتکواام1َت

.ِتاَملْسُمْلانِنبعىلإبلاهنادتمنقءتو

:اهَلْتَلاَقيالّصلايفاَهَيفَوْنَعنأ:انركَدْنَمىلإاَهِباَسِياىّنْعَمَو
:اهَلْتَلاَقنِإَوماباَةَرَشَعُتَلَصَوادِإكرف<ماياةرَسَعيتفَو

هنتىحصوليفهمدورِوَاموَرَكَعةنمِ

دعَبنيَموُيرِظَمنَت۾4مايةَرَسَعةالّصلاكرتمثيثءاَهَلتلقيذلاددَدَعْلاىلإ

صومايألاوهذهدَدَعنرماهَلتلقاكيددنيصببيركع

َرَشَعاناالّصلاكوتفيلمَكِلَذدعبنوُكتفءِنَسىلإاهمادامَكِلَذُك
0Ceس7A>رم
هللاحرفيیتحمايةَرَسَعيلضصتوءاموي ِتقَونِملااهباداِاذََوءااف

ص

دلااَهَيَأَيىتحي2َوراظْالادعبملاِتدَجَونِاًمَأَوءاَمِراَظِتا

.اْسَدَفامكْتبَسَتْناُمدلااَهَعَجاَرادق

ىلإٍةَكَلاناَميِفاهورَعْسايباَوَداَْعُمْلالاحاأو:[ةيِناكلا]
2 ZA o 2٤پر<س o س EC

منرَشَعوأةسْمحوأةعوأهلراه(وديفلوالااصيحىرتنبكلو

7 ° مبسةعستو4هنا24۶۴٠ەە 2

„e WER 2 مے REr هلاىفناكبيكماكةر>
َګس o 1 £ > ے24۵ےہو1و ۰ ZC

ماياةَرشعدعبمدلاتاراذإبسنتاًهنِإفلوالالوخنإكلذكو
ِ 1 و 1

2 Eم > روسوەگ 12e eT e e
بيتناهَنِإفمايةَرَسَعنوذاَميِفهدْعَبوأراظينالاىلعرهطلاٍتاَراذإكلذكو

1 ےسمسےک
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نْيَدَحنِرهطاَمَدْعَبتارمثنيموهيلعمادلوألااَهَضْيَحن

ماراككةنبصلاللامراعلأكتيت
ص

4

A

ے

ی

0

س

مْويْلاساراَميِفَكَِذَو؛لضألااَمُهنْيَذللانيَلَوألانىلإُهُعَمْجَتاه

اعييحطذكمعجدِامَواعلاىلإضياَِلأ

.ِضْيَحِْاَاهُنوُكَيفلضألاىلإرطللباترهطُهُمضَت
حکال ىَرَتيذلوألامليمرانادناو٠اقارطلنباعج
هيفْتَأَرْنِإالإىبالضْيَحْلاهيفاَماَنأيذلاٌلَرألامَا.َصَْحْلاهيف

Eعولطلبق:ليِقَورجلاعولطلبمْيَحْلا
ص

2

عطفاناف«نيَمهوَرَاهنملااَهنَععطنيلَوضيحْلايفاَهَتفَومَنِاأو
ص

ر
ارقنيم0ص

فہمویتَرظَتناوفضاَحَسُسْتَاَكَوُتلَصَوالو

نإَكِلَذَكَولكلاتقراكواهلِملطاهنٍتارَمتالتَكلَداًمَداَعاف

هِيَاهيلَعكلذىَاَمََفِاَْعُمْلااَهفَوماَمَتبََرهْطلاٍتأرمدااهنَععطا
صےسص

نلوتاه
س
ص

وے

مويايِالنأنعلنيترَعتلال=قسشياُباربياو()

نمبيَتلبخلِالْوَقْلاىلعسضشلاعولطدعوأرْجَْلاعوُلطدعبدلااَهَءاَجاوسلوألا

اذهىلَعَو۱ءليئلاحرش]اًدحاَواَمْوَياَدَعتقولكِللغمىلإعدلاهيْفتأَرٍتْفَو

غوُسَرالاماراًمْتَحكلذىر.اَعْطَقاَهِضْيَحْنِميهاتقواَيِْلَنأنوُداَهِضْيَحمايادُعَتسابل

لوسرلشيبحيبأتنبةمطافتلاق:تلاقاهنأةشئاعنع]:ق#هلْوَترهاَظُهُدْيَوُياموهوفاو

وهيلعهللایلصهللالوسرلاقفةةالصلاعدافأرهطأالينإهللالوسرايملسوهيلعهللاىلصهللا

اهردقبهذاذإفءةالصلايكرتافةضيحلاتلبقأاذإفةضيحلابسيلوقرعكلذامنإ):ملس

مايانمَكِلَديدعو:يُأ٢۳۰رةضاحتسالاباب؛يراخبلاهاور.(يلصومدلاكنعيلسغاف

هححصُمهالمفكار
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يرلFRةَرْفصلاوأٍةَرْذُكْلانميكيقوْمَدلااهْنَعََطَقْاَومَ
هاروننشلكنبكشيعقدتكوهيور
صبحاَهَمدقَتنإاهمواَهَبَساميُمكُحلاامنِباَرفالاىّلَعاهلمكُحل

عيبرلاٍلْوقيفرهَطلاْمُكُحاَهُمُكُحَفرهطاَهَمَدََْنِإَوضْيَحْلاْمُكُحاَهُمُكُحَف
مايايفشعاه:دبعنباِنَعليِقَوءانباَحضصَأدنعهبلوُمْعَمْلاَوُمَوهلل

مَاياشهَصبحانِ:ليقهَل؛ِضْيَحْلا
ُفاَصْوَألاهذّهَفُربْعْلاَوةرَمُحْلاَو شعلااهنف

[رهطلاعاونأ]

رختهَفْرْلالذتناومفوُفُج:[لوألا]ِناَعْوََكراماو
امككرخآيفيايضيايقرامَوُهَوماضلُةصفْلا

يفةَداَعَكِلَدَناَكءاَبِباَحْصَأَدْنِعيفُدَعْفألاَوُهاَذَمَووهَوصقل
ىحاهضيحنمهَل:ىلالوقداعوارَ

.ءاضيْلاةصَقْلاى

ضعيفشُلاَمْلااَهََاَعيتلاٍتفَجنِوهُفوُفَجْلااهنايتلو
ص

Oص تسًعالإَوصيبُاءاَمْلااَماََأْنإَكٍقَعاَسىلإٍةَعاَسنمرَت:لوقَيَباَحصَ

دَعَقألاًدْنعَوُفوُفَجْلاوه7ةَيِدَمْلالَِضعَبَدْنِعَو

.مَلَعَأهلنارءالاَمَكُءاَضيْلاَةَصَقْلا

 

ةرفصلانمَلَقأءريسيلايفخلاءيشلاوهو؛لاستغالادنعضئاحلاهارتام":ةيرتلا])١(

.[(ْيرَولا:واولالصفءءايلابابطيحملاسوماقلا)"ةردڭلاو

.هبفيرْغَتلامق(١)
۳ر؛ضيحلاباب«عيبرلاهاور](۳)
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ًالَكاَهَيَضاَحِيْساِبَمِكُحَومدلهبىتيباعنا:[ةكلاثلا]

ريغامواقدمنوکتنانِول
e

زییُمَتِبٍةَداتعَمو؛قريَمَمريغةئِدَتبَموةريَمَمهئةَئدَبَمماسوَيَاىلعاذهَ

\

7

هەءو ْرَشِبءاَهِضْيَحزييمَهدمِءاَملُعْلاضَعدنِعكراَهَنِإَ:ىلوألااَ
دنعنكيملىلعدارْنِإَفضْيَحْلاِةَدُمىلعديبالْن ءاضْيَحدنع

ةَسْمَحسِلْجَتِءاَمَلُْلاضًبدنِعاَهنِإَفزييْمَتريَعنُِهكِدَُمْلايِهَو:ةياثلااأو
.ةَصاَحَتُْمتَراَصالَإمَطَفلاِنِإَكدلااهبىدامَتاِاَمْوَيَرَكَع

رذَمَثكاإمهندناهنينريَنياعمليهو٫:ةلالاامو

اَموَطَيالوُموُصَتَوِيلَصَنَوليغاهةضاَحِيْسامأاَهِضْيَحنملاقيكلذ
اَمَتِلُمدلاهَعطانناقءاَهْرْمَأيٌِريصيامىلإرَئءاطاييْخااهُجْوَر

اوشيعاهةائاكءالكنوهلأمياويرشَعةسمحخ

ءاَهَيَداَعنممُدَعَتامكاَهَيَضْيَحِبةضاَحيْساَكِلَذنأمِلُعملارَمَعْسا

اموسمحىلعايلايوكلذامفمرسلايضف
لع

C
e

C
C
5

سوZoو

ةَعباَرلااًمأَو دنعريماريعاهنريُمهَداَتْعُمْلايهو:ةعبك

ارقاراتباللاعدذأاعاكبارأچلانأشبحيب

:اوُلا٢َيولفمثهبااماصبذألبقاهيفشيتئاكيت

َرَظنلاَوِنْوَللاىلإنالوفليالَريِسَتلاَوفلَتْحَتَةَداَعْلن
eإم

َدْنِعلَمَحْلاَو.ُمَلَعَأهاوديِلَعَلانمىوداهيْجالاَويلٍفةَداَعْلاىلإ انباَحصَأدنع

0صص

ټتنبةَمطافِثيِدَحبمه
42ےسوےس
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هبلرضيالعلاَنُهَحاَذَمتباامنيكل«باَتِكْلارْذَصيفاَسَدَفاَمىلَع

.ملعْلالأليواقأبدخلااغورطضُم

سلَسَكةَضاَحَيْسالانل؛اَهياَعَممبوبيفرهاطلاكحمث

بحينِكَلءةالصلانمٌمعَْمَتاللول لَعُفَتملْنإَفقالَصلكلَلَعْعَتنأاهلبحت

ةضاحِيسالاباهمحلادنلَعَنَدعباهْيلَعسابالكالصلكِتضع

سبالقَكِلَدرْيَعيفاَهَِطَونوالَصللتسمعاذاذإاًهَأطَينأاهُجوَررمي

هللااْشنِإ .ىلاَعَتهل

نوُهَضاَحَعنْْلامضتاَمَكتَنَم

ْتَاَكنويلَصَتَواَهِإَفا1اهب

وأَةَرفصترققْلطلااهبرَنيصوتاه
ناكنروٍساَيلَويضحيسيلاواضوتتل

مايدحقاهَِإَعدلاٍتأَراَدِإلِماَحْلاْنَملاقَوْثتلَصَوُتَلسَعْعاًالئاسامد
ةرفصتناكنِإَوالِئاَساًمَدناكاِنيَالَّصلاُنمْجَتوءاَهَئاَرََأ

يفَكِلَذهَلُهَرْكيَوِقَردُكْلاَوةَرفصلايفاَهُجوَراَماَشْعَيَولكِ
.لِاَسلامّدلا

هُمٍتكرَتفضيعهنأبحقعدلاىرةَرَمْلايفهفتعيبانَعَو
ص 10رککصو ناَكَو“ااَهلْمَحيفٍةالّصلانصْتكَرَتامٌةداَعِإاًهيلَع:لاقلماحاهنناَبَسا

وأنيَِجْلاِفْعَضَوِةاَرَملاةفامدوُجُوعٍَضْيَحْلاَناَكْمِإَنوَريَكُءاَِطَألااًمَأ(١)
ىلعاَلامىرذََوايفرااهانهيفاتدلاحأويضر

لقاتنايَيفنئنوينيهلمشبحينبنتواتتٽملبِوَقلااذ

مُهَْجُحَفلبحلاميضحيَدوُماَملااألْمَحْا دلالولالَحف

هلالعب:يأِبِلاَعْلاىلَعَتيَِحًْدوُلمُحَيولاء[هجرخنمدجأم]"لّبَحمم
َضْيَحْلانأاَتْمَلَسلوفنأاعىلعاشيكهلعذوبِلايفلمحماع
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ءابِطألاَنِكَلابطاُلوُقَياَمَكاَهيْطَبيفٍنيِنَجْلادوُجُوعمةأرَمْلايِايدلا-قَدٍةَراَبِعبَو-
يصيحمَنيالهنأيَِرَشلارابليوبلرابملاكيدىلإنور
ِفالِخيقَأرَمْلاِننِاَرَشيفيِرُجَييذلاحلاَصلامّدلانِاملكلبةّضاَحِيْسالامَدَو

رن:ينعَيءايعركهيفيواهتفيعءْرْشلارظنلابملاكيدىلإرنيهَهعراّشلا
ليقِهيََعَوعرشرَامماقمااذهيفربينأربيع؛ضْيَحدالةضاَحِس

ةونهَننهَلَصَذونهتَراَهطِرمأيفنهوءاسْنلالِكشُمِللَحْلاوهاميرْعِش
نوکدقواَهطَبيفةكرحوأاَمََأَُماَدُحِإستجتنادرمليففِنِينَجْلابرص"قالا

؛ىَرْخَأىلإطبلةهنِلَهرةَرَجُْوَأېبكَوَأقعصهكَرَحلاَوهةرنِألا

ناف.لشنلايففَنييِعاَرلانهجاَوْرأِبقلعيياللاامي-اماَمَتِنيْيَجْلاةكَرَحستامكهست
ىّلَصُفِاَتعُمْلاهتقَونعرخينادرَجُمِةضاَحِيْسااَهَضيَحرعتنأاَهَفوُرَينهنِمَةَدحاَولا

وتماهَءاجىماهُجوَراهرشاَيَوُموصتَو تضمماَمِبرَلَولبحعَمصبحالواهنامهوم
a4

ضبنأكيانءاهيطبيفادارباجاهلَعركنامْلُكَوِقلاَحْلاهذَمىلَعدوناهيل
نيِنَجْلاٍةَدَالوُدَمَأامادِإىحاهتَفَعبِقَلاَحْلاهذهلمىّلَعاَهُجْوَرملوه

ليااهناةَموُصُحْلاهبَصاَفافلانُكسمهوَيف

هيمضِعيفكيددعبلَوعارامسحاَهَعَجارمِرض اماَرَمَىرنينويمص
هاَهُجوَريقوينأىلإةايَحلاءُاطَْمْاَرَصبَأالوهاجرنِارقاالوامامو

اليذلابيِرَعْلاعضَوْلااَذَمءار.لماحاللئاَحيهاَدِإَف«ِثاَريِمْلاةَرْحَصب

نكحنقوميأاألبيوَيِفمْلاىلَعبحبقالالَومْلَو
سَوَوٍِتاَسوُسَوُمْلاسوسولمِليالوهجنمعراشلاِنَعتبتاصنُمِداَصُيال

اَنْنِكُمُبَوةعباللاول6اىناةينمبال

تلاعىلإرننأكيداهجيوسنااهيُْيَمْطتبلعٍةقيِرطىلعاترَيِرْجُتنأ

:ىهاَدِإََةمِلَتْحُمْلاٍوةارَمْلا
يُِهَتأَرادِإامس-ِضْيَحْلِليطعِةَلاَحْلايفقٍ۽لْمَحْلابكنألبقعدلااهبنأا١ِ

۳7وأِاَعُملاهيفَونَعراتنأدرملهيلننأاهلوسرالولضألِلاباَحصِتْسااَمِداَتْعُم

رغنأهيلعلبمَعَالقةلاحلاءَِماهبادق.لياَحاهناك

F0عَتامولمحادوُجُوتُنَاهبطىلعاه .ٍبيبطلارَتىَضَتقُمِ
محٌنةاَوَُوءلْمَحْلانِدعبعدلااهينأاموس٢ تاَِراَْاتانايوأءياكَفَ

هاناكام"4لوقهيلعلديامكقضاَحِتْسامدليجعدلامَهلكامياًوب
."لبَحمماصيحاجل

ك

موُعْرَعْلااَهِْمَحىلَع(اموَي٤:ةيرَمَف)َءاضْيبةَنَسٰيضُمدعبملااهينأاًمِإو٣
يفيحيِحَصلاَمُلِعْلانل؛َكِلَذيِفةَداَوَمالوهدجاَووَيحلليطالعيَيارا
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ہو

ىِرَرَملانعهللامهَمِحَرانياَمَلَعصعبدرقالاشقالآىر
؟ةَالَصلاكْرتَتلَمقالتوأنْيَمْوَيِباهيَدالولبقةَرْمُحْلاوأوأةَرْفّصلا

اَهَنَأتَنَظَواًماَيَأَكِلَدتارإف:ُهلليِقءاناَيحَأاًناَيْحَأءاجادوُهال:َلاق

َكْلَياَهيَلَعَفناسادفلبحناكادِإ:َلاَك؟مْوَصلاَوَةَالَصلا

.ِءيَشِبسيلعدلاكلذنلالص

[هعباوتْنِمنيشوأمّدلاىرةسئايلايف]

ْتلَسَتْعاعدلاٍتأَرادِإكلابنَعتَدَعَيتلاهسانيكو
وس

هموصٌروُجَيَوسلادكلذنل؛ِةَضاَحَُْمْلاَكعنصتو؛تلص
1َسو٥رس اصلكلتاشوفشاربهكا

سیسسسس.س

َنوُسْمَحَوةسْمح:ليِقَوةَنَسنوُسُمَح:ليَِف«سايلامُكُحيف
مس

.نوِّس:ليقَوهس

[ِضْيَحلاْمَطقَتيتلاُءايشألا]

عاَضَرلاَواَيْرلاَوٍلْمَحْلاَويشأةَصبحاطي:يقو

وکُومَلَعَأهلهاو«بِلاَعلايفُضَرَمْلاَو

H
R

یَضقِيَكِلَذِبَوممهنِمْؤُم۽ءاَبطألاعامجإياضهسنِركألانطيفنينجااَ

هحطشها.هلعهاونهِتراَهطِرْمَأيفَنهِطْبحَوِءاَسنلاطلحىلع
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Jtغےسهللاااالرجغفقلل:طلتح MEE:45

ساَمَنلامديف

َوفُماَيَأتَداَرضخ:ءاَمَلعْلاَدنِعوُهَوقالواببسيُجراَحْلاَوُمَو

|نمٌةَدحاَوَلاقرصعالوطيفلِإضْيَحْلامدعَت

ممراكلكشيتلويلوفأتاقرخت

َدوُعَبرَأسالٍاىَصْفأ:ُمُهَرَكَألاَعَكىّصفمفايفملللأَفلَعخاَو
:َتَلاَقدماسميدَحيفاَذَملئمكدلبقَرْهطلاىرنأالإءاَمْوَ

رّْلاىرنألإامور888وفايلورِدْهَعىّلَعساَمنلايفدعقلاكا

ءاَمْوَيَوَعْسَت:ليِقَوءامْوَينوتسافلرك:نوُرحالاقو"كلذلبق

ْمُمَدْنِعٍةَالّصلاٍتاقْوَأىذاَكِلَذَكَوماياُةرَشَعدنعسالالقأَو
ادوارماا+

نمرْهطَتىتحاهُجْوَراهناوصلاةالصلاِتكَرتلِماَحْلاٍِتَعضَواذِإَو

رهاوَنْوتلَصَوأَاهامْوَينيِعَبَرَأغلبتوأاهيا

ذوعضلَمثبابةكالكتراييرةن
ص

اَمَكمايهكالتُتَرَظَْارْهطلارتملواههُوتادفموينيزنوُدقواهناك
و

ا

`

9ےسص

امينبراَهّفَوناكْنَِوةَضاَحَتْسُمْلاٌمَتْصَتامكَكِلَذَدْعَبم

3
:

 

.[١۳۱رءاسفنلاتقويفءاجامبابءةراهطلاباتكءدوادوبأهاور](۱)
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ءاّماياُتلَصَوُتَلسَتُعاهَنودُمدْلاَطَقْناَو

من

یفنيعترالبقمدلااهعجار

.ِنالرابَواَهِيالَصٍةَداَعِإ
ص

المقلرتبيعلفحفويفسالمخاتعرنو

نأالإساقوَرهْطلانوُدداعْنَِوضيعوهماترهطيضمامدداعم

س
ءايماياهالكدعباَمُنوُكَيالف؛لألابلُمَكسالانوُكَي

وأ«لرألالاَصفْنالاساهنْوَكيفكنيبنوُكَييِذَلادلااأو
.راثآلاضعييفِنَالْوَقيناثلاِءاَعيلاصيح

.ضيَحْلامَُمُكَحلسعءاضِْفايِفَوهمياَميِفسالامد
ےسسص

.راطينالابهنيجرتوأءنارىرىعساقايضيعنِليفلَو

ِتأَراَذإَفَنيبلارْهْطلاىرنأريعنمملاعاطلَدْنِعْتَلَصَوْتلَسَتُعانِ

e PRPهو°ِاo E

ضقترموضْاَحلاندةَييْجُملالاَسيغاكءاَسفنلاوضْئاَحلالاستغاو
سموك026غ<
هطشمتولابوألئلافَلسانعهيأرَ َرْعْشلاْمَمُجَتبُتطس ص

oعهےےکوک
.ىيِفوَلاَونوعاهبومكاُومَلَعَأهاوهُهنفْدَتمثفلس

۱
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كاتلاللتتادرساتم

باكاصميناا

نلاڭا

ةَمَدقْمْااًمَألَمُجلووِةَمَدَفُميفُرِصَحْنَبنَااذَمنأمَا لِمَعْشَتفهم

لِئاَصَفْلاماَهِعَوَطَسَوِضْئاَرَملَانِمماسرکىلع

.ِتابَحَتْسُمْلاَو

هقرَْمماكادن-وداعنيَنيََكُملاىلعصطرفهناحبسهلهللانألع

يدقولابجانماملعننابلتادهِئَِبنَأقيِدصَتَو

هدفمتِنناَدْبألابيلعباَمَِوحمالاَوْمَألاىلَعسوفتلانأل؛لاَوُمَلا

ُهرَسِيأَوًالُعِفلَهْسََنَألءَِيَدَيْلاٍتاَداَبِعلارئاَسىلعةالصلاصرف

عرضتىلعةمضَمَوهوسنِهمرعوضخىلعلَنْاَهَلَعَجمث
عفَرنيةَورشاتلرَنأڌنيفةَِِلاَهِتباو

ةَراَهَطلاَوترءاقللَةَقاظْلاَميِدَتْسَيِساَجْنألاةّلاَرَِوثاَدحَألا

Z0صےسیس

رتوهرماوأنيهيفامريدوبايواليمتير

ُفْداَرَتنوکِقَفِداَرَُمِناَمْزََوملتاقاَهفلَعمنيياعَمَوطفلراج

ةَماَدَيْسالابَبَساَهياَفْوَأبَاَهِناَمْرَأ عيفالىحيبللاهياأعوضُحْلاةَ

بولنيالومطعماَباوكيفبَللَوواقعنيبغا

بحبوةَقيرطلاىلَعتّلَذَويدارتَنَةّقيِلَحلا

ٍةيغَرلاوق ْنَعاَهيِفُريِصَعتلاوأِاَمَكْلاىلَعضوُرعْلاُءافِتْساوباو

يقوىفوْنَمَكلايكُةَالَصلا":َلاَقهنأاتلوُسَرلانعءَءاجامكزاَوَجْلالاح
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كو ا۱وٺهوس
هناحبسهللانإمث5َنيِْمَطُمْلايفؤىلعهالاكاملعدقفْطنَمَول

ےہو

هاووهنتيىلعاثماوهرايضرلكيلَ

دنعاوُلاََيَوبالالصفَكِلَدعيمجىلَعهايلسفاهبتعرب
.باَتَمْلارُخَكلَذب

[ةالصلاماسقأ]

:ماَسْفأِةَسْمَحىلإُْمِسَقْنَتةالّصلاادق

ِتاَولَصلاَكِناَيْعَألالصرف:ِناعوتيهو؛ضوُرفمسَق:امدح

مالارصميفهيلعتيتنَمىلعةعُمْجْلاَكةَيافِكْلاىلعضّرَفَوٍسْمَحْلا

اهلهدمشرقاأاَألائمقرفمحنَمىّلَعتملةالَصُكَو

ءاَهُمِاَعُتماكحأاهلْنِكَلَورلنِلَ

تيماِةالَصَوعوناالكيهومس:
ٍةالَصَودعبجملاالصيَعكَركتاَدكَومَوتاريكع
:تابوُغْرَمَوِناْرَعْلاٍدوُجُسَوناَضَمَرماَيِقَوءِفاوَلاتعكرند

.مارحإلايتعكَرَوياَقْسَيْسالاَِالَصَوِرمَقْلاَوِسْمّشلافوُسکك

يتعَكَرَوليلاماَيقَو"ِناَعُكَرِدِحْسَمْلاهتك:لِاَصفمِ:تلال
.َكِلَدِهاَبشَأَونِيَءاَشِعلييِءاَيحِإَوءىَحضلاٍةالَصَوِرَحَسلا

َ٠

ِتاَقْوَأيفاَهِبلمنيالصلُك:امُهُدَحَأيو.عوطَمسق:
دنعِلْنَمْلاعادوِلٍةالَصلاَك«باَبْسألاباصلا:يناثلاِتاَضوُرَْمْل

٤٤٤رقةالصلانيسحتيفبيغرتلاباب«يقهيبلاهاور](١)

صءةالصلاهقفيفدمتعملا:يلوعملامصتعملا:رظنا)ةدكؤمةنسامجنإ:انئاملعضعبلاق](۲)
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ةَجاَحْلاٍةالَصَوِناَنَعْكَرراَحَتْسالاَِالَصَونمموُدَقْادنِعَورُفَسلاىلإجِوُرُحْلا

نيتعکروبرأحييلةالَصَو نمةَبوَتلادْعَبىاعدلالبقنيتعك

ةالصَوبريهو۽اًجَرلاةالَصَوُرْشَعيهورهدلاةالَصَوبونا

رك٠
اَعَكَرمَبْرَأرجلا

ءاَهيوُرُعَدْنِعَوسْمُشلاعولطدنعيهو”ةالّصلاعونمَمة2ق:ياك

الخارْجَفلاعودَوربامساديكيفاَهُشوَِد

َعُلْطَتىحةالَصَدْعَبَونعمانوأهيَنِررو

هنَعماتوأاضْرَفركَذَتنملالإسْمّسلابغتىحرصَعْلاالصَدْعَبَو
eسےول oS00صرس<
مِلءاَمُهَنرفنملنيتالصلانيتووةالصلبقوهَمْزلوأ

اِاَحُمٍدِحْسَمْلايفُهَدْحَولُجَرلاٌةالَصَوقاضوأَُفَوجرحصرفهلع
.ُمُكُحَأَوُمَلَعَأهللامام

 

الضو"دايززخلاضبيِفَو(۱) انہاھرکذقبسدقوحيبستلاٌةَالَص

[اهيفهركتيتلاتاقوألانيبوةالصلااهيفمرحتيتلاتاقوألانيبفنصملاعج]()
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م
تلحتادقتلااصهلماتواتدمتيمللكاستاللراكاقممتايلرةيككك“ن1

لوألاهَلْ
اهِلُئاَضْفَواَهَنَنُسَواًهضْئاَرْفةوسلِاتاَولَصلايف

تيبَةَالَصلانأْملَعا الننسىلَعَواهبالإٌحِصَتالَقِاَرََوٍناَكَرَأىلَعتّ

َلِاَصَفىَلَعَوءاهْنَعوهلادنعدوُجُسلاباَهرْبجوَاهكلاماهلاتيمابالإمَ

.اَهِزاَرُحِإِبدْبعْلارجۇي

[ةالصلاضئارف]

َرَشَعَوءاهيفلوخدلالبةر:َنوُرْشِعاَهِطوُرُشٍةَلْمُجعم
.اهبسلا

=نيس
-

دعتر

[اهيفلوخدلالبقةالصلاضئارف]

ِءوضمولاثاَدحَألانُمةَراَهَطلا:اًهادحِإاًهيِفللولالبقيِتاَوللاَ
:ةَكلاَلاَو.ةةراَْملالبقسجَلهلانابو

ءاهئادألٍتْفَولا:ٌةعِبارلاَوءاَهْلَعىّلَصُمْلاٍةَعَعبلاةراَهَطَوبولاةَ
ةارَمْللَو.لجَرلِلىلإةبكَرلانِاَهِيَلُمُجيفِةَرْوَحْللرتسلا:ا
عمْماَيَقْلا: ةمِاَملاَوْنِمنيكوَهْجَولاالحاماَهَِسَجميجٍةّرُحْلا
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۳E|مىىةلانا:تيااقلطيلارَرْدَعلا
24

ءاَمرئاَسيفٍةينلامكُحباَحْصِيْسا۰ٌةَکس|اهبسبلتلادنعبلقب

2بُملِعْلا:ُةَرِضاَعْلاَو

[اهيفلوخدلادعبةالصلاضئارف]

اَوَريختلابماًرْخالا,:اهلقخْإهيفوخلادعبيتلاةَاًَو
ةوهَدِاَصَكارقاأبَءاَرَقْلا:هلأيفمِْدنعاَو
ُدوُجُسلا:ةَسِماَحْلاَونمعفاعوُكرلايفُلاَدَيُغالا::ةاءاَهيِفغوُكَرلا
ةَعِباَسلاَوءاَمهِيِفنملصْفْلا:ةَسداسلاَوعوكلدعب ةع

َ ياليخالاىّلَعتايِحَتلا:ولجا يرقاَمهَِيَأيفٍةَمِيَألا

:ُةَرِضاَعْلاَوءاهعيمجيفلاَعْفَألاُبيتْرَت:ةَعِساَلاَوءاَمُهْنِمٌةَرْخَالاوأىّلوألا
Gf o

.اهرخآىلإاَهِلَوَأنماهي

[ةالصلاننس]

2۰EکZ0ےکورموس Zt2

ةمئالاثيحَودحجاَسَملاىفاهلناذألا:اًهادحِإءاضيأنورشع
A 1 24i"71۰و2س71

ياَسنلانودِلاَجّرلِلهيفةصاخيفٍدَحَألكلةنُسَوةيافِكلاىلعضف
2س2۳Aس22

ءةيجوتلا:ةعبارلاوٌةالصلا:ةثلاشلاوءلاجرللةَماقالا:ةيناثلاو
۶

لع: :ةٍعباسلاَولَمةءارف:ةَمِوالاَوريبكتلادعب

يعكِرءاَكِْلاَوبوغمامنيولنعليفنارقأأعَمةروُسلاارق

.[روكذمبرقألاةأرملاىلإسيلوةالصلاىلإدوعيهدعباموانهءاهلاريمض]()

هقفيفدمتعملا:يلوعملامصتعملا:رظنا)نيعضرفةعامجلاةالصنأانئاملعضعبىري]()

.[٢۲۷صءةالصلا

.[(۹٠۲-۷٠۲صءةالصلاهقفيفدمتعملا:يلوعملارظنا).ةبجاودمحلاعمةلمسبلاةءارق]()
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,کیا
ااالسوےگاگنھتستلاضافنیسنارامورا Aدسم

الصتايفيهوَِْجاياوجفا

27ةَرْذَعياحلوهَهجادلمالاااصلاتلاَلا
سسو

ِضْفَحلكمريلارعةوماقولِءارَوموُماَمْلِباَتِكْلاةَحَتاَف

o و

لالوقودِمَحْنَِلهللاعَ:ماَمْلالويعلاعلاةنعنو
.عوكَرلالاحيفذي1ةعةكلاثلاَودْمَحْلاَكَلَورمالاَءاَرَو

ىلَعُدوُجُسلا:ةَرشَعَةَسِماَحْلاَوِدوُجُسلادعيِلاَياو

0 44
. ةعباسلاَواهبراررسولاتاش:ةَرشَعةَسِداسلاو'باَرآٍةَعْبَسکس ةرشعحب

راَسيْلامثرنيميىلعمالَسلابْنُماَلا:ةَرْشَعمالوامي

ا4يبنلاىلعٌةالصلا:ودارالسلادعا:ةَرْشَعةعصاَتلاَو

[ةالصلالئاضف]

ىاسنللٌةَماَلا:ِفاَمُمِْنالا:اًهادُحِإشع7اَهُلِئاضَفَو
ع

ةَلاَط

ةَعِاَرلاَوءانميارهيو:ةكلاكلاَو يفاَهفيِْحَتَوحْبصلايفوَرهلطة
و

ةَهْبَجْلابهرستام:ٌةَسِماَحْلاَويفاهطسوتوبْعَمْلا

ِدوُجُسلاَوعوُكرلايفيفاَجَنلا:ةَسِداَسلاَو«'فنألالاَصيِإَعَمدوُجُسلادنع
.[(۲۷۔٥صءةالصلاهقفيفدمتعملا:رظنا).مومأملاومامإللنكرةحتافلاةءارق])۱(

.[(۲۲۷ء٦۲۲صءةالصلاهقفيفدمتعملا:رظنا).ضرفبارآةعبسىلعدوجسلا)](۲)

يفدمتعملا:رظنا)ضرفوأنكرةريخألاتايحتلانأل؛ىلوألاتايحتلادصقيفلؤملالعل](۳)
.[(۲۳۰صءةالصلا

.[(۲۳۲صءةالصلاهقفيفدمتعملا:رظنا)ةالصلايفنكرميلستلا](4)
نمهلعجوانههراركتىلإىعادلااميردأالوضرفبارآةعبسىلعدوجسلانأقبسدقل](٥)

.[؟ةالصلالئاضف
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س2صہوAPهرو :ةتماكلاَوفاوماموةَرُْسلانِ:ةَعباسلاَوءاَمْهُمضَيالو
و

:ُةَرِشاَعْلاَوعضْوَميفِرَصَبلاعضو::ةَعِساَتلاَوتقوالَا

.ُملَعأهاوَنِكَسلاَوِراَقَوْلاباَهْلُِيْشَمْل

O
t

4

[ةالصلاتاهوركم]

نيلفادوُهَولُجَولاٌةَالَص:اَماَدُحِإةرشَعانااهتاهوُرُكَمَو
ُتْدَحَت:هللانَمیرینأريعْنِملّيتاَقيْلالا::يالا
َوُهَوُثاَعْفإلا:ُةَسِماَحْلاَوهجراَوَجْنِمِءْيَكِبُتَعْلا:ةعِباَرلاَوروم
:ةَسِداَسلاَويفمهبنِنْيَدْحَفلاببّضصَتَعَمنيَيْلَألاىلعسولُجْلا

يالادنعهَياَدلالَحُفَامكنيَلُجَرلاىدُحِإعفروهَوبرفصلا

اَميِفهوُبَلَصلا:لّيكُمْلاكمايايفنْيَمَدَقلامصوُهَوتفصلا

ةمَِكميقالاحيفيَرِصاَحْلاىلعنياْعضَوُتذَجو

فكٌةالّصلا:ةعساتلاَوناَصتخالاُاَنْعَميِفَوبوُلَصَمْلا

امِهِرَْعيِفوَملايففَلْمَحْلايالّصلالجلوأبوَ

وأٍبَضَعِيرِطاَعْلوهويلَصُين::ةَرْشَعقالَصلانَع

ةَويالمقنعناكمالأماتطروشنريعوأسات

م

Ê

<0

[ةالصلاتادسفم]

هايريوکراهات
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ءوهسلادوجسباهربجتتافنِكلذهَيشااموأميِظْعَلاوألا ~2

2
وأريبكتلرک

مكاواكيكلكراوافمِنوسلاةييدك

ءاهينجرْبَعنِريكاءاهيفبرشالكلايالَصلاالصريع
هيالاحيفُءاكَالاَولصامهبلواهْنَعُهلَعْشَىحوأمهلاةيلَعَو

ضْرَقةالَصُرْكِذوأَطَقَسَلكادُهْنَعليزاولامِرْذُعريعىصَعوأطئاحاعىلع
ىعاملاُتوُدحَوىلعوأينايفصلويبلعايترنب

داَسفكلَذَكَواِيَةالصلادعيهمامموُمأَمْاوَفالوءاي27

.ةالّصلاُدِيْفُياَذَملُكَفءانركَداماموءاياهديهمامالص

هِيامااكنفوسو ىحاهيعمٍةالّصلاضْاَرَفتاقنميف

.قيفوَلاللاب.قيِقْحَنلاىلعُدِشَرَْسُمْلااَهَطبضَ
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هدع:A.۹داوکوچولجووسورااارااایموجےہ

وسوس0 ةيل
سسسب91۰س.

دامىلعاهننسوةالصلاضْئارفليصفتيف

ءاَدبالايفٍةَالّصلايفيهوهاَانْرَكَددقٍباَدْحألانيةاهلااً
ةقبسولكلَذُكَو«تلطَيَلاوهَسوأاًدُمَعٍةالّصلايفتداولتحمالا

لّصلاضعالْاثيِدَحْلاايفَدَرَويلةَكلَلاتاداالحامُثَدَحْلا

FYاَدَِككالّصلانصفيالشدَحْلاَويل2ر
eس
Rrىلعیبلَصُمْلاتل

ِلْوَقليالّصلايفٌطْرَس14ةضيرفلا]
لسَعِباورنانميفيوراَمِلَو"4(رفىلاوفا

للصالقسجنبوَىَلَصنوهكمدذََوهداولاَ

نِإَويفِهيَلَعَوءايِساَتوأناكارِكاَذءاوُهَسوناگادْمَع

نمذِلقطاعناکنوويورخآنِذيلتَندَعىتيذلسُنتاك

ٿودُحلهَجنَميِفلاقْنَمَلاَقَوامدَناَكناو4

استيوتدَحَأناكنوهيلومويالصديبهَ:ةلُمُجبوتايف

؛ِهنَظبِلاَعيفاَمُهْنِمَرِهاطلاىر:ّليِقَوالصداولُكِبي
ْمُلَوسجنهيوَصْعَبَباَصأْنِإَوطوحألوالاَوراَهَطلاامهيِفَلصألانل

.[(شدخلا:ركذنود)۱۱۳ر«ءوضولاهنمبجيامباب‹ةراهطلاباتک6ېرهاور١(

:ردُمْلا
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الوهالاةنةَوجيرحلزجولoهعضومملَعَي

نُیَقَحَتولوءاَمهيِفتاجاقتذأزوجيرشرون
ٌةالَصلاتّراَجاًعيِمَجوَ.يُكْلادَعَاْتباَصَأَةَماَجَلا

<n o

لاوقدیدَجٍةَماَقإاهفناتساللاىفدکواایارEFا

اَميِفحْشسَمْلاِبوأُهريهطَتدَفَعْنَدبلااًمأَو:[ةيناثلاةضيرفلا]
هلْجِريفسَجَنلايِْنِإَوهقَواَهَطلالبسلماعضوَمانِحسَملاهيفن

ةَساَجَنلالسعَدْمَبٍدعيَلَكىلصىحهندَبنماًهريغيفو ٍةَس

.لاَحْلادعىلععلاقنِءاهَدْعَب

Ê

غ


ةللاَويالصلادعُيلَوءوضولاذيعالهرُيهَلَسَعنإبولااأو نولَف
هللاُُهَمحَريامشنبهيفصردقهبمالاتعَتيفاودعناك

حوبذَمبلکفوجيفُهَلْجِرلَعَجَفيلجنمىفههللُجَريفَكِلذَو
هاوكِلَذَكيلينأهَلصحف

ايتالسلاطوُرُشنياشييهوتقا0ةضيرفلا]

.ساَجنألانمِءيش٤لعٍسلاٌبروجَتال1ىاذهدرا

اَكَمْلاةَراَهَطْنِمُطَرَعْشُمْلاَو مايادنعىَلَصُْاببمياملکنوينأِناَكَمْل

لومولواورخزاوىعیلصلفنواووووواو
04مصرسن لُهَسيپآِتاباَوَجيفُرايَخالاَوناورای

ی

.[هجيرختقبس](۱)

.[هتمجرتتمدقت](۲)
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َلَيْرَمْلا:َنِطاَوَمٍةَعبَسيفيفٍةالصلانَع4ةيَهَتةالصلاناكَميلصايو

نِطاَعَمَواويارارطبَو‹قيرَطلاةَعراقَو۴

.لَهْنَمْلاِنَعِرذَصلادنِاَهُعمَجُمَوُمَوليلا
یتاصوءاههِرَكضعفعِضاَوَمْلاهذَهيفٍةةالّصلايفسالا

دنعاناحَصلاَوهامَحْلاَوًةَربقَمْلاضْعَبَوقفةَريَقَمْلاَكلَذ

روفاوُذَحَنااًماَوَهأهللارحل":يلاِلْوَقلهبللكلادوجبْ

كلذىنعاكلوُسَرلاىهَنِلةبعَكْلاٌرْهَطَكِلَذكَو٠"دحاممهتا

2o

۸

چ

ےسیو

1aس
ص

.ُهلهلقال؟يلَصُمْلانم:ٍةبْعُكْلارْهَظىَلَعيَلَصُمْلِلهكهلديرنبرباجلوقو

هسرطَمِبامهراعدناَمِلَعمحدنملاوَجرَرْجَمْلاَوةَليْرَمْلااًمَأَو

نمةَرهاطلاعِضاَوَمْلايفهيفٌةَالَصلاَفُماَمَحْلااًمَأَوَكِلَذَكليلاُرطاَعَمَو

دحلهيفةةرَضَمْلامَدَععَميتيرَطلاٌةَعِراََويڍاَولاْنطَبَكَِذكَوكَوُركَم

اَهباَرتَواًدِجْسَمضْرَألايلْتَلِعُج':يلانوفاَدَحيفلصألاَو

ةالصلاِنَعيِهْنَمْلامعِضاَوَمْلايهادامالإلصقةالّصلاَكْنكَردا

َِنعْلاضياَرَمنُالانِطاَعَميٍفةالَصلانَعاديتٍةَلِعيف
م

اهنْوَكِلءاَهََرْفْرل:ليِقَوهاماُنَمْوُيال:ّلِيقَوءاَهَيَساَجَلجل:ليق

.[٦٤۳هيلايلصيامةيهاركيفءاجامباب«يذمرتلاهاور](١)

[انهةعبسلانمضاهركذيملوثيدحلايفةةربقملاتركذ](۲)

هاور]"َماَمَحْلاَوَةَرفَمْلاالإدجسماَهلُكضْرَألا"يلانأيِرْدُحْلاديِعَسيبأٍثيِدَحِل()

]۳۱۷رةربقملاالإدجسماهلكضرألانأءاجامباب«يذمرتلا
٠[٠۹۸ركيزنبرباجنععيطاقملارابخألادنسم]()

.[مدقتملاثيدحلل](°)

ةالصلاكتكردأامثيحف:ركذنود)۷١٠رءهبجوييذلارذعلاومميتلاضرفبابءعيبرلاهاور]()

.[٤٢٤۳۲ر«(باوأهنإدبعلامعنناميلسدوادلانبهوو)ىلاعتهلالوقباب«يراخبلاو
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تااَهَنال:ليقَوةَجاَحْلاءاَصَقدنعَِداَعْلايفناسااَهِبريس

رسيَلصُمْلابوهيبناكاَدِإالإىب ىلَصُبِباَحْصَأَدْنِا

2ضْرَألاىلَعٍةالصلايِوهجراَمُهَيَِناَريِصَحوأِناَراَدِج
لِقَوٌةالص:ليِقَوريعاَهيَلَعيّلَصُيالليَ

.يَِكلاويلايفشليايافَ.هرْبَعَنوُدبِمَا

عكلذيورسجناهيِفنكيملاذِإنورااَمَراَجَأَوموقاهَهرُكف
َرفَو٠"ليئاَمَتلالجأنهكرهلعبرمرتُلق@سابعن ورق

تيبيلايفهاُمُهَمحَرَباَحْصَ انفاكوالبقثي

.سفنلاىلقبسوهودعبيُ

ريعوأناکًالوُمُعَم«تتناموضْرَألاىلعٍةةالصلاةَراَجِإىلعسانلاعَمْجَأَو

اَياَحْصَأَكلَذهركفضْرَألابَامرْبَعىلعِدوُجُشلايففِلوُمعَم

اَموُريِجُيْمَلَوِهوُحَنَوٌصجْلايفاوُملَخاَو.ٍةالَصلاناليرْبَعثمةّمألا

لخواٍنيطلاَو۽ءاَمْلاَريِرَحْلاَوهلاوِداَمَرلاىلع
ْحْلِمْلاَوةضْفْلاَوُبَهْذلاَواَلاصاَصَرلاَُديدَحْلاَكِلَذَكَو

َعَمِءاَيِشَألاوذَهٌدَحَأناةَرونلاَوبلاو
دقهلاَمشوأيَلَصُمْلانيميرتاكاُِةَساَجَنلااأو.اَهّيلَعَبَلَعبارلا

اهيواتيدوبىفيويفلاكإوكلتمماكلارا
رهاطِناَكَمىّلَعالإيلَصُيالنأءاَمِوُحَنودَةكالَكرادع

.[ناسنإلاةجاحءاضقناكم:فينكلا]()

.[١/۷٠٦٠ءةعيبلايفةالصلاباب«يراخبلاهاور](۲)

[قرذلاوءاسفلا:كهلا](۳)

.[صلاخلاريرحلا:مسيربإلا](4)

.[هبغبصيرمحنيط:ةرغملا])0(

.[رعشلاةلازإلامهبىَّلطُيناتدام:خينرزلاوةرونلا](٦)
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َوةَساَجَنلاهبرَقِبالوُهْنَعٌيهنَمِبسيلهيفنُ

الإكنمابيرزادجتملاروترفلالستمركب
.ُمكحَأَوُمَلَعَأهاوءارِهاَطللَسَْعُمْلاناكدِاذهعاَرِذوأِناَعاَرِذ

< ە۰ووو 2e

اَهِاَدالٍتقَولالوخُد:ةَعبارلاةضيرفلا
و۶ےسس

:لوصفةنالثِهيِفَو
س2ع٠>4۰

.اهيِفةالصلابروُماَملاِتاقوالايِف:لّوالا

1س۰22ص .اهيِفةالصلانعيهنَملاِتاقوالايف:يناثلاو

0>1.وص .َنيروُذْعَمْلاِتاَفْوَأىف:ثِلاثلاَو
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* يهقوينتارشاىللاقمناِدَفَولاسمسمحهيف

لعتاكةَصلانط:ىلاعتهلْوَقِلءاهيخِصيفطرت
°ىىنقىياقرنان

رباَتَونأىلعجاقفاٍدَقَوهَظلاٍتْفَويف:ىلوألاةَ

نعِةّياَدببروُهَظْنَعرابوهوسلُالاَوَروههَلْىلَصَتاليذلا

٠سماولدقال:ىلاعَتهللالوقَكِلَدىلعليلدلاءاهعافيزاةي

ِتَلاَريَحرْهَلاىَلَص88يلانأِيِدَحلارَيفعصامءو:ينعي

.اهكوُلدَُبْشأَوُمَو١سْمشلا
TA

:تامالكةريفملالغعمودقو

كِلَذَوءِةيِمَجَعْلاروُهُشلاىّلَعةيتَرَعُملاماَدفألايىلاولالِقر:امادخإ
برقيِيَارالوتةرلغىلعُرُسْع
اکنأَكِلَذَولظةقرعم:اًهادحإ::تامالَعتالتُاَوَعلاماهِ سسس

س

١٠٠:ءاَمّللا()
.۷۸:ءارْسإلا()
]٤14رمخلاتاولصلاتاقوأبابملسمهاورأ© رە

.
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للِمبرْغَمْلاباجيفليَلِظاهلاءايفلَُب

االويرلجينتاباكوايوى

EFوأضميفعيفلطلابتقوالوندقرمنالاداواذ

يفارنإفءِةَعاَسَدْعَبمدلظلاسَرىلعْمُلَعُيلَوءاَميِقَسُماذوغَبصْنَي

بايفرَنأكلذيفٍيَلَسلاُتْفَوُدْعَبلذيملهنا

اَمْهَمَفهمَدَقِبماَدفأةالمناكادِإَفءهيَماَقلِىلإِهْيلَعِناَدَألاَتْفَو

مافهعهيلعدوةَىلوالايفدَوَلاريعيفَكِذَكَراَص

۱؛رصَعْلاتفَولحد

لوايفمويلكسصوصااتنايفمولكيلامكبيرلا

ملانُهلاَواَلا

ىِارظاىنايعاضاعءااوةالينكي

ورقىلعيتيحىننلريكنلكوننزىيملن
ص

هينأُب

ذا
ر
و

.٥11َصصےس

اإستلنا77لا 7rifءال7اَدإ

ٍبوُنَجْلايِفاصوصخمادابِتاولَصلاَتاَقَوَأَنوُددَحيمَدَنِِدْهَعْلاباموَسنوُيُدَوُمْلاناک(۱)

داَمَعاَوّيِكَلَمْلاٍتيِقْوتلاىلعلَمَعْلارَقَْسادقَنآلااًبارييفصخألاىلَعَويِرْئاَرَجْلا

ويلادجنتداكنالقِِعَمْجَأبيمالسإلاماعلالب؛يرْئاَرَجْارقيفِةّييَمَلاٍةَعاَسلا
م

ميِلْعَلَاراَرَوٍدَفَوِتاَوَلَصلاٍتاقْوَأٍةَفرعَميفيرةَعاسهلتسيلاو

ةموَييفٍتاولصلاٍتيِقاوَطضسةريعشلاِهَِهِلاديونيذلاِنوُتْشلاَو

لكروُميَميفتينااذهمَعاِنمتطفلاجاسمىلع[اكااَمر

طبضَييِذَلاُيِكَلَمْلاُباَسِحْلاعفَرَياذُكَمَوويلاِةَديِرَجْلايفةيعْرَسلاٍتيِقاَوَمْلاَرْشَدحَأ
لااَصفَودايُزفَِعْحَبيَامالايٍيقاَوَعْلاةقلَُكبَُْمْلانعةدتاقا

يجاوَنرئاَسيفِةَداَبِعْلاُتيِقاَوَماًذكََوكنونمهلكوُوداكَيالونساِلوُصُ

.هححصُمها.ٍةَدُحَوْلاَونيدُمالْسإلاِهْيَلِإوعدياَموهوالبلا
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يفةييَلكليغَراَصاِمسولرْهَلاتْفَورخآيففيا
تفَوْلاىقفيصأَورارجل:ليقَويفِهيلِْمَوفيصلا

ُرِصَحْنيفلماللادايَرَواَجَمينأالإءاكَرَعْشُمامه ِرْضَْلتقواذكيتحرصحتف
هيفٌمَقوَامرْذَقاَهبَامُنوُكََف؛ىلوألاةةَماَقْلايفكاَريُشالالب:لِيِقَوصاح

ال:يبنلاِلْوَقِبيأَرلااذهُباَحْصَأجاوهاماكرَتششممىَدُحِإ

۱ُتْفَولحيىتحًالّصلاجرحي
ص

لافهيفَفلتخادقورصَعْلاٍوةالَصهذولايٌةلاسَمْلا

دلمِءْيَشلکلِظَراَصاذاكلونيبرْهَظلارَاوُهاَلاص

4
2ےصسسلےس

َريِصَينأرصَحْلاٍتْفَولوا:َنوُرَحَاَلاََوءاعَمكرممتقَووهو
ص
س تراس0يانعيوتبلزاباتاتاوسمشوک

نابلوألاج2َاَو"رضعتتقَولحدملامرْهظلاتفةو":َلاَقهنأرَمع

افردامفصيوافولبامايريلمگهرج

.”لوألامويا

لَِناَكَو؛سُمشلاِتلاَراذِهلاٌتقَو":ثيدحلاظفلوىتعملابتيدحلاٌفصتملاقاس](١)

تاولصلاتاقوأبابملسم"..رصعلاتفوو«نضعرحبتولوطكلَ

ُرْصَعْلارُضُحَيْمَلامرْهَظلاتفهَر":ظفلب١١٤١٠ر؛سمخلاتاولصلاتاقوأباب«ملسمهاور])۲(
.["رْصَعْلاُتَفَوَو

ِنِيتَرَمبيباَدنِعمالاِهيَلَعُليِرْبِحىنأ":ظفلب۳۹۳ر؛تیقاوملايفبابدوادوبأهاور])۳(

هبةدكبضايعوياراوذاكوسايانجرليَ

ييىَلَصَوْيَفّشلاَباَعَنيحىبماسلَارَطْفَأنيج-َبرْغَمْلاىنْعَي-ىِىَلَصَو
ُهَلِظَناَكَنيِحرْهَظلاىبىلَصٌدَعْلاناكاَمِاَملاىلعبارلااَلامُرَحنيجرجلا

لَواسافأنيجبولتايبىلصوييلاكنحرتايلصهل

ءايألاُتْفَواَدَمُدَمَحُماَب:َلاَفَقيَِتَمَلامتفسرْجَفْلاىبىلَصَوللاتىلإَءاشِلا
.["نفوْلِانْيَذَمنيامُتْفَولاَوفلقنم
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وا مهدنِعاَهّمالَعَويَقَنَءاضَبسمساَنوُكَتنمَِْدنِعِرْصَعلاةَ

يذلامْظَعْلايفوأهبجاَحنيةبرضَفهجوسْمْشلاناسإلاليفتنأاض

.ُملَعَهاوُنذَألافل

يفَكِلَذَدَرَو«سُمْشلاراَرْفْص|:ليِقَفرصَعْلارخآيفَفلَتخاَو

.اَهِنرَفبويع:ليقَو

ياَحْصَأَدْنِعبرْغَمْلاُتْفَوَوءبْوْعَمْلاتفوِيفاسما

:يناثلاوءاَهِعاَعْشبريِدَْسُمْلاسُمّسلاصرفبوُيعِب:اهدَحأايشاةنالكب
َنِمليلالاَ:ثلاثلاويفيفهرْبَععمهيفتَرَيِْمِْوَمْلاواس

لَبَجوأمْيَعْنِمسْمْشلابويعنوُدنوټاتيْنِإَو
حمرديضانَعاعريفوسرهامْهَمىلإريَ

.بْوْغَمْلاتفَولحددق

دَتْمُمريعقيضُمدحاوٌتفَووهوٍعسَوُمريغوه:ليِقفورخآيفَفلتخاَو
اوُجَتحايرلاََباَحضصَأناوفلكملكىحيفاهنارارادةر

اولَصامِةَْطْفْلاىلَعنمةَقئاطئارتال":لاقنأ8#يلانَعيوراهب
ةنالتهريوأرَمَعقتعأاميِف-اًذَهلَو«"هوُجَنلااورأَبَبِرْغَملا
رمٍَيَمَتملاَمارا:ليقَوېوُجُالفملطىعيحبع

موُمحِب:ليِقَويوُجولاركتتيبْرْغَمْلاتقوفتاَحَسناکناوبدلا

نْيعكَرراَدْقِهر:ليِقَوهيفملام:َليِقَوءِتّييْلايفِءْوَشلا
هرخا؛عسومتقووه:ليِقَوءةياَمْرلامعِضْوَمفَرْعُيْمَلام:ليقَوعبر:لبقَو

 

س

أ

نيبهبِرضَتفهييَعحَتفيفهضِفْحَيلَوُهسأَرعَقرينأريغْنِمَبرْغَمْلالبق:() .نِيبِحاَحْلاني

.[١۱٤«برغملاتقويفباببوادوبأهاور]()
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ص

ْبَمْذَتْمَلامُبرْغَمْلا":َلاقهنأقيتلانعروُهْشَمْلاَوُمَوتابغ
.دلعألاو«Dn)تلارمحو

iةعِباَرلا رَمْحألاةبوُيعِبوهوياشلاٍتفَوِلوَيف:ةَ
of o

لْمَأنممَعروُهْمَجْلالوقيفضبانوُدسمسايلييذل

صوسص0س

ُكاَدَشَوٍتماصلانبةداَبعَوهاوريواَنوِدوُعْسَمنابَهيلومل

سےکرەرکع٤ ىادْبَعنبرباجَوةريرهوبأويراصْنالاُةَداَفَوٍكِلاَمنبسنوسوانِ

نبديعَسَوبّيَسُمَلانبديسلاَهومهنُتْذَجَوامياحلانِ
ساربكلامءاَهَفمْلانِهبَلاَفَوَنباتانِرايدنبادْبَعَوٌسُواَطَوريجم

س

7هدو%0س)۷(ہر َتَفَوْلانأىلإةيِنَحوُبَأَبَمَدَومهريَعَو«ويويالافَلاَ

.زيزَعْلادبَعنبَرَمُعْنَعَكِلَد«ُصَبالاَوُهَويناثلاييَمشلاِةبوُيَعبىلع
بيسو جَنأاَمُكَفبَرَعْلاِناَسِليقَفْشلامساكارا:عراتلابب

َنوُكَينأمرليضينالاُبيِعَمَفضيمحلااَملاذكارج

َدْعَبُريِطَسُمْلاقِداَصلارجلاُنوُكَيامكليلاِلَوَأنمٍرَمْحَألاَدْعب

يفِةَرْمُحْلاَريِظَتيقداّصلارْجَفْلاَدْعَبةَرْمُحْلنوُكَتوللارخآنمباكل

َكِلَذَكَومحلوُقِداَصلاَوُبْذاَكْلااَدِإُعلاَوَطلاَ
.ُبراَوَعْلَنوُكَتنأبِ

Crt 177سر

تقَمَرَفةيردنكشإلاةَراَنَمتذعَص":َلاَقهنأدمْحَأنبليِلَحْلانَعرِكذَو
م

٤ سنسر411ءال ناكنِإَو.ُمَلْعَأهاوُيهَرَأمَلَوقفاىلإنيمدديهتيأرق«؛ضاي۱

ةالصهیمستةيهاركباب؛ةميزخنباو‹١١٤۱رسمخلاتاولصلاتاقوأبابملسمهاور])۱(

.[٤٥۳رعاشعلا

.دهاظلاوُهَو"دبعوبا":ةَخْسُنيِفَو)۲(

ءنآرقلاماکحألعماجلا:يبطرقلا])۳(
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ناکايّرَحَتلاَوداهَِجالابءءاّضعْلاتفَولصيفِءاَمّسلايفْمُيَعْلا

ُراَعّصلاٌبِياَوَكْلاٍتَرَهَطاَدِإ:ليِقُهَنَِكصاحعِضْوَميفتاعا

لیربچِةَماَمِإيفيوردقوErيقفلةبوُبيَعىلعلدناهتركو

ىَوَرَوءْيَمَّسلاَباَعَنيِحىّلوألاٍةَبللايفَءاَمِْلاهبىَلَصهنأ#4
ههضعت IFةّليللايفرَمَفْلابيغَمدنعيّلَصَُيناَك8يلانَامُهْشْ

ص

۳۲۷

Eَد

فضلاىلإ:ليقَوليلالىلإ:ليقفياشلاِتقَورخآیفاوُمَلتخاَو

فَلاعوُلُط:لققمُهُشْنَبدوياَمَلُعْلاروُهُمُجوهو

.ُهاوَرِثيِدَحِبلکجتِادَقَولعهللاووادنعكلذ

ٌةَسِماَحْلاَةَلْسَمْلا َبْقَونأىلَعميجاىقمناٍدَقَورُجَفْلاٍتفَولوُخُديف:ةسِم

رُْجَفْلابالريطَْسُمْلاقِداَصلارجاعوُلطَدْنعلصُحَي7

نأٍتيِدَحْلايفَءاَجللاَءاشاموأاملاعبرَراَدْفمالطعموُدنَييِ
َعضَوَوءاَذَكَححْبَصلااَمّنِإَوكيفكاذُكَحُحْبّصلاسيلااب4

„geo47>2ےسهسoےسےس ٌتفَوىَداَمَيَو«ضَرْعُمْلاهنأىلإَراَشَأ«”"ىرخألاىلعهيباَبَسىَدُحِإ
.رافْسالاىلإرابيخالا

E:ہک۳.9:۰1 يفتبتاَمِلىيُسيِلْعَنلالَضفألالفنمٍتفَوُلايفَفلتخاَو
نفرتاَمنورمتاعمُلءاَستلاَوفرصيفصلااصانأ"ثثيدَحْلا

اوفس:هنَعيوراميفا82ولرلصفرافسإلا:ّلِيَو"شبلن
.اَنيِديأبيلاخلاضعهبيفدجونال:''قَفّشلاةَبوُييَع":ِهِلْوَقىلإ"ّةصاح":هلوقنم(۱)

.]۸٦٤۳ر«ليللابحبصللناذألاعمسينملروحسلالكأبرمألاركذ«نابحنباءاور]

وهو::طرماهدرفم)HE:طوُرُلا":عيللاق١۱۸ر«تاولصلاتاقوأيفباب«عييرلاهاورل2

.["ةَمْلْظلاوُهَوسَلَعْلاَوشعلا":لاقو(هبرزتؤيناکرخوأفوصنمءاسک
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:َلاَقهَُاهْنَعٍثيِدَحْلايفَو"رجالیوقوَهَكمرقساملكف

و
/ىتحاوُبَرشاَواوُلُكَوُدِعْصُمْلاُعِطاسلامكىديهَيالواوبراواول

.ُمَلَعَأهللاىلا

لعىمهنوتقواعيمَجِبقلعياًنياَحصَأدنعةَالّصلاُبوُجوو

تَدَرفناٍةالَصك:ليَاَلايففلاٍدَفَوضرمانعطقسدَقَ
ےس

تقولاَعكرَتْشُدصَحْلاَوهلالیدهمبعنبيلوفرئوهو

اأوااُمُهَمِحَراَياَحْصَأدنعِهيلَعاَذَهَواشعل

َعلطَتىحاهيِفrاهيورلوقاالص

2ۈ0

ملعبهللاوسمشلا

بلاِلْوَقِلٍعبَجْدنعٍتْفَوْلاِلّوَأيفٍةَالصلا:ًةلاسَم
ةَعاَمَجْلايحيفلضْفألامُهْشَْبلاَلرلضف"2
ٍتباثلاٍتيِدَحْلِلءِديِدّملاٌرَحْلاٍتْفَويفاهبُداَرَبِلاَوِقَماَقْلاعنىلإهلاريا

ا22نعيورامونهجحيفةنيرارهايو2

9ءاََشلايفلجويف

.[٤١1ررجفلابرافسإلايفءاجامباب«يذمرتلاهاور](١)
رجماوُجعَرَنَتال؛ُهُكنديهَيال:ىَعَمْلاَو.[٢٥۲۳رروحسلاتقوبابدوادوبأهاور]

.ُتواَكْلاهَروُحَسلاىَلَعاوُمتْمَتفلِِطَعْسُمْلا
[ةمعنرفك:رفكلابدصقي](۲)

.[٦4۲ر؛تاولصلاتقوىلعةظفاحملايفبابداودوبأهاور](٤)

.[۹۱۷رةالصلاتاقوأيفبابءعيبرلاهاور]

يتلايهوريجهلايلصيناك##هللالوسرنأ":ظفلبيرروءظفللااذهبهجرخنمدجأم]
یصقآيفهلهىلإاندحأعجريمثرصعلايلصيو؛سمشلاضحدتنيحىلوألااهنوعدت

.ءاشعلارخؤينأبحتسيناكولاق«برغملايفلاقامتيسنوةيحسمشلاوةنيدملا
.[(٤۷٥رءاشعلادعبرمسلانمهركيامباب«يراخبلاهاور)
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ىّلَعيشأنأالو":هلْوَمِلصفرات:ليِقَيف

لصفاهيفليلاَ:وليلالتىلإربِخأَيْمُهَنرَمَاليبئأ
نإسالاهَنِليِجْعَلاههضعَبراَتخاَومُدَقَملاثيِدَحْلِ

يلايولويايهيأتشنبينأ

.ْمِهِراَطْفِايفسالانَعةَعِسوَتاليلَكِلَدنمتكاناصَمَرهش

عاَرِدايزىلإامت:ليقَولصفاهلِليقفىرصَحْلايفَفِلتخاَو

لصفدييشلاّرحلافَيفةفىل

رْعَمْلاَوُخْبصلااًمأَو .لاحلكىلَعقَقَحَتدعبُبرْغَمْ

تفَولاِهيلَعهباِنِإَو:[ٍتفَولاوابيشاَدْنِعِتاوَلصلامنجيف]
َدنِعهبْمهِضْحَبدنععئاَنَصلاباَبرَأَوداَرْوَألابَلِدَعْيْلَودهَْجَيل

A4باَحص عَمْجَيف؛ةصخرلابدحْۇُينأةالسلاُتْفَويِفَحىعاَلاٍتَماَعاِا
ءاَتِلاَوٍبِرْغَمايوءاعيَِجِرْصَعلاَوهلان

ءاَمَهنيَبعَمْجَيففرِصَعْلالجورودنَا:عْمَجْلاةيفيكو

:َلوَقَيووهمايقلقمنجايونينأدعباَذَمَو

ءاياميعَمْجَأَوَرْصَعللجهلارونَايبننمهلا"

ىلإىلوألالوانمكيدراجعْمَجْلاىواذ|."هلوُسَرِلَوهليهنس
ييلَويفضلبلاكىِبِمَالَنيَورضارخ

لَعَفناوالَمَعلَمْعَيالولَمالوهاَمُهَيَملكيلوٌةَماقلاالإ
نأىونروءاَهِيلَصْيَواَهَفَوىلإةرخلاويوفارقدََكِلَدنمايش

.عُمَجْلاهَلُروُجَيالكقيقيرفَتلاىلعَدَفَعْنِإاًمأَوفرمنأهلقعَمْجَي

ے

م

0
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نيدرْيَعيفاوُمَلتخاَوِةَمَِدْرُمْلاَوهَفرَعب عُمَجْلاِزاَوَجىلَعسالاىيفتادقو

.ةعايشأوةفينحوبأهعنمونُِروُهْمُجْلاُهَراَجَأف

1 سَو شيداالاموهيفنالي:هيفعْراتتلاٌّبَبَس

رصَعْلاَوَنْيَيََمَجهعلجنُيييئايفمَا

عاودتنتراجبیوكوةَوْرَعيفِاَمِْلاَوبرْغَمْلانيو

لَوباَحَسلَوِرفَسالوٍفْوَحرْبَعيفِرْضعْلاوِرْهَلاَبعَمَج8بلانأ"
ةقَرَعيفعْمَجْلاَراَجَأْنَمْمُهْنِيَفاذهلجلغاَلار

كيدميوجيفُةَراَجأَوقمليفَوامُيهراَجَأنممهوطق

ههبشياَميِفَو يذلاِضيِرَمْلاَوءِنوُطَْمْلاَوهيفيحلاممهش

كلذِاَبْشََوةالّصلاهيلعملوهلعىننَافاح

ةلعْلاءاريسالهِرفَملايفوةقَرَعيفعمَجْلانِهلعيملاىلَعاَ

.ُمَلَعَأهاولجلةَصْخَرلايهو؛ٍعيِمَجْلايف

يِفَحاِرجلاَُالَصاأو َةحُداهتجالاالإهيفسيلاهوي يفكُشَيالىَّح

ىلَصْنِإَوهلعءاشقهلكةنوأيوالأيفهلعتقجفا

.يالخالبَداَعَأتولالبق

 

ىَلَصذَدوكنأبيَلبقامامقابلاىلصنملوجو
َذَمنل؛ِرطَمالَوباَحَسالوِرَفَسِرْيَعيفناكنو .ُمَلَعَأهاو.هيففلمرماذه

.[٢٢۲رةالصلايفنآرقلاباب«عيبرلاهاور](١)
.[٢٠۲رةالصلايفنآرقلاباب«عيبرلاهاور](۲)
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2س>۰ هيفةالّصلانعٍِتاَقْوَألايف

نطىٍبةالّصلاَدْعَبَوُْبّصلاىَّلَصُتىحرْجَفْلاعولطدعب:ةعبْرَأيهو
س<۳20TPس7۶1ژ0س20سoوم,

بّرغتىتحرصعلادعبوءلوزتىتحاهِياَوَيْساٍتقَودنعَومفترتَوسُْمشلا
° ررکرےس 0 „Joo ە2ےسو o

‹يلَصُملافرصتيىتحالصدعبةالصلا:مهنمنوُرخاَداَرَو؛سمُشلا

.ُمُلَعَأهاو

° 2o 1 2 ص . 2 < € Vw ۰ A®
یه:مهضعَبلافءِتاَقَوألاِهِذَهيفزوجتاليتلاةالصلايفاوفلتخاو

r>>:سوس 2َ <I٥سہک

فمويرصعالإةلفاتالوةنسالوةيضقَمةضيرفاليالطإبٍتاَولصلاعيمج

نساُءاصَقُروُجَيَلاقَوءِتاَقْوَألاِِذَميفٍتاَصوُرْنَمْلاعيمَجيضفي
ىّتَحعولطدنعىلصُيال:َلاَقْنَمَلاََولاولُعوُنمَمْلااَمَنِإَوءاضيأ

یلصالف«لوکَتسَيیتحاَهيوُرُعدنعالوىتاَهِاَوَتْساَدنِعالوعت
ءاوتسادنعلاوزلاتقو-۲«سمشلاعولطتقو-١:يهاهيفةالصلانعيهنملاتاقوألا]()

ةيحتيتعكرالإةعمجلاةبطختقو-٤«سمشلابورغتقو-۳ىامسلادبكيفسمشلا
فلؤملااهركذيتلاتاقوألاامأ.(١۷٠١۱۷صةقالصلاهقفيفدمتعملا:رظنا).دجسملا
لاوزلادنعسمشلاءاوتساتقوالإميرحتالهيزنتةهاركةالصلااهيفهوركملاتاقوألايهف

.[(۱۷۹صءةالصلاهقفيفدمتعملا:رظنا).قبسامكةمرحملاتاقوألانمهنإف
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َءاضَقالوةزانجةالصالونسالولفاتالوءةضيرفالِتاقوالاهدهیف

TEگرواواو
هيفاصروةضورفَملاتئاوفلاهيفىضقتفبورغلاَوعولطلالبقاًماَوِةَنئاف

هاويالّصلادْعَبرْجَمْلايعكرَءاضَفَنوُرَحَاَداَرَوِةَراَنَجْلاىلع

ثل"لاقرماعنبثیدَح:ثيِداَحَألاص:اهيفعاللصأَو

س

س

َنيِح:اًناكْوَمهيففولوههيصفهيكلاورناکِتاَعاَس

سمسانيَولورىئ۾ةريهَظلامايقدنَِوعترتىتَحسْمْشلا
دعبٍةالّصلانَعىههن"ابهنأةريرهيأثیدحَكِلَذَكَو١”بوُرُغْلِ

یَضَفاقملاىئ-حبصلادَ|سْمّشلابوفبح
ماتْنَم"هنأاكلُهْنَعحصمثِتاَقْوألاوذَميفٍمَالّصلاَمْنَمِاَتيِدَحْلاِناَذَع

ثيداحألا«اهّتفَوَكِلَذَفامركاذاَهَّلَصْيلَكاهيسَنوأالصْنَع

قالبةالصلامعنَم::امدحنالتاهيساناَبَهَذفانْسََفامك

عنَم:ثلاثلاولاولنسامضرعاًدَعامم::يناثلاو لوقولفاَونلامَنَ

لاَهبوُوُعَدْنِعَوءاَهِفوَقُوَدْنِعَوعوُلُطدنعهَمدَملاقيرَعَتلاعبا

ُالَصلاَوُتئاَوَفلاهيفىَّلَصُترْصَعْلاَورْجَفْلادعولاحلُکىلعاهيِفىلَصُي

هاوَُرضاَحْلا

.[٦٦۹۱رءاهيفةالصلانعىهيتلاتاقوألاباب«ملسمهاور](١)
.[٥۲۹رءةالصلاعماجبابءعيبرلاهاور](۲)

.[٤۱۸ر‹ةالصلاتاقوأيفباب‹ءاهبوجووةالصلاباتک«عيبرلاهاور
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F6ص o۴ اوُقََاَوتاقَوألايهفلُهَأَوَنيِروُدْعَمْلاتاواامو

ليِهَوِتاقوألاءَيفشيتورهنضيا:عبرألاَهَنأىلع

اَهيِفُرُكْذَيرِضاَحوأٌنِضاَحَوُهَوٍتاَقْوَألاهذهيفهذهرُک1

.ُمِلْسُيكرْشُمْلاَوءاهيِفْمْلبَييَصلاَوراسموُو

يتلاالإيِضْقَيالَوُه:ليِقَبلَعىَمْذُمْلايفاوُمَلَْاَو
.سُمَحْلانوُداهيِفيِضَقَي:ليِقَوءاَهيِف

يتلاةالَصلااَهيلَعبحتاهاٍتاَْوألايفتَرهَطادِإضْئاَحْلاىلعاوُقََتاَو

ِسْمشلايبذَفَوتَرَاإ:لِقهاهيءاَهيفَويفتربط
ٍتاَعَكَرسمُحراَدْقِمنوءْطَقفُرْصحْلااَهيلَعُباهاٍتاَعَكَرعبراراَدقِ
اعمةَعكَربوُرُعْلِليققبنإ :ليِقَوءاعيِمَجُرْصَعْلاَوُرْهَظلااهْيَلَعَبَجَو

رُكَذَعيرِفاَسُمْلايأءاَماَمَدَميتلاةعبرألافاصلايفَكِلَذَكَوءاَهيَلَع

َرِفاُكلاواىغلبييبصلاوأرفَسلايفرضاحلاوأرَضَحْلايفةالصلا

مدفعافاليالاىلعامامفلاميبمِل

ق E
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نم":لاَقهنأ88يلانَعثيدَحلاةَلاسَمْلاوذَميفعّراَلاببسو

اَهَلَعَجف۱كَاسمّشلابْننالبقعكررْصَحْلانمكَرْذَأ

عبراىلَعکلاربعهنأينغأرككألاىلعهيبنلابابنمْمُهْضْعَ
اًمَعةَعُكَرلابربع؛لكألاىلعرتكالابهيبنتلابابنمیاهلعَو
نمكَرذأنم"امهاكنعيوتباعوكةويتلانمهتك

وََكِلَدىلعٌلَدَو"رْضصَعْلاَكرذَدققسُتلبَنألبقهدْجَسبرضع

بِحاَصىأَرقتقواكردبوُرمْاَولبةرييكتكَرذَأنممهِنَ

َكِيَذَكَوءاهيسُعنيعارفادبفَلااذهدعامّضيانألألاِلَ

هِلسُمْانِعاقلنودمَلْسَأنيجنيهيدَامرفااأوبَيصل

ْمَلُدْعَبَيهَوٍتاَقَوَألاهِذَميفاَدِإَضِاَحْلانأاضْيأىرَيَوهللا

نمدَفَوتضاَحاإاَهْيلَعءاضَفْاىرهريَعَوءاهنَعطاسءاَضَفلانَالص
هاولوخدباَهيَلَعْتَبجَواهل؛َةالّصلاهيفوتنأُنِكْمُياَفَلا

مَعَ

ٍةالّصلايفٍةَرْوَعْلارْثَسيف:[ةالصلاضئارفنمةسماخلاةضيرفلا]لصف
اَهِريََو

اَميِف:يناثلاَورولارْثَسيف:اَمُهُذَحَأءِنْيَمْسِقىلعمَهبلصْفْلااذَهَو
.ةالَصلايفساَبللاَنِمئِزْجُي

.[۱۸٢رةالصلافءاضقلاوةعامجلاةالصفبابءعيبرلاهاور](۱)

ُةدْجَسلاَو":لاقو٤١٤٤١٠رقالصلاكلتكردأدقفةالصلانمةعكركردأنمبابملسم
.["ةَعُكَررلايهامن
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:ٍةالَصلايفاوُقَلَخاَو؛يالطإبصرفةةَرْوَعْلانأىلعُهَمَألا

ِاَحصَأنيمليالُأروُهُْجَبَمَذف؟لماهيحِصيفطرةعرَلع

ننسنماَهَنَأىلإْمُهْضْعَبَبَعَدَوةًحِصيفطْرَشاَهَنَأىلإْمِهرَْعَو

هللاَو؛كِلاَمبَهْذَمْنَعاذَهيورِقَالَصلا

سَو eدسمكدنعرتياوُدح:ىلاعتهلقْنُِدِراَولارَمَلالَمبس

هدمهنأامفامكروهمَجلابعبلاوأبوكوىللع ىلَعُلوُمْحَم

هَرتيبرتالميفوَبلنل:اوُلاَفَو

نيراهبُداَرُمْلا:َلاَقبدناىلعرماللاَلَمَحْنَمَوِقَرْوَعلاوبَدارُمْلانأىلع

ُمَلَعَهللاورها

ُءاَسْنلاَویاسنولاَجِر:ِناَفْنصكلذيفَنيَْكُمْنفوةددعاأو

otoوە ْمُهْنِمنيتأوُسلانأىلَعاوُعَمْجاٍدَقَكلوألاُفْنّصلااًمَأرِئاَرَح:ٍناَمْسِ
األخیزاما

َوُهَوَكِلَديفاَمُهَوقبْكَرلاىلإِةَرّسلاَنِمَةَرْوَعْلانأ:اهدحأا
اَمْهَريِظَنَوةَرسلاَوةبكَرلاَفشَكنإرعدرولايبا:اَنباَحْصَأُبَم

نمهللامهَمحَربوبحَمنبِدَمَحُمنبريِشَبْنَعيورووصولاص
ا

 

.۳۱:فاَرُعَألا()
.هبُفيرعَلاَمَدَقَت
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0صس7“ے2صo„ر74 فنتاجاتقاتوفلاةرنيا٠أ:يتألق

العنداكْنَعيورويالاكامبحْطنَعيواموهوقو
.ريَعالِناَتأَوسلايَهرْوَعْلا

و

ثلاثلالولو

.بجاَو

ًااوُعَمُْجَأٍَفرِاَرَحْلانِاأو

.ةَروَعِبساَهَمَدَفنأىلإةميِنَحوُبَبَعَدَو.ٍنْيفكْلاوهجو

لو:ىَلاعَتهلْوَقيفٍةَنيرلانِيفمقاولكارَيُْشالااَلابو
aےہەوە

ٌءاضَعأُهنمُدوصَقَمْلااذهلَم«4رهامالإےب
وذنيكووجِوةْوَعِسكرسبامياَلاوپترجامأَوود

وموoاک ِنَدَبْلاَنِمرسيامنإ:َلاَكْنَمَ؟مارْخْإلايفِهْجَولارتَسبجوةَروَعا

بَعدْنَمَوقَروَعِسيلانرَكَدامنأىلإَبَعَذقدمايفهنرعيامفال

ىٌحةَرْوَعُهلُك:َلاَكقَكَرَحْلادنَعروُهَظالامَدوُصَقَمْلانأىلإ
4

هاوءاَهْرْفْظ

س

C
۰

٤

َكِلَدَنكْمَأادِإةالّصلايفلُجَّرلاِنَدَبعيمجج

ےسس
ةروعرهابن

الخامةَروعنهنادب

SGسo€9نورك6ِ
نهتروعنأيفساَنلانيبااُلمَلَعَأالفُاَمْإلانهو:يناثلافصلاأَو

4رَمُعنَايورامِل؛رِاَرَحْلاَكمرحلايفسَ؛رئاَرَحْلاِةَرْوَعَكتسي
هاو٠"ابرِئاَرَحْلابيهبالءاَهَبرَصََعنَفَمهمأىأر

۳رولا

[١1۲۹ررامخالبيلصتةمألايفءةبيشنباهاور]
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ةالصلايئاسابللایف

دنعْمُكَساَِيأسَملكدنعركتتيزاود:ىلاَعَتهلوقهيفلصألاو

ساَبللانِالّصلايفَئْرْجُملنأىلعتناَميِفاوُعَمْجَأُدَفَوالصلك

؟دِحاَوْلابوثلايفلُجَرلايَلَصْيأ:لئُشدَفَواكهَلتاوبوتلجو
رَْطلافوُشُكَميّلَصُيلُجَرلايفُبمُكْلُكَوَألا

CE

قروبمسيلَْطَبْلاَوَرْهَطلانلراجُهَكالَصنألشنبنَا
عياَولابولايفنأ"اكٍلوُسَرلايهلٌةَدِافهَالَصنإ:نوُرخالاو

e)0يشهنم۳A4قِتاَعىلعسیل

ٌناَمخَوغردوهالصلايارمَيرْجُمْلال1ىلعاوُعَمُج
22سے"1ِ

.راتِلإِضْاَحَةالَصلالبيال"##يتلانأَةَمَلَسأٍثيِدَحِل

ووُباهيصخرسرلاةفوُسكَميلصَتٍةأَرَمْلايَتفلَتخاَو

قوسلصنأهرکالياف:َلاَقهنأ١راَحصْنَعوبایوروهن
سیس۳6غ

أعذبةحْبَطيقويفوجمينميِقوُجَملاعيبرماساراهناكاَهُسَأَر

.۳۱:فاَرُعَألا(١)
كلذنمبحتسيامواهيفةالصلاوبايثلايفباب«عيبرلاهاور]()

.[٢٥۳رءهيقتةتاعىلعلعجيلفدحاولابوثلايفلصاذِإباب«يراخبلااور(
دقت()

وبق

هللاىلإوعديْنَمِمَوياعمُلِعلايفناكلولاِرَفْلايفالسلامالعانمَوُهيِدْبَعْلاراَحص
منمَةدييُعيبلاًَحناَكَوهَرنبرياجنعملادعاليودافعايفديوقريبىلع
نبرفعَجنعدبعوُبألمحامتكا":َناَيْفُسوبالاق.ٰيِضابلاٍبَمْذَمِْيناثلامالا
هححصُمها"ْمبهََداَقَوهمانمَناكَويِدْبَعْلاِراَحصَو

e

2
۱
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اِيفوأراميفوةكوُسكَمْتلَصنِاأوهللاوعيب

.ملعأهاووباياىلعُرِدَقَتتناكاإدافاَهَالَصَفاهُدسَجنمیب

 

نأوُهَو:ءاَمصلالاَمَيشاَك:ةالّصلايفساَبللانمتاييفيلاقو

سابلنَعَوْمهِضْعَبلوقيفيُسهنِم۽هجْرَفىلعسیلوهبوبناَسْنإلايبت
ص

دَهلككلويفرطسِيعَمْجَيلَوِيسأَرىلعنمُهَراَِإىنأوهولذا

هذضنىلَصنمةالَصلطبادأَموفكنتلتير
^o

هللاَوهَنَرْوَعفكنْتمَلْنِإٍتاَيَْا .ُملَعأهل

لاَجرلاِلاَحَكروُدصلاِتاَقوُسَكَمٍتاَرِمَتُْمريعِءاَمالاالصاوُراَجَأدقو

نأيبنيالققارعاارعااأوهاحضصأةنتارنماياراكيكو
و

َبَجوَأهنأيرضينسَحْلانَعيوروَِعِلاَبلاةَرَحْلاَكالإلص

ةَمألاىلع طعهَكْساَواتخلاىسكلايفو
|و

۱ َراَرُحَألاَوَديَعْلاُباَطَحْلالَم:الخْلا
صےسoسم

وهوءاهلطبنأضعَبَوءاهزاجاضعفریرخبۇثبةالصلايفَفلتخاَو

لاحيفالإريرَحْلاسابْنَعداوايَهَنباَحْصَأ
1ص

٤
وجأنِإَوهبايفاعاكاإنيألاعَاورا
اوهركو.ةالصلَداَعَأتقوليفهيََدَجَونإتهبىلاُريِرَحْلاَفسجنا
.ُمَلَعَأهاوًالْيَلُفْضَييِذَلابولايََالَصلا

امكريركلابوكنىلاسلابْأرهيلا) باتک]جاضيإلابحاَص۽هيَلِإَبَهَدامك
نعيهريِرَحلابوَأبكلذيلووهفباصاررحَناَكاَالإهللا٢١/24۲۸؛حاضيإل
ريزامخللكأكميِرُحَملانمملاراَداَذِإَوو:ورلوبار
امنإ:ُلوُقَي[نأ]لِاَقلَوهماىلعتفحمميراعنفيمالذاكرخل

حاَيريِرَحْلانُحاَضيإلاٌبحاَصِهبَلِإَبَعَذاممهجهجوىويلاهيَبَمَ
نمِلاَحيفمخانيلهكسلايفالخبكلمبرَحْلاَوةَكَحْلاكلعلٍتلاَحْلاضبيفهش
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لَواقشنوُكيالقاقيِفَصاًمييَكَنوُكَينأيَلَصُمْلاباينيِغبنَييِذَلاَو

ذوعبوختنكيمنمدعاوَافداكنقفِي

نمْفِضَكْنَملنإةالّصلاِنَالْطُبىلإيدوبالوَوُهَفُفِصَيُثْيَحبناك

1ڑ0
.ُمَلَعَأهاوهتَروَع

ىلعدريادعاَقاَناَيرُعىلَصاهْنَعَرَجَعنوقَرْتسلاىلعرِداَقلاكحاذ

اوناَكنِإَوءاَميِإئِموُيوأبارتوارجسنمهباهيِراويامِهَِرْوَع

اوروينأدَءاينوميءامَدَقامكْمهِطْسَويفدامُهُماَمِواًدوُعُكاولَص

قيِفوَتلاابوملألاوهَركِذاَنُمدَقاْممِهِتاَرْوَع

ٍةالّصلايفِةَرْذَقْلاَعَممالايف:[ةالصلاضكئارفنمةسداسلاةضيرفلا]

وأاَدرَقنُمناكاِاًدِعاَفنأحيحّصلِلسيلنأاوُعَمْجَأذَقَو
نِإَفقالَصلايفَءاَيقْلابتو:ىلاَعَتهلوقلءاَماَمِإ

بذيتبلالفيسالاومالاىعولاعاَاكوواداىّ

لطبمطعسمللاَروثْيَحبَناَكْنَِوءطَقَسَلداملالاَوََناَكنِ

ىّلَعَءاَكَيالاَوايساهركيهفتبیعننحيلانأيورذَفَولغفةيهاركعت
ےسےسصصاےس

ُهلاَوَفُّعَصامدعبهلَعْفَينناَكَو«فيِعضلايشلَةَدْبعوپاويفصخري

ههوةامافمَقَْاَوبلايديفاوهيَلَصيفدعانأكيدىلإفألارا

لباقينأهلرحيظنريرخنمبوُبهلِباقُبنِلَونکاامهسجلاُنهرَدْجَأناكامو

.هححصمهالملفرِذَقسجنبوث

۲۳۸:َةَرَعَبْلا()
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C4 نعََجَعنإءيَعىلعكولاهَرهتيالفيسالانَوَن
ولواديسسوُلُجْلاُةصرَففُهَنَعَرَجَعنقالتمسواىلإلقتلكي
هنَعطقسَنيِرِجاَعْلامكحِبقلتةفةعةَكلومااىلعرَ

الةَلاَحيفناكاِالإاَدِعاَقيَلَصُيلهنباحراضبيفَرِكُذدقومال

ِيلَصُيِطِاَعْاَوٍلوبلانِنالاةجاَحاضفىلإماااهبعيسي

يفيلَصُملاِدوُمَعَُكدعَفَيَو؛عوكرلانِمصفحَادوُجُسلالَعُجَيامُيئِموُيادعا

دوُعُعَلاننعَرَجَعناولُعهللاَوهيكابصانهيَندَعقَمىلع:ليِقَوٍيالَصلا

هيأَرَوافكىلعايقَُْْموَقللالبمنَميَألاِهبنَجىلَعاًعِجَطضُمىلَص

ىلَصَرَجَعنِإَوِةَلبْلالابسادِاَكولامكَلاَمشلايليام

وهِيَِدوُمَقْلاَودوُجُسلاَوعوكلءاَرقْلانمهکالَصمبمَجِلفيكِ
اهلكٍةالَصلاريِبكَت:ليِقَوءامَبَرَ:ليِقَوءان:ليِقَوءاعْبَمريبكتلابىلصرَجَع

الصالقَلقْعَيلىُتهلفَعباعنواسولِهعهيلوربَكرَجَعنِ

ُهاَو؛ضَقَيملفاماهيلعيُِع®رَمُعنأيوردَوافاداَءاصَكالوِهْيَلَع

مل
ٍةالَصلاعيوَجيفهلِللاَبقَتْسايف:[ةعباسلاةضيرفلا]

هُجَوتلانأىلعمالشإلالَامتادقو طورتنيطرةاىلإهج
لصفاذهنمغرفيَو٠ِماَرحَلاِدِحَسَمْلاَرطَكتنهلر:ىلاَعَتهلوقل

ےل

:ِناَكَرَأ

\
س

ے

.٤٤٠:ةَّرَلا
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ةالصلايف:لَوَألاُنُكرلا
م

ىلعضيرىدَوَتالولاتقايفلإةالّصلاعيمجيِفلاَبفيْسالامَعَ

ههجوبهللالبَعْسيَوأبالكلقالأَولاحيلإ1

بِياَرَكِلَذَكَوءيِداَمَلايفِةلبقْلانَعةبادلاٌفارِحْناهريالمثمَارْخالادنع

.لاَحْلااذهىلعِةَنيِفَسلا

نڪا

ٍدِجاَسَمْلاَواىّرَْلاَوايفيكيَناَسْنِإلانأْمَلْعا
هبلَعاميرررقمايفناگاذِإنِكلَوهللاىلَعةَلِألابْطنَعرويا

ا

هلدآ:اهدحأمافكلكةايهوهاهيألاكرنىلإ

لالدتسالاكئارمهَل:يناثلاوراَهُنالاَوَوِلاَبِجْلاَوىرقاب

لالذيْسالاَكٌةَلِدأ:ثلاثلاوءاهروُبدَواَماَبَصَواهبونَجَواَهِلاَمَشحايرلاپ

رعقْاَوسلاومولا

بجاهيقيرَطبفيالبلافليحفةئاَوهْلاَوةيِضْرألااَ

كِلمقألارولامذأليلاييىلع3هَلْعفترم

ىلَعريوهيَلباضنيفلَدَخايرلاَكيذكَونُلو

رامکهلاميلفدللكذِإكدءءاَصَقَيْسا
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امساورلوالامواتالطهرمپو

دبالقسُمّشلاُكَفةَيراهنلاوةيراهتىلإمفتاهتلدأفُهيِياَمّسْلاامو
ص

4ص

يَيههنتنيالنلبنمجورالكلارهناللايار

الْيَمنيباَحْلاىلإليمنوىّرْسُيْلاوأميلاْنْيَعْلاىلَعو نيرَليَ

اهُبوُرُغَكلَذَكَواواهذهةّلاَمشلادلِيِفودعتلسُمّشلانِ؟َكلَذ

وأههُجَوىلإٌةَلِياَميهوأ«.ٍلِيََْسُمْلانيم¥9نعوَنضيافر

سلاقشُمفرْعَنَوقريخألاءلبراها

َكِلَذَكَوءاَهبِراَعَمَوَوللازامملاطمبهلافر:كِلذَكَوٍحْبّصلاٍالَصِ

هتکرخرهظَتالٍتبالاكٌبكْوَكهلهَلُناَمُييِذَلاُبَكْوُكْلاَوُهَوبطلا

نمميلاهيكنَمىلعوأامفىلعنوينأاإَكِلدَويضْمنَع

ةيوُنجْلادليلايفَوهكنِواليايفرسايكنوأير ِنَمَيْلاَكهب
يفِهْيلَعلوُفهَفَرَعَوَكِلَدَمُلَعَتىَمَمَفٍ«لِيََسُمْلاةفيِفْعَقفاَهَءاَرَواَمَو

م

.ملعأهللاوهَقيرط
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وإوس©وسسوسە۰وبەھ2 ؟وهامهلابقتسافلكملاىلعنيعملاىعملايف:ثيلاثلاْنكّرلا

يعايفانِهيلَعراأومذو

ريعةبغَكْلااَذِإينُعأنَالاباِهيلَعصرع:ليقفنعدعبميف

هعردعدنعةههيلعصرفامَنِ:ُروُهُمُجْلاَلاَقَوىةرصبم

.ساََقْلاَوسلاونمليلاهدضعُيِذَلاَوُهاَذَعَ

نا:ىّلاَعَتام
.اَمَرْطَشههُجَوىلَودق:ُلاَقُيهنإفةبعكلاةهلبقنمو

ِقرْشَمْلايباَم":ةيدَمْلالمللاقأ8#ثالوُسَرْنَعيورامف:هّنسلااأو

ىلَعسْمّشلاَولأِنيِمَيىلَعمفيُبْرَْمْلاَوةي
اعيفتألعاشولقامهمعيمج2#لَعَجفهراس

.اهّنهِجَكِلَذِبيَاَمَنَِوبرْغَمْلاَوِقِرْشَمْل

حْبصلاٍةالَصيفاوُناَكءابقدِجْسَمَلْحَأنأيوراَمَك:ٍةباَحّصلااأو
ليقفامهتبعالحألةَبعُكلِلَنيِربدَتْسُمذمسدقَملاتيلنيلم

بَلَطرْيَغنمٍَالَصلاءانيفِةَبْعَكْلایةَلبَْلاتلوحدق:مهَل

ينشقهعزكول نعلقاذمهدجسَميمس

٤٤:ةَرَقَلا()

.[۲٤۳رءةلبقبرغملاوقرشملانيبامءاجامباب«يذمرتلاهاور](۲)

«سدقملاتيبوةبعكلالابقتسابابهاور](9)
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ٍِرنالةكَمىلإيملانِنعللاف َدْنَهةلدأبالإفر هاهيلودهیسدنه

َكِلَذىلَعلديهةلاللاِءاَتثَأيفةهيِدَبْلاىلَعَكِلَذودیک

وريومالإلاوالييقوكميوحدتبمالضإلالأدب1

عیمجيفٍددِحاَسَمْلاِءاتبولاَبَقَيْسالالإ4َةَحاَحلانأوه:ساَيقْلااًمآَو

صعشادريملٍةيِسَدْنَهموليالإنْيَعْاُلباَقُمنِكْمُيالوضْرَألاِراَطْفَ

راکلنةتشرنكوههقنانتركوبل

ُاءامَْكالاُبِجَيَف4٠٠جرحنينذلفكملعجامو»:لوَق
يأاوءاَسَذَفامكةَروُرش

1؟ةباَصإلاوأُداَهَيْجالاِلاَبعَْسالايفضْرَقلالعاوُملَتخاَو:هَلاسَم

ۇيهيلوُتاَهَْجالاِهيَلَعنَاسنن:ِكِاَمَويحيبانَعيور

فياصإلاصرفانأيعِفاشلانعيورولوسسايقيفاَنباَحْضصا
س غا-ىلعِناَكَمْلاةَهجساقءاَدَبأداَعَأًاطّحْلاهَلنيتاذِإهنو

هيفهيلعضْرفْلانأىلعاوُعَمُْجأاهاكيكواصلَتفَوْلا

االالإادبَداَعَأِتْفَوْلالبقىلَصدقهناَفّسَكْاِهوةباصإلا

C
C

b
i
v

ت



نأسنن:ِكِلاَمْنَعءاضيَأعفِانَعَوسابعنباِنَعيورااش

ماَهةالَصثتّضَمذَقهايملابيوملكهاكىَلَصَلهاِس
ZAF

نمثىلإيرحلىلَصَودهاِفصَلَىلإبمد
سولم

أكدثمرئألايفيورذونالبَةااخهنأكيكدن

مَيفالّارعيفاوجَرَح8#وفاِلوُسَوناتا

اونَسَفبرملاوتىلَصنمْمُهنيَوىّلَصنممهنماع
.۷۸:ّجَحْلا)۱(
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4ولوقرشهَرتلر۱تضم":َلاَفََكِلَدنَع##ىلا
.ا

ُرِداَقْلاَوأرالاًنيَقيلباةَفِْعَمىلَعراقنالا:ةلاسَم

ينق٠2ةاىوةهحينِكَلهَلٌروُجَيالداهَتُجالاىلع
وو
رخْيمَلتولاناكنوهةداَعلانوَقواجورةنباشا

ناوهقولةنَوداَعَأًاطخهلياَرربدَتْسانإ:ليِقَوءاباَبُحِيْساَةَالَصلاَداَع

مَاالصلالصيفبقانَعريحتنم:ليقَوِتفَولادعبذْبمَلبرعوَقررش

هاوِاَقلَْحُمِتاَهجعبراىلإٍتاَرَم
E

اميْسُمقلباةَاملاَعَدَنَُينويلَقَلاصرفىَمُغألااًمأَو
aص

س

ے

س

دلفيْنَممَعنوءاََلَكُ عبراىلإٍتاَرَمَمَبْرَأةالّصلايَلَصُيوأدِهَْجَيلَهُدلق

.ُجَلَعَأهاوءاَمَدَكاَمَك

اَمَراَجَأَو«ٍيالْطإلاىلَعْمْوَقاَهَعَنمَدةَْعَكْلالاديفٍةالّصلايف

.لْتلاَوِضْرَْلايَْمْوَقىلَعورح
و۰٥ا1سَو

هنأاهضْعَبيفنأكيدوءانعَِلوََمْلاٍتاَباَوَرلافال:عُراَتلابَ

لبقيفنِیکرعكفجرحىتلصمواهياَرككلاا

نعاًدوُمعءلجا52هاهلاهللالبنعرِخثیدَحيِفَوةَلبَقْلاهذهاه:َلاَقَو

o (8) Te >
هللاویلصهُتارِوةَدِمُعَأراسينعاًوُمَعَوهنيو َيوُرُدَقَوُمَلَعَأهش

تبثملفيعضثيدح":لاقو٦۷۲رءراثآلاوننسلاةفرعم::يقهيبلاهاور] .["دانسإهيفتشي

.٥:ةَرَقبلا)۷(

:يأءاَهََِقَو.[۳۸۹ر(ىلصممیهاربإماقمنماوذختاو):یلاعتهللالوقباب‹يراخبلاهاور]()

.ٍةبْعَكْلاىلإ"هللاوِذَم"وءاهَلِباقُم
ٍةالَصلاخصبمنافلهي٠٤َهرەةورملاوافصلاودجسملاوةبعكلايفباب

اوفالور":لاقههرَمَعنانَعيورامقتلوضرنِقرفالبكايف
وهو

لأتنكارشاتَلباَبْلاُمِهيَلَعاوُقلْعأفىهَحْلَطنِالبوديرنِةَماَسَأَووهوتلا
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[يلَصُمللةَرَتُسلابابحتسايف]:ةلاسم
وأو0^س2 ناکاًدرفنُمهيدينييتوپنيعالأ

ِلاَمللخلاةرلميلَصُمْلايدبدينیبناکاِ"او

طحهَماَمَألاَلکوذوبلهنوهيدينيبرمام

نهيلعسيل:نوُرخاَلاَقَوءِةَمَألضواَِبَحْصَأكيدبَحَتْساَف؟يلصو
ص

هههيلععاص:#يلالوقلوألامطح
"هيديريبرمAAرضيلهُتطحطْحَيلفدجملنقءاًصَعَذِيملنفءاك

هزنعزرغُهَنَأراثیدحيو"ورسرْبَعىلإىلَصهنأ88هنَعيورذَفَو

يَلَصُمْلايدينيبرميالجأةرتسلاانباَحصأَبَحَتْسااَمْنِإَوء٠اهيلىّلَصَق

قوقناكلىابْلَكَْلاَوءتويضيالاكسلايلعحطي
ِراَنلاَولْجِْلاَوريواَصَنلاَوٍتاَوُمَألاُلاَبْفَْسابجايفَفلتخاَو

حاولِالاَبَقَيْسايفْمُهضْعَبِهوُجَوْلاِءالَوَِلاَبَْْسايفَددَشِيَدَفوُمْل
۱وو هاورِنِييِاَمَيلانْيَدوُمَعْلانبمع:لاق؟هللاُلوُسَریلصلمع:ُهَلاَسَفالالبتقلق«جلوْنَم

١رءاشتیبلايحاونيأيفيلصيوتيبلاقالغإباب«يراخبلا
هيلعبكريلريعبلارهظىلععضويام:لحرلا"[١۱۱۳ر؛يلصملاةرتسباب؛ملسمهاور](١)

."سرفللجرسلاك
[4۳۹ر؛يلصملارتسيامباب«هجامنباهاور](۲)
.[۸٠۷۱رةالصلاعطقيالبلكلالاقنمباببوادوبأهاور]()

يفاّصَع:ةَرَعلاو.[١۹۳رءكيعلامويمامإلايدينيبةبرحلاوأةزنعلالمحباب«يراخبلاهاور]()

.ةديدحاَهلَفْسَأ
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الإةرَتسلاَووماَمْإلانكيملامةالّصلاضقتدنعياعمهَ

ةعبسٌرادقملَصُمْلانيَوهيين کس ُهَللاَوتالت:ليقَوةَسُمَح:ليِقَوعْرذَأِةَعْبَس

ع

G
K

C
۰

ةّينلايف:[ةالصلاضئارفنمةنماثلاةضيرفلا]
£ 0 توابلاولسراياماهىلعاوجمجدَ

لعبوُيايوللاينكيفملاهاوكيطزن
٤ يلَصُينأَروُجَيالَوءاَرْضَعييلَصُيمامإَفْلَحارموُمََمْلايلصُيناَروُجَي

هنأىلإانباَحْصَأَبَحَذَقءاضَرَقموُمَمْلاٌَحيفوقهَّقَحيفوكتارهَظاَلا

دفينَحوُباَوكلامَكِلَذىلَعُْهَعَاَوَوماعلايموماةيقفاوتنأبجي

لولاِلْوَقْلاُباَحْصَأجَتحاَوكلذهيلعبجيسيلهَهنأىلإيعِفاشلاَبَهَدَو
ل نأيِوُرامي"هبمديللِعُجامن":#يلالوب

.ُمَلَعَأهَاووَيلَصُبمدقيتلاَعَميلصُيناكاداَعُ

ًالْبَحةَالَصلاتسل"ضومِضاَمَوبوّبَْمناوميلالاكيَاَهُمَطقَيال:ليقَو()

الفاَهُعَطَقَيَوِبلَقْلارباَهلِصَيياَمَسلاىلإجْرْعَتاَمَنَِوءاَهعطََبَءاجاملُکاَدوُدُمَم
س

لينلاحرش:رظنا]هساجتيسعنإلإدوجنَوَووَوكِلَذنميكاَهُعَطَقَ
ِينَصُمللَودّمَعتنإمُااَمْلاَويلَصُملايدينيرورُمْلاِنَعىهمع.[۲/۹۰قرتسلايفباب

هانيَوهيَيورةَلِصاَهْل؛هَِالَصيفروبلَكَِذمُغَرَوفحنوُهََفذَيوَُعَمَينأ

[١4٤۲ر«تايحتلاوةالصلايفدوعقلايفباب«عيبرلاهاور]()

مثءءاشعلاةالصملسوهيلعهللالصيبنلاعميلصيلبجنبذاعمناك:لاقهللادبعنبرباجنع"()

.[(٤٤٤7رةالصلاةداعإباب«نابحنباهاور)"مهمامإناكو«مهلاهيلصيفهموقىلإفرصتي
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ةَمولعَمليلوامولعُممولامهريغوااضعرارهظاماةنيعملاةالصلايف
ےسو°£س2ےص9ووو٠>۳ِ

نوُكَتنأةالصللهيلادقَعِبلصَتيوفرغماًنباَحْصَأصعبَبَحَتْسادقو

.هلاَءاَشنإافَرَطانُهَمَكِلَدنمرُكدنَسَوةيرفسوأةيرضح

ًالباَهِبالإٌحِصَتاليتلاٍةالّصلاطوُرُشنمَوُمَو:نطَوْلاذأيفٌةلاسَم
بداواكضأَواكهلولانطونبحصاملألايثايكلي

ويلوَكطَولنميلَوسىلاتااهركَناكامن

َلَصتااَمَوضْرَألانِِهيلَعُةَالّصلاُروُجَتمِماًرِهاطاَفوُرْعَماًعِضْوَمالإلُجَرلا

ةارَمْاَواتواماَةركنوهعىلناكلكَب
ِو
وأناكاًدحاَواَهِحْوَرنطواَهنطَوَفجوَرَتاَدتناكْنإالإءاًدحاَوالإنطوال

ت

ِظْفللاَوالإهعلَوهِلىلايطولالُجَرلاديوهةر

هاوووِلاَعََْوهديبنيرشاهبلِإيلعنمعيمَجَنَطَولُجَرلاْنَطَونکیو

اضْيأهلاَفْطَأٌديِبَعتونيهلاعامونعملاماقلبنار

اوناهيِلاَوَمديِبَعَوكلك

\

t
a
\
©

و

فالتخالاهبقلعيامملئاسَمسمحاهيورساوالَصيفٌةلاسَم
م

G2 ارصفيفريَهَلنأىلعاوُمَمُجادَفَوسل
2 o

ٌروُجَيالَرصَفْلانَاوهواْنَعيوراذااقلالإييفأا
اصمتنأحاجسيلف:ىّلاَعَبهلالْوَمِلِفْئاَحْلِللإ نإةَلَصلَاَنِماص

هلأفاوءاكهَلاَمَرَصَكامّيلانِ:اوُلاَفَو5

؟ةالصلاسالاَراَصْفِإَتْيأَرَأ:باطَحْلا¿َنرَمُعِلتل:َلاَقيَنىلعينَعَف٠٠٠ءاَسّلا()
َلاَقَك؟مْوَيْلاَكِلَدَبََددقت(١:ءاستلا)نيامُنذتحنإهللالاقامنو
عرع تحء ْمُكََلَعاهبهللاقّدَصَتھهللالوسَرِلَكَِذترَكَذَفنمَتبِحَعاممْتْبِحَع
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-هحراہیتکوقیبھوملےکی

HEراىلعهيفسانلافلتخاٍدَقَوقلامكيفىلٌاةلاْسَمْلا

َكِلَدىلَعْمُهَمَفاَوَواَنباَحْصَألاقِهبهيوبعمِلرفاَمُملِصرَفرْصَقْلانأ:اهدحأ

يوُراََوُهَوهنسَرْصَقلانمهرَسدويفوكلاَوهاجسةفينَحوُب

رْصَفْلاَنيَبريحهرفاَسُمْلانأ:تللوُكْنَعرَهشَأيفٍكِلاَمْنَع
Eصخَررصَقْلانأ:عبارلاُلْوَقْلاَوِتاَراَمَكْلاباويفريحتكماَمَتلاَو

لصفمامن

ليشةضَراَعُمَوةيلقنلاراناللةَيوَعَمْلاةلعلاضْراَعَُبَبَسبو

ةصخلاوهامتبلكلارشنبريتاأكيكوءيانملنيني

يبلثیدحاذهديويةريثكءايِسأَوطفلايفهَلصخرامكعضْوَمِ
ص

4ص

ن

س
م

4

ا

\

\

3

\

2„en اوباْمُكيلَعاهيوفانيهفَدَصيه:َلاَفََكِلَدْنَعليسيح

ةلعْلاهذَهلُضِراَعُمْلايللااًمَأَويهاذَمُموُهْفَمَ
E هکہو

ْتَديزهُتِناََعُكَرُةالّصلاتضفاملأ:ْتَلاَماهناهيلعةّسئاَعثيدَحَف

نيرفاسملاةالصبابءاهرصقونيرفاسملاةالصباتكملمهاور]"ُهَنكَدَصاوُلَفاَق

ُدِحَتالويفِرَضَحْلاةَالَصَوِفْوَحْلاةَالَصدِناًنبالليقَو.[٦۸٦رءاهرصقو

لَعفَامنايشْملْعَناَمقاًدمَحُمايتعبهللاَنِإءيانبااي":َرَمُعنبااقفِرفَسلا
كيَذاصفسلاورضحلايفةالصلاضرفيفباب«ميبرلاءاورإايرام
ناذألابابءناذألاباتك‹يراخبلاهاور]''ىّلَصَأینوُمُِيَأَرامكاولَص":هلو

يفَنوُلَصُي'نوُحبَسيتوقَرَععنایارو٠هرةعامجاوناكاذِإنيرفاسملل

هسا لوسُتْبَِصيجايِيالَصتنألاحبستنكول":َلاقَفدِ"اعوَطَرف
َرَكَدَو«نيتعكَرىلعءدَمفركباأُتْحَصَوىلاهلاُهصَفىحىلعددَمقتاوا

بابملسمهاور](١۲لورىفكَلاكمل»:لاقَودرَ
ةهها[۱11رءاهرصقونيرفاسملاةالص

.[هجيرختقبس]()
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2 ووموك ِ َنولَصُتمتنَكىتلاةالصلانإ":ار
.اتامرأ8يتلانَعيف ِناَعَعُكَرنولَصتمنكيتلاةالّصلانإ":ل

(۲) <0 رفاَسُملاالصاهنا
ص

ُهفَمَويللاىعَمْللُضراَعُمْلاٌيلْعِفلاليلدلااأو هنَعلقياموَهَفراثألاموُهَفم

بْعنَمَوهلصأهانَععَياشمجيفرصف
:Eةشئاَعْنَعيوراميجتامملورفانبرِفاَسُمْلِلريحاىلإ

هلارُحَوبَويطفوموُصَيَورْعَسلايفمِيِيناكايلا
هاوءاللُجَعُيَوبرْغَمْلارويوَصَعْلا

:ُدصَقْلااهيِفروُجَييتلاِةَفاَسَمْلايفُءاَمَلْعْلافَلَا:ةيناثلاُةَاْسَمْلا

اَُمَوءِناَحَسَرَاَهَنَأىلإرهاظلالهأَوقارعالأشعبواًباَحْصأَبَحَذَ
رح8يلاأكلامنبنعيومكيكوبابنةيريداي

.[٦۱۸ررفسلاورضحلاينةالصلاضرفيفباب«عيبرلاهاور]
.[ظفللااذهبهجرخنمدجأل]

ةيِعابرلارصفَناكَوبالاق() نأىلإ|ارقامجرينيجنمِنيَتعُكَراهليَةيِع
داز]ُدَحَأَكِيَديففِيملوكيعابرلاالسلامَهنأنعيرْمَلَوِةنيِدَمْلاىلإَعِجْرَي

۱هيفهتدابعوهرفسيفَمُلَسَوِهيَلَعهللاىلّصهيدهيف::لصفءتابعلاريخيدهيفداعملا
1مو

ها

نبالاقو.۸۱۸۷رءاعبرأءاشنإونيتعكرىلصءاشنإرفاسملايفءةبيشيبأنباهاور](٤)
رطفيو«مِييورفسلايفناكلَهللاىلصيبنلانأ:ةشئاعثيدحامأو":ميقلا

یلصهللالوسرىلعبذكوه:لوقيةيميتنبامالسإلاخيشتعمسوحصيالف

ملَسَوِهْيلَعهللاىلصهللالوسرفلاخُتِلنينمؤملامأتناكاملطاباذهو....ملسوهيلعهللا
ضرفهللانإ:تلاقاهناهنعحيحصلاوفيكمهتالصفالخيلصتف‹باحصأعيمجو
يفديزءةنيدملاىلإملَسَوهيلعهللاىلصهللالوسررجاهاملفنيتعكرةالصلا
يبنلاةالصفالخبَيلصُتنأكلذعماهبنظُيفيكف..رفسلاةالصترقأوءرضحلاةالص
.[(٥٦٤ء4٤٦٤ءفتاعملاداز)"هعمنيملسملاوَمَلَسوهيلعهللاىلص
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:َلاَقَفكلذنععجر٩4نيتعكَرمهبىلصَقةَميلَحْلايِىلإ4هِياَحصَأب

يبآنبيلعلاقِهبو:َلاقانأتذَرَأ“
هس

دْيَبَعوُبأوسابعن:ولابلاط نِباَحصَأنمنبرباَجَوملمةع
موسموو

.مهنيبهدجافالالب

ةفاَسَمْلانأىلإُةَعاَيْشَأَوُهباَحْصأَوكِلاَملهَبََدَو
كداوَوَرَوءِطَسَْلابمويةَريَِمُتْذَجَواَميِفدربةَعبرَأةالصلارصف

2o س

سابعنباَرَمعنع

ىحةَقِنَعلأشنبَبَعكَو

وُلاَق“ماياكال 1فأنمرقاَسْنَمِلُرْصَقْلاامَنِإ:او

CC:
0 سَو 7كلَذَوهلوُقْنَمْلاطفللوُقْعَمْللاٌةضَراَعُم:عُراَتلاٌبَبَس

ةاملايفكَتلالجلينإرقيصارَ

هلضراَعُملااًمأَوهَقصَمْلاتناكاَدِإإرصَقْلاَنوُكَينأبَجَواذُكَحٌرْمَلا

CC C
i
E

ایا
ا

اوا

ڪر س

E

ءحبصأىتحةفيلحلايذببابنمباب«يراخبلاو۷٠۹رءتادايزلاءعيبرلامامإلادنسم](١)

.[١١٤۱ر

ءليتلاحرش:بطقلا:لثممهبتكيفءاهقفلاضعباهركذدقوءاهاورنمدجأملفةدايزلاهذهامأ]

٠[١٠/۹۲:يملاسلاوء١/1۲۳۴؛حاضيإلا:يخامشلاو۲۲۳

رصقتالةكملهأاي":لاق¥يبنلانع-امهنعهللايضر-سابعنبانعيورامل]

باتكءىربكلانسلا«يقهيبلاهاور)."نافاسعىلإةكمنمدربةعبرأنمىندأيفةالصلا
ثيدحلااذهداتسإنكلوقالصلاهلثميفرصقتاليذلارفسلابابءةالصلا

:رجحنبا)نافیعضامهو؛دهاجمنبباهولادبعوشايعنبليعامسإهيفنأل؛فيعض
؛يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف

ال":لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ-امهنعهللايضر-رمعنبانعيورامباولدتساو](4)

مكيفبابءةالصلاريصقتباتك«يراخبلاهاور)"مرحميذعمالإمايأةثالثةأرملارفاست
.[(۸۷١۱ء٦۸١۱رءةالصلارصقي

۰[°64رريبكلامجعملا:يناربطلاهاور](°)
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seReteeii طااو1

وصلارِفاَسُمْلانَععضَوهلانإلأيواتق
.ُملَعأهاو

هيفُرَصَقَتيِذَلارَفَسلاااَوَْأيأيفساَنلافَلَا:ةكلاثلاُةلاْسَمْلا

ٍداَهِجْلاَوهببرِقرفَسلاىلَعروضىلإَبَمَذَةالصلا

برقمرفَسيفالإطقالسلارصفهبمل8يلاأبكيدءا

هةمرَقَسحابارعايفوُاِىلإنوراَبَهْذَويب

هوزاجامهضعَبو.ٰيعِفاَشلاَوٍكِلاَمْنَعيوُرَمَوُهَوهاَِياَحصَأِلوُصَأبقيلالاوهو
هيأيعيلعلكروييرلي

َكِلَدَو«لْعِفْلاليِلدبظْعَللارهاظَوِلوُقْعَمْلاىنْعَمْلاضاعتٌبَبَسبس

رارقصرقبركرافلراوهتم
اَمَكٍداَهِجْلاَوهببَرَعَمْلارَفَّسلايفالإَرْصَفْلارجبْمَلِالوُسّرلا

له:هيفلصألاَوظيِلْغَتلاةهججىلعحاملاقرفناموءَ
ةصخلازوجت .ُملَعأهنهاَو؟؟لمَاِةاَصْملِلدص

يفُرِفاَسُمْلاهنادبييذلاعِضْوَمْلايفُاَمَلُعْلافلا:ةعباَرلاُةلسَمْلا
نرفتتارقيواكذآىلإحضبَياللاربي

ا

ماَمَتلاَوطفلانامفمهنهرویرنمجرحنيج

نل:اوُلاَقمرضايفطاالجييواَلااون

هالهلصرََكَِذكىوءاراهبيريمصخِررفَسلايفرا

اموءاّدبأةداَعلاِهََْعَالوالإرفاَسُمْلاالصحصالمِرَلرم

.[٢٤٤۲ررايتخاباب؛موصلاباتكوادرهاور]()
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دقوءاهَتوُبلوالخذَيملاممWFرضملاٍِتوُيينمجرحيىتَحٌرصَقَيال

هنالكوحباهنِمَنوُكَيىحةعماجيرقتناكاذِإُرصقَيالهنأاضِيَأهنعىو

سَو
عوُهفَمىْانَمَفِلْعفْلاليدِظْفلاموُهْنَمُةَضَراَعُ

اذَةالَصلارصيفرفاسُممساهيلعقلطْنادَرَفَسلايفعرشامىمهَر

ىعرصفهنرانبٍلوُسَرلالمفىَاَوْنَمَوتوينمجرح

ضوبرَكذهبال؛ءاًدعاَصفلامةتالك ةريسمرخاذناكايهاتيدَحيفمهضعَب

َرىلَصحارقوألايمهالك .ُمَلَعَألاوى0
.02وس70سە2

هيفٌتَكَماًذِإيذلاِناَمّرلارادقمىفسالافَلَا:ةَسِماَحْلا

هِذَميفمهلاملمنأِءاَمَُعْلاصْعَبىواملُاهمْرَلِرْضِْلايفرهاَسُمْلا
0س1

:اهدحأءلاَوُفَأةَنالَتاهنمرَهُشألانأالإكلْوَكَرَشَعَدحَأٍةَلَْسَمْل

هَمْرَلماياةعبزأٍةَماَقِإىلعَمَرَعادِإهلأهيِكِلاَمْلاَوةيمِفاّشلا ُماَمْنلاهَ
`

م

6

همرهلاقويةعةاىلعمَرَعاَدِإهنأيروثلاَناَيفُسَومحاتَعْ

ملامادبُرصَقَيَرِفاَسُمْلانأّيرصَبلانَسَحْلاُبَْذَم:ُثِلاثلاَوُماَمَنإلا

َرْشَعاوُماَقَأْنِإَوَنوُرِفاَسُمْلارص

ا

2 Aسے۶

سلاتضم:ُلوُقياَباَميِفَناَكَوءان
ZEEE )۳(س۰

.انطواهوذختيملامنينِس

e

دلا

E ی4

ىلَعساَيقْلاَوءعرْشلايفاهْنَعٌتوُكسَمهلاماهنأ:فالِخْلا
8

ص

ےک يفلَوالولااهنَعبكساكلكدنعٌفييَصيدع
صفت َرَشَعةَعبَسحلاماَعمافهنأاهنَعءّدَحرفاَسُمْلاريِصقت

دهتجملاةيادب:رظنا](١)

ءاهرصقونيرفاسملاةالصباب؛ملسمهاور]

١٦٠رءعيبرلامامإلادنسم])۳



 

ہالوتالوسفےہةتنعمس
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َفَلَتخافُةَعسَنيوأهيامضبيِفَوهكالَصلارصفداموی

نأعاشوقاتلاُهياَحْصَاَوكِلاَملهَبَحَذَفَكِلَدىفلا
ُهَلَعَهبأونافعَنناَمْتَعْنَعَكِلَداوَوَرَواعبرىلَصاَعَبرَأماكاَإرِفاَسُمْل

ةفيِنَحوُبَأجَتحاَولمٍبيَُمْلانبديسْنَعَوضْعَبيف

يفاَنباَحْضَأرضيامْوَيَرَشَعةَعبَسةكَميايلاٍةَماَقإ

اذه مَعَرَ"يوياوپيالايماشودننراعيآ

بفَيهَهذَاادبرضايفمَةالّصلارصةيَرِفاَسُمْلانأ

َديبَعيبانعُتذَجَواَميِفاًراَدهيف .٩ةصاخةد

(Lge e
رشعةعست

Z2 س

ص2
اةّحح

ضبيفماقا888يلاندبعنبورمَعْنَعورا:اذهيفاَنباَحصَأةجح

ِضْعَبيفالإملُتيِدَحاَدَهَورصفأامنوةريفوقاد
مقنيسسواقَمنَسَحلانابَعْضَیووهَنباَحْصَأار نَعَوُرصَقَي

A

ةَحتماماَعةكمِبمافةفيتلانإ":اا
ةَماَكالاريمکركشولم"نبولالاك."اهبةماقإلايونألعَاللارَامویرش
يفةالصلاضرفيفباب]"هيفيذلهعضْوَميفمايَهَعَيَرأةاالايراكاإفاس
يبنلاماقمباب]"اميَرَكَعةَعسِي":ساَبَعنبانَعيرحبةباَوِريفَو[١1۹ءرفسلاورضحلا
‹رفاسملاةالصباتک]"'رشَعع":دْواَديبألو°٤٤ر؛حتفلانمزملسوهيلعهللاىلص

متيیتمباب]"مةَناَمَت"نبَناَرْمِعْنَعُهَلَو١٣١2۱ر‹رفاسملامتيىتمباب

ماقأاذِإباب]"للاقاارباجْنَعهلوء[١۱۲۳ررفاسملا

هحصمها.[۱۲۳۷ررصقيودعلاضرأب

۸٤مقررصقتمکيفءاجامباب«يذمرتلاهاور]()
.انيرقمقذقَو()
.هيفيرنامدتناهدلاحِلاَصحوتوبا(٤)

:َلاَقفكيدةاَحّصلاهبَعركنءاعبرَأىتىلصهانافعنِنامُْعنَعيورامكءاَهيفجوروأ(°)

الصلصيلفدَبلُهََبنم":ُلوُق:#يلالبااًدَهِبتلتييدالُتْمَمَتَأام
.ها.[٤٤٤ركأهاور]"قمل
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o>س٤ےککےرروررمي
ةعبشسقورهاتسناجييوداڀماقاهنامَعنباِنَعَونيسيراهب

ٰينلاباحصأنمرفتيفصاقَويبآنُبِدْعَسنَعَوةالّصلااره

هاوةالّصلاهللاَءاَشامةَيسداَقْلاب

<A Res Cet 2 aةالصلاتُمتاقلَعتمىلإاءاشنإجرتلوصقللاسمتاهتوذ

ٍةالصلاْنَنْسةّيِفْيكْنِمَكِلَدرْيَعَوههيِجْوَتلاَوٍةَعاَمَجْلاَوٍةَماَْالاَوِناَدَلاَنِم
Z0

.ملَعأهاوءاَهِضْئاَرْفَو
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ةالصلاننسليصفت] اهيفلوخدلادعباهضُئارفضعبوةا

.ٍةَماَقْلايف:يِاكلاَوِناَدَألايف:اَمُهُدَحَأءنْيَمْسِقميفلصقلاَذَعَو
ص

و0

لوالاجسَقلا

يلمبألإوقليةوليكملغإلانتيول
الع:oيأ4رڪ

هيفرُكْذَنلَوةَصوُصْخَمٍتاَقْوَأيفٍةيِعْرَشلاباصلفيرعَتلاوه:

:هيفٍتاَهمَألاىرْجَميِرْجَتلئاَسَمسمحانهَ

اَميِفهيفٌسانلافَلَاٍدَفَوِناَدَألاٍةَمِصيف:[ىلوألاةلأسملا]اَهاَدُحِإ
هيفياوٍنيتداَهْشلاعيبرتَوبيفريبكتلاةي:اهاخافييرىلعُتذَعو

َناَدَأ:ِبِباَحْصَأَوٍكِلاَمِةَنيِدَمْللُهَأذَمُةَفّصلاءى

هَنباَحْصأُبَحْذَمَوُهَويقابينولوألاروهوةفوُكْلالها
ميجيفرياهيتاذاراأألإقيوپَاكِلَذىلعْمُهَففاَوَو

۳:ةيْوَتلا)۱(
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هسرالهڪویسِا

يرروهوعيوراَميِفٍةَرصَبلالمخأناذأ:ةقلاثلاوملعأهاو«ناَدَألا
e E een 22ک4 يِرَصَبلاِنَسَحْلانَعيورواوِنيتَداَهشلالوألاريبكتلا

س
ص

ةَعياَرلاٌةَمصْلاَوِنْباو ريبكَتلاعیبرتتوهوهعيوراَميِفكَملهنادا:هَ

.ييعِفاشلانَعاهتميوروِناَذَلايقاٻلوألا

6 وەصو o

يتيرفلكَدنِعلَمْلَمَعلافالتورانافالتخاٌبَبَسسو

لَ

2وووسوےل2و :اهدحألاَوقأةنالثىلعهيففلتخادَقَوةمكَح:ةيناثلاةَلاْسَملا

«رهاظلالهاْنَعاذَهيورِتاَعاَمَجْلاىلَعَوِناَيْعَألاىَلَعٌةَضيرَق

انَداقرفَسيفامكاِ:هحاَصِلَوبِرَْوُحْلانبكِلاَمِل8#يلاِلوَياوُجَحا
Eدجاَسَمىلعضْرَفهنأ:يناثلاُلْوَقْلاَو"اَمُكْلَضْفَأامُكَمْويلَواَميِفَأَو

ْنَعَوسنانبكيلاْنَعكلذيوروهنس:لقَوِتاَعاَمَجْلا
مالشإلارِئاَعَشٍةَماقإلٍدَلَبلُكلهاىلعةياَمِكضْرَفَناَدَألانِمهناَكِلَذ
وجوالناعياعيِمَجلاهكرنو

0م0سومو

۳

َودِجاَسَمْلایف
WWس7وا aوسr٤و دعالِتشوموافكىلعكألاا34الالولا

َنِيَيهددتببَسوه

نأ

رب
يفاهيلَءاعدلاوٍالصلابسالامالعإوههبُدوُصَقَمْلاوَیالاهبةي

 

[برغملاةيضايإدنعنآلاهبلومعملاوهو](۱)

[قرشملاةيضايإدنعلمعلاهيلعوءمويلاروهشملاوهو]()
٠[*٥رءرفسلايفناذألايفءاجامبابءةالصلاباوبأ«يذمرتلاهاور]
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2“سو

لسيىلعُتذَجَواميذويفءُلاما

نأىلإ۾مهبفكيفاوُمَلتخامهمهنبصلادعاملوخُدلَ

َبَهْذَوْنَعاذَهيورورجلاعولطلبقاهندونأُروُجَي

vo

لبقاهنأنِاكِاَدأنمحْبصللدبدنالصعبلاقَوأىلإوپا

م9٥س2سسس2صووس1

الينإ:يبنلالوقامدحهالوُب الالب
4

2

نَعيورامب"هوتکمآنباندویىتحاوُبَرشاَواوكفلِندوب

َدنعْلانإال:يِداَيَفًديعُبنأابرممافرفاعولطلبقنأالالبنأرَمعن
<o .ملعأهلهللاق°.

o e2سهوسےے۴>2ءُ
نوياللاكءاَهيففادفَوهاذألاطوّرُشيفءيالاسم

ملكريعَّلْبَقْللهجومبيارالَودعاريعىِمَدَقىلعامارهطىلعأل
ص

س

  

 

ro۸

ررغغيآفرغميفالو.ٍلَقَعْلاُحِبِحَصملابووهوِناَدَلاةَلاَحيف

اوجهاذىلعُدُحَأبلورذُعنإ

سس4س

دقوءاتباخصالوضصابقئاللاوهوالَصلاىلعَناَدَألاساقاذهُبحاَصْف

توياهببِجُعأَوناَدَألادَعَامَلُكَتنإيبأنَعتذَڄَو

.[40©جلادعبناذألاباب:ىراخبلااور

.[۳۲٥ر«تقولالوخدلبقناذألايفبابتوادوبأهاور](۲)

َوُهَدَحَأنَمِميناثلاِنْرَقلاِءاَمَلُعُدَحَأوُهنِممدقلأنهدمَحُمنرم::ٍجْرَوُملاوُب
يفميلاومتيفالوياحضأنمَِعاَمَجيفهلفوذفَومنشعيِنععيا

يديٍتَقبَسذَقَوميولَبِاَججيرويعيْيمِهْحيَشلحدىلىلاس

مدهنأهنَعَركَذَوبنکيفناَساَرَحْلامناعوُبهنعيوريْنمِموهوزيزعلاٍدْبَعنياهَمجرتيف
.هحَحَصُمفا٠ياىلوهاَمواَمَلَُعهجاَحَفناَمَع1
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2وہر٥وںدسس۴ےک<2)۱(وسسہدووى

AEE ACWو2س.دوس٤°1

برشيالوهيفلکايالورهاطبوثبالإنذؤينأهليبنيالوءناذألا
2o7م

ص

هنيامرذقىلع:َلاَقَناَدَألاوكيىم:بييَحنبعيباليسدقو

Eُجَلَعَأهاووكردي.

لوقياَملمنأِناَدلاعماسلُمءاَمَلْعْلاٍدَفَو:ةَسِماَحْلاٌةلاْسَمْلا

ىَلَعيحدومالوقدنعهيفاوُملَاَوء8يلانعًكِلَدتولهدوم

الولوح.ل:لوَقَيماسلانأةباَحَصلاضْعنَعليقفالفلاىلعيحٍةالَصلا

موُمعلدوماُلوَقَياملشيلوقللاقَوٍميِظَعْلاءلابالإوَ

۳َنْدَوُمْلالومياملثاوُلوُقَفَناَدألاوساذ"82لرثيدحلا

TF

1 و o
يناثلاهلا

ٍةَماقِدلايف
نمْمَلبأةَدَكَوُمهنساه:روُهْمْجْلاءاهمكُحيففَلَادو

يفٰيناَمْعْلامعجنباركَددَقَو«ضَرَفاهنىلإرهاظلالهاَبََدَوِناَدَألاديك

ءاَهََْاوريِراَحَنلاءاَمَلْعْلاص":ىخامّشلالاقاَمَكوهء[ه۲:ق]دَّرُمعْلان:ٌدَلْخمَناَسَعوُبَآ(۱)

بويأنبلئاَوَوبيخنبعيباةفبطةَعباَرلاِةَفبطلاِءاَمَُعنم١ىيسلا]"رِطاَنقلا

منشةَدْيَعييأةَسَرذَميجيرخنِْمُهَكَوىلإملاِةََمَحَومَرْضَحلا
يِضَرَوهتويفبطلهآنيهريلعرئمَديدحَلاىلعِاََوَووڍِلوَمخيرااأرَ
مها.هنع

.[١۳۱/۱ء؛عرشلانايب:يدنکلاو«Vo/۲رفعجنبالعماجلا])۲(

.[١۱۷رفبابءعيبرلاهاور])۳(
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  eaAEob PSتاوتعتممت

يِفَو؛مهِضعبوَِلوَفيفهلصديىَلَصىّادععممةماقلاكرتنماباك

ةسخدتلهلم٠معناوُبوو

ببَسَو لمحييلالاَعْفَألانمماقالالَهوقالواب ىلعاهبْمْلِْلالَمْحب

ومنيراماوُلص"اوَبوج يلاِلاَعْفَألاَنِميهأصاينو
یتٹوایفااناجالوشليبيعلل

.ُجَلَعَأهللاوىلعوأةَعاَمَجْلاىلعاًمِإءاضَرَق

اَهِلَرَأىفيذلاَريِبكَتلانأكلاَمْنَعَيوُرَققالاةَفِصيفاوُملَخاَو
س©هو2ص11 قيادارفإلابمهنرَةدحاَوةرَمفهعاَمَو<2

2ro

اوجتحاوكلذىلعمُهَقفاَوَویمىمةَماقالاَوَناَدَألانَاباَحصَ

ِلْوَقْلاُباَحْصَأىَوَرَو«َكِلَذَكَءاَقأَوىمىتنمنالالبرم8يلاناب
EEسسسکے٠ام

ةفنَملوانأیوروةُاِرفيَوناكألاعفنرمأهنألوألا
7ےلو

تبحتشسيونِمْلاىلعُدوُعَفلاِهيلَعلوطناکَوفةيواعَمةَماقلا يفَمْرَجْلابحس

.ةَماقالا

ao 2o ےس ° € 2TTA ےگکس
َكلَدلواطاَمهدحَوكلذَداَعَأىلصينالبقدمنانيساهنميسننمو

صيتنألبقَدِحسَمْلالَمْنَمَونأيلاهِفملكتنمو
وےوو

مقيمُهَعَملخذيْمَلْنِإْنَمَلاكَوٍةَماَقإِبيِهَكَيُهنَففوفصلا

.][۲/۰۷‹عماجلا:هباتك](١)

يشلمعلاغوُبشُباَتِك.[معنلاغوبس:ىمسيوء6٤ص؛يويسبلانسحلايبأرصتخم]()
ِنَعَمْلِعْلاذأنَمِمَو؛ثلاثلاِنْرَقْلاِ۽ءاَمَلَعنميِناَمْعلايناسبددمحمنبلِعنَسَحْلايب

مييماما هامْجعَدفيذلاكربنبوادبعدمحم

صم

.هحح

..ةماقالاوةعامجاوناكاذإنيرفاسمللناذألابابءناذألاباتک‹يراخبلاهاور]

.خلا..اأ:لاَهنأكلامْنَع:َلوُقَينأىّلوألا(5)
.["الالبرمأ":رکدذنود١۱۷رناذألافبابهاور])°(

عرر"ةَماقإلالإ"رءىنثمىنثمناذألاباب‹يراخبلاهاور1(٦)
م
م4 oچ

دقالإ:ىِنُعُي
ءُ

سيعي
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„o س

اِءوضوضاَقَينانمهببميملامةلحدْنَمَويِبَحكِلَدَو

ٍتِئاَوَفِءاَصَفَونَنسلاٍةالَصِللوَديكسونبوث
ُةَماَقِإلَوَناَذَأاَلا

نعيوُرَوءمةإالَوناالىلَعسيَىلعاوفاءالدوج

ذأنإ:ّيِعِفاّشلاِنعَورَسَحَففأنإ:َلاَقكلام
ص

ووشوسهرلس
.ميقتواهنآةشئاعنعانوفِلاحخُم

لجرلاکِتاَدابْلاعيمَجيفُةارَمْلالَم:فالتخالالضصَأَو

.ُمَلَعَأاوضفُحب5بَروُمََماهن

هيجوتلايفلصف
2.فسوکوسوو
لبقةالصلايفباوهناىلإموفبهذيوكحيفءاَملعلافلتخادقو

يبأْنَعَيِوُرَوءالميهارَِيوتوُهَونَعَكِلَدَيِوُرَومارخإلا

يجوتلايب-وبحاصفُسوُييأُبَمْذَمَوخيِاِلَعامقين

سEبجچاَوبسيلٍةالّصلايفَهيِجْوَتلانأٍكِلاَمْنَعَيوُرَو

بَحَتْسُمانبميهاربِإُةيِجْوَتَونسهيجوملاىففحيلانأاَنباَحْصَأٌبَحْذَمَو
Ah 02 o 4

س۱ص

امونتكيردخسو:ىلاتتفلالقحييسلايفباحةَجُحَو

4

ٍةالّصلاىلإَماَقادِإهنأِدوُعْسَمناقيرطنم8#نَعءيور
۶
س

وَهَرىَلاَعََوكماكريهللاَكَئاَحْبُس"لا
[اَنِدّيَس]ةيجْوَت8#دَمَحُميتلاهيجوَتىلإمضياًنباَحْصَأبَحَْساِدَكَو

م

٦

س

4 ھرنأ7

.۸٤:روطلا()

۹۱۸[۰رةلمسبلابرهجياللاقنمةجحباب؛ملسم
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تهجروف:وهواا ولمرطَفیالیھجوتھج رالاوټول

eCنہللابر:هلوقرترماناو

اَمكرَتَومارخإلاقةينلادفعدعةالصلالحدنميففلَخاو

يهاَنباَحْصَأَدنِعاهبًالوُمْعَمهسكُرهَنَال؛هَنالَصدسمر:ليقفكلذىرس
2e

اذََوبلصنِمتسلاالهيلعضمهال:نوُرخاَلاقَوُفيِجْوَتلا

َتاَوفَفاخنإَكِلَذُكَويلعضقتالقيساكلذكرأَو
2

نإام

.ُمَلَعَأهاوكيفادِإُمرْحُيَوفصلاىلإرِئاَسوُهَوهججويهنِإفماما

[مارحإلاةريبكتلبهلْعفيّلصملليِغبنيام]

ناَمِريَعَوةَراهَطلانِاَهطوُرُشعيمَجينالادَةالّصلاداونَمِليف7

ُهرصَباذارءالاَسْرِإِهيَدَيًالسْرُمطقمراَدفِيًيالِعاَجابو

هبةاىِهجومدجراوجیمجوويلقيييدوُجشضويف

َكْلَيهيالَصباَفراَعقلباىلإاهبهيِجْوَلابَوٍةالَصلابروُمأَمهاباًمِلاَعههُجَوَو
س

0adےصص

يشمبيضيفويقعماقياحيضرءايفوفاباونجاريرشهيرو

بر":ةيرفَسوأةيرضَحةنيعَمنعمماداىلعِدْقَعلقيلَويرماوأْنِم

هللاَتْنلإبولاوْنإيلرايُيتََعَووُشتلَِعي
َكِيَضيِرَفِءاَداىلعين ضيفرهْلاةلَصنأٍيَعاتشرفيتلاك

كَباَوُتايِجاَركيلااهببرقمموُلعَمررهشيفموُلْعَمموييفيلعاَهَِضَرَفا
لهلهلقيه»يتلايهوقبلاصرفاهبًالبفتلُمكباقِعنِاًقياَح

للةَيوُهيذلامرحلاألييهيتلاكَململيَيوُهيلادس

.۷۹ماعلا()
اَلَصنِلدل:مالسلاهيلعميهاربإانديسناسلىلعىلاعتهلوقيأ]() هبقاموکشوقالَص

7٦:ماعنألا)6ىلا
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نمانايوايااويارتاراشيولليَويأ

كيرشلَنيِمَلاَعلابرولِليتيِيالَصنِلذَنيكِْشُمْا

اَحْبُسَوترَمكِلَذِبَوهَ دمَحببومهلاكَناَح اتو
o

."كأهل0كويهلا

ً
ص

ٍةَالَصلايفاًنباَحْصَأَدنِعاهبروُمَأَميهو:ةَداَعَيْسالايفٌةَلاْسَم'[لصف]
نطبقهايديساقالاترفاذإفل:ىلاَعَتهلْوَفلةَءاَرقْلالبقاَهَرْيَعيفَو

رُهَجْلاَورسلالصيفارسارََتيهوهِناَرعْلاَتْذَرَأاإ:ينعي"ِمملا

للاب:كهنالاكامكىّنَصْمْلاصاادعمهكْرنَمَو

وُبَآیوَرقءاَهِعِضْوَميف.انيشاذَهْنَعديزيالجلاناطيشلاس

وباىوَرَوةَءاَرَقْلالبقُديِعَتْسَيناك®باَطَحْلاَنْبَرَمُعننَاهههللسمَةَدَع

نممهريغَودوُعْسَمَنِاَوبلاطيأنِ:يلَعَوقيدصلاركيابنأاضدنع

ةديعويادااًذَهبَويَءاواكرخلةنينبارثلايعش

و

اولَوريكادندوةاتَسالالاكمميا

راَميِف-ةَمَألاقفا:ماَرْحلايفةأسَم[لصف]

وللاِلْوَقِلاهبًالِإِةَالَصلايفحصيالٌبجاَوصرفمرحلاةريبكت
ص

:اگلولالوقامو۱71ر:لوقوگدكيدو:ىلاَعَت

ةالصلاننسميسقتنوكيل"لصف"ةملكاهدعبيتلالئاسملاوةلأسملاهذهناونعلتفضأ]()
يفلصفءهيجوتلايفلصفءةماقإلاوناذألايفلصف:يتآلاوحنلاىلعدحاوقسنىلعاهلامعأو
.[خلا...مارحإلايفلصفءةذاعتسالا

۹۸:لختلا)٢(

.ابيرقوتير)٢(

رْثدُملا)٤(

7
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يِلوميلااهليِلْحَتَوييبكَلااَهُميِرْحَتَوٍةَالّصلاحان"
هللالِبَقَْسامنوصولاغسقَىةالَصلاَتْذَرَأاِ:َةالَصلاُهُملَحُي
َبَجَوَفةَالَصلاحاتيفادنعريكيهنأاكهلعنملاَمَو؛ثيدَحْلاريك

ٍةالّصلايفُهَلاَعْفَأنالو٩صينوُمَتيأَرامكالص":هلْوَقلبلفنمَكِلَذ

اوءاهيفضْرَفِبسيلهَهيلعغاَمْجِلاعفوامالإءاَهِضْرَفلَمْجُمِلايبتناك

ةَريبكَتىلعُهوُساَفْمُهَلَاوجاوهلكِةالّصلاريكنأىلإْموَفبَعددقو
فيعضاسَولفتهلكةالَصلاريبُكَتنِاوافقموفدشذَقَومارح

و٥و

.ُمَلَعَأهاويَالَصلايفضْرَفِبتميليتلاِلاَلاىلَعُهوُساَْمُهَلعََو

بكَلا:ةالَصلايفَيزْجُعْلاريبُكَلاظننألَاوُعَمْجاَو
ىلإيمِفاشلاَوٌكِلاَمَبَحَذف؟ةَماَقَمهانميفوهاممههِيَموَفَلَاوما

ركألاهاوبيكاهللا:روجب:َلقيالانأالإمافاومطفموقها

هلالَهللا:لثمُاَنْعَميِفناکادَُماَقَمهريَعُموَقَهَىلإَبَهَذَو

ةفينحوُبَأىفاَوَوميِظعْلاَوليِلَجْلاَومطعألاَوللايفاوُملَْاَومط

.اَذَهيفاَباَحْصَا

ا
ه

2

َبَحَذَفوأحاَيفألايفريتعُمْلاوهظَْلالَبب

وٌريِبكَتلااَهُميرَحَتاهلقهنأىلإوألا

(١)١٠۱٠.

باتكفوادوبأو"ٌروُيْطلاةَالَّصلاُحاَتفِم:ركذنودب٢٠۲رةالصلاءادتبايفباب«عيبرلاهاور]()
.[١1رءوضولاضرفبابءةراهطلا

.[۸۹۷٥ر؛مكيلعمالسلا:لاقفدرنمباب«يراخبلاهاور](۳)

.[هجيرختقبس](٤)
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صاَحمُكُحْلانأىلَعلديُرصَحْلاَورصَحْلِلانُهَحماللاوفلالاَقللا

بةوكلذموىلإياقلكاحضأبكَهيقرنا
س

ٌرظنلاَوفبقومامكبهَهنٍتوُكْسَمْلابكحنأوهوباَطْخْلالیل

يفٌنناَمْمْلاهكربنباهيلويلعضصوضصنَمهالَلْوَقْلاتبجو
01و ص11 هاو«هاك

اَهَرَواَجْنَِوهَلةَالَصلَكابِساَوأاًدمَعَُممارخلاةريبُكَتكرتْنَمَو:ًةلاْسَم
1

4 0

تدعوُكرلاىلإاَمَّرَواَجْنَِورُوجريةَءاَرِقْلاىلإ

یھب:لیقَو.ربتعُبال؟اهّرَواَجندعبهيفكسللادعبلَكومَا

.اهَمِكُحُببىتالفةالّصلايفلوخدلايهاهلمصملاوهو

يفلولاِهبلَعِبَدصَقَينأ:ةنيفيكَوماَرُخلابهيلانك:ةلاسَم

وهواهمكُحباَحصِيْساَتبَجَوةّلاهتنراقادِإمتءاَنْمَدَقامكٍةَيعُمْلاة

ىلإهَينلقبنالئمءاَهَمرَجضعياهيامَتدُحُيالنأاَمرماس

كِلَذهريملةالصلاتهيرتيزَعنوءاهماَمَِلبقةالكلانمجوخ

2

ثبشتلاوءاهقيالعبقْلعَلاَورُمَأيفِكاَمهْنالايفهيٌتبزَعنإأَو

؛اهِبداَدَيعالاكْرَتيِدْنِعىَوُفَألاَفيالّصلانمىحُهَرَظَندريملوالوضع

"هقدرنبرياجْنَعبِاَسلانِماَمُصیووذَقَوراياعقاَوكينأ

هَراهنيلقَعاملإيالَصندلِسانأىلعلااجلاَ
۶

2

نهبراّمَعيقيرطنم4#يلانعرِكَذدقو#%ينلاىلإمهب

تن0
.ةكربنباعماجيروُهْشَملاويانركِذَوهركذقصس(۲)

.اَمهبُفيِرْعَتلام

ثيداحأيفلوصألارداون:يذمرتلايلعنبدمحماوروءظفللااذهبهجرخأنمدجأمل](9)

ءهاتعمب۲/٤۱۷ةقيقحيفةئاملاونوعبرألاوسماخلالصألاءلوسرلا
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لعةهالطق-ماادبقلاحتالاونتلدمحمتحك

N

+

ک\
ک الَصلايلَصيَللُجَّرلا

هاو
٤
هللاءانِِهْيلَعسباكاهيُهَرظَورقهيالَصيفَركَذَتنِاموم اًمَأَو«ىَلاَعَت
ر

ابكيفكلانتنسَلنإهلعسابالقنيدمهمبلقلعنِ

هلليقفيالصلايفيِنيِرَعَيساَوُسَولالاقهنآسيقدبعنرماعنعيک

لَعَنََكِلَدنميليُبَحَأتسلايفَفلَتََتنل:َلاَقَك؟ايندلارايفأ
هل؛َكِلَذَكَوُهَوءاًساَوُسَوكلذَدَعَفنراكيوبيتبيل

شاهولوسهر
.هلعهاویفوهاممهفنعهلَعشي

يفُماَملْعلافتا"ميحرلاِننَمْحَرلاولامسي"وَءاَرِقيف[لصف]

يفاَهِبحافلامنَهباَحصَأوسنان;ِكِلاَمْنَعيوراهبٍةَالَصلاحاف
س

ىلإاهُعبُرالواهالواَهْل

كا

ااوولامامرييقالحتووأئاكاً

ىفارقي:انباَحصَأَلاَقَويفَكِلَذ أ
وےس

هَارهَجَولاَمارسيفايفالِإءاَهريغيفَو

ءةالصلاباتكء"...المعدبعنمهللالبقيال":ظفلب«بيهرتلاوبيغرتلا:يرذنملاو
.[٤۲ر؛دوجسلاوعوكرلامامتإمدعنمبيهرتلا

.[١۱٦ر‹مامتيفةالصلافيفختبابءوهسلاباتك‹ىربكلايفيئاسنلاءاور])۱(

اًمَأَومَعَمْلنِإُدَسْفَالِطاَوَحْلامَاطولوبوناِاَمْعَأيفصخريناك()
.[۲۸٦۲۲ر«لامعلازنك:يدنهلا]"ةيفانونيرْحَبلاةيزِجبسأليرَمُعلوق
:هاَنْعَمُف :لاقباطخلانبرمعنع.ُهَوُحَنَوَكِلَدَرَمُعٌراَوُجالِءوُسلابوةَراَمَألاسفنلاِءوُسرك:هاَعَمف

ةالصلايفءيشلالجرلاركفيبابهاور]يِانوُرهَجَالين"
هنعهللايضرهبققئاللاوانأويشيجزيهجتيفركفتأيأ":(يشيجزهجأ)لاقو۸٤٠

يتلاَعَمتْيلَص":لاَقثٍاَحْلانهبْنَعَو["هعفدلواحيفهيلعمجهيناككلذنأ
هُتنممولاوجويفاتياوياسضنىللَوتيرمَاَنرَصَعْلا
ترمهءانَدْنعتيبوايسمينأتهركفءاَندنعاربٍةةَالَصلايفاأوتْرَكَذ":َلاق٠هتعرسل

.[١۳١٦٠۱رةالصلايفءيشلالجرلاركفيباب«يراخبلاهاور]"هيَمْسَقِب
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اساررفتاوهمتوصلكقووسکو

هيَلوَقٍدَحَأىفعفاشلاوىرلبأكيتعمقايف
jهو٥DAےس o٥11ە%۔)۲(۴°

.مهریعوروتوباودمحاوديبعوباوِكَراَبُمْلانْباَوهبيناو

يآیھلحراثآلافالتخا::اَمُهُدَحَأنايكالخلابستس

اهوسويييواوصنعهتتأعىومة

یوروشااَمهَمحَرههدعبنمِناَتَفيِلَحْلاY3ةةالصلايفاهبارقرُکي4

سالارَبارلادحْلايفَرَُعايأدنرنبرياْجنَعاح
٤ے2۶و

يملافلىلَصهنأهربأمت!؟اَموُلَعَفَو:َرَمَعنبالاقَلَمْسَبْلاعارفاوُكرت

ءايتنامامورنانوت۶ربالافرقةَراوناکفهدعَبنفيِلَحْلاَو

َكِلَدلغمهلىِدْبَعْلاراحصنعيوروتسيملذايِنَءاَسَف:َلاَق

حاةنمدْبَعنِروتىلإبِييفوُكْلايوليقوُرسَمنبدبعنبُنايفُسوابعوباَوُه(١)

.هححصُمهاه١هنسةَرْصَبلاِبَتاَمَوھ۹۷هسدلونيالايمينموُمَووادا

ةَمْيَالاُدَحَأيِداَدْعَبْلايِبلُكْلااميلانِ:دلاخنِيميهارووه:روُوُ)۲( َنَبِماَجلاَنيِدِهَجُمْلاك

الضْفَواعَرَوَواملَِواهايلاةََدحَأاك":ناَبحنباهيفلاكلبٍبيِدَحْلايملِع

سيفوت<هَلناكْنإَوِةَفَطْنِمدعي۸/٤1۷ةَنايِدَو

.ه٤٤۲نسليوه٤

هللِْمَحْلابٌةالّصلااوُناكرَمَعءوركابأَوقيلانأ"سناٍبيِدَحِل()

"لسمدارو[۸٤٦۱٤«(ميحرلانمحرلاهللامسب)برهجياللاقنمءةبيشيأنباهاور]
رهجياللاقنمةجحباب]''اًمِرخآيفالوةَءاَرقلالأيفميحَرلانَمُحَرلاوألامسيورك

بابءنابحنياهاور]''ميحرلاللامشبنوُرَهُجَيال":ةياوريِفوقةلمسبلاب

لعنلاقالششاوريفيلالمياعَ]۲۸۰رةالصلاةفص

َهَيَِمْلاىلُإهدَریلوالاو«؛ييَعااذهدَنا؛(هلانإ):لَقَ(اًبحتمداَم):َلاَقاًمَليأ
دجأ۲۳(11:فهكلا)©اًدَعكيكےک6وأعليلون36ىلهالاَ IK
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1

رعاَنوُِلاَحُمىَوَرَوءناَطْيْسلامهمماَهَسلَتاولاباتِكْنِمهَلاَهَِإ:َرَمُع
و

)۱(>aموةريرو َِكِلَدلثم4#يلانَعنرناوبلاطزن

رمةيَةَلَمسيلا:اَُمَدَفامكَرُهَفِفالْخْللوىناثلاَُيَسلااأو

ُهِياَحْصَأَوُكِلاَمُفلملةروُسيفالإةيتسيمَةَروُسلُكَو
هبمُنييهمَاحضءيادوشيفلمنعبثت

َةَحَتاَمْلادَععُهَنأَو۳لسانِريعْنَعَوسابعنئانَعَكِلَذيوروِهَحَناَمْلا
ص

س

محلالامسياهيدَعَوايعب لاقيفسانلاتفلتخافييحّرلانخ

اَرَقَتاهن:اَنباَحْصَأِهيَِإُبَمْذَييِذَلاَوءاَرهَجأرق:نوُرَحاَلاَفَوارسارت::ضب

ملايَاارجويلاعار

ٍرْيَعِبُروُجَتالنأىلَعملِعْلالأعَمْجأَويفٌةلاْسَم[لصف]
ثيِدَحِلَو"نافلنماماورا:ىَلاَعَتهللالوقالواًوُهَسءار

«ًدِعاَصَفباَِكْلاٍةَحَياَفبالإالصال":لاكا8يلانَعِتماصلايِدبع

لك"لا2نمَعَةريرهيبأِتيِدَحَوديميئ
4
LT Wad

ِنَمْحَرلاشامسياوُةَرفاقَهَحَاَفلامترفاإ"ولالو ميحَرلانَم
ةالصلايفميحرلاننمحرلاهللامسبةءارقبوجوبابءاورE"یدهَ

.[٢٦۳ركلذيفتاياورلافالتخاواهبرهجلاو

للامباَهيِفًارَفَوآراأيهبانكاهح:لاق»سابعنباقيرطنميورامل()

۳٢0۲رهقالصلايفةءارقلايفباب«مييرلاهاور]"فابانكنةاإ:َلاَفَوٍميحَرلاِنَمْحَرلا

.[اَذَملغمسابعنباِنَعريبجنبديوسىوَردقو:ةَدْيَعوبالاق:ت

٢۲:لّمَرُمْلا()

ةحتافبهتالصيفةءارقلاكرتنمبابتوادوبأو٢۲۲رءةالصلايةءارقلايفبابهاور](٤)

.[۸۲۳رباتكلا
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Eنارونافیخریااارجاامنعتقمادلک

ابناگ0نيروادبانكاةَحَتاَفِاَهيِفارقيملالص
ےس

.ةروُساَهَدعبأرقيمَنِتْوَصضْفَحيفارْهَجباَتِكْلاهح

هللامهَمحَر7 ماسىلَعرْهَجْلاَورسايفَةَءاَرِقْلانأل

و

ِاَمَريفِةَعُمُجْلاوحْبصلاكقَروُسلاَوِددْمَحْلاٍبِتاَعَكَرلاعيوَجيف
ةَحَتافِباهعيمَجيف:يناثلاماما َرصَعْلاَوظًاةَصاخهح

لكنمنوايفرَهْيفياكلهرلانِيعُمَجْلا:
يفارقيمل8يلان"يورويفوسواتنةد

قلانمريككلذىَلَعَو"اريباَتِكْلاةَانبااوصلننري

ٍةَحَتافِلإرْصَعْلاَورْهَظلايفارقيالهنأهريوديرنبرباج:اَنْباَحْصَأيمت

يفْمِهرْيَغَوةَكِلاَمْلانماًيِفلاَحُمءاَهَّفْملكلرباَنِكْل

اورألفروااروباج

.[۲۲۲رةالصلايفةءارقلايفباب«عيبرلاهاور](١)

تاعكرنمةعكرلكيفءةحتافلاةروسةءارقبالإحصتالةالصلانألصألا":قباسديسلاق](۲)
هيلعبجيوةءارقلاهنعطقستمومأملانأالإةالصلاضئارفيفمدقتامكلفنلاوضرفلا
اوتصنأوهلاوعمتسافنآرقلائرقاذإو):ىلاعتهللالوقلءةيرهجلاةالصلايفتاصنإإلاوعامتسالا

مامالاربكاذإ":ملسوهيلعهللالصهللالوسرلوقلو٤:فارعألا)(نومحرتمكلعل

لمحياذهىلعوء[۹۳۲ء٠١۹۳رقالصلايفدهشتلاباب؛ملسمهاور]"اوتصنأفارقاذإواوربكف

اذِإبابءةالصلاةماقإباتك«هجامنباهاور]"ةءارقهلمامالاةءارقفمامإهلناكنم":ثيدح

ةيرسلاةالصلاامأوءةيرهجلاةالصلايفةءارقهلمامالاةءارقنإيأ:[٠٥۸رءاوتصنأفمامإلاارق

نكمتيالثيحبناكاذإءةيرهجلاةالصلايفةءارقلاهيلعبجتاذكومومأملاىلعاهيفةءارقلاف

بوجوهحجرنيذلاو"ء؛نآرقلاماكحأ)يبرعلانبرکبوبلاق.ماماللعامتسالانم

فلخةءارقلاءةنسلاهقف)."مهدنعةنسامهيفةروسلاةءارقنأ"رابخألامومعلرارسإلايفةءارقلا

يفدروامك.۱۸£/١ںاصمألاءءاهقفلعماجلاراكذتسألا:ربلادبعنبا:رظناو/١ماما

ةَالَصْنِمِناَيَلوألاِناََعُكَرلاوُهِةَنوُنْسَمْلاةَءاَرِقْلالحمنأىلُعءاَهَفْفْلايما":ةيهقفلاةعوسوملا

]۲۷/۹۰)"ضرع
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T۶مهوکسەگوس Zo٥
E1مسالااأر الَرصَعْلاَورهظلانأىلعنيعمتجُم

٤ولے

ًالْيَلاَهِرسيباَِكْلاهحةاالإايفردالةعكَروأةالصلكاًنيأَرَوءامهيِفرهجي

ٍقَدوُملالجلوَءاَرِقلابامهيِفرهجينيديعلاوةَعُمْجْلاءاًراَهََو

انصاحباَتِكْلاوةَحِاَفِالإامهأرَرَلقبامهيفاكذَحََكاهلاَُالَص

3يلِالْوَقِلراهَنلاٍةَالَصيفراَّرُسلاىلَعسالَاعَمْجَأدولعلاو
Reساَمْجَعراهَنلاالص

يالَصلايفِةَحَياَفْلاةَءاَرِقيفِرْذَفْلايفُماَمَلْعْلاَفلَعْاَو:ًةلاْسَم
اَهْنِمكرتنإَفةالّصلاٍِتاَعَكَرعيوجيفرقتاهنأىلإاَناَحْصَأَبَمَذَ

7و نَعيِكُحَويَلَعَداَعِإالفايسااهنلكألاكرتنوُفَكالَصَداَعَأاًدْمَعايك
لاقهاأيِرْضصَبْلانَسَحْلانَعيِكُحَوالسلافضييفاَهََجَْهنأياشلا

َريخَألايفزایيئنعيورويفاناررت

رْهَظلايِفارقتيَلَصُيه8ولالَورناك"ءاةانَعنفجينااقعىلعكتب(
ةَعُكَرلاُلوَطيَوءانابحأةيألاامسيبو«نِيتَروُسَوباَتِكلنيوِلنيَعَكَرلايفٍرْصَْلاو

ةحتافبنييرخألايفارقيباب«يراخبلاهاور]'بالاةَحَتافبنيراييفارقي
لکيفررهيبنعءااموهاعااذيفاَلاوَدَيدنَِو٣٤2۷باتل

رقي ىَعذرمَنوْمُكْنَعايفاانَعىحاموكاعقوفالوسثراَنَعَمسَأامف"ءارَقَ
ها.[۷۳۸ررجفلايفةءارقلاباب«يراخبلاهاور]'اکوهفَتذزناوتاا۹
[فالخلحمةلاسملاو]ب

اذهو":يوونلالاقو١1۹رراهنلاةءارقبابوةالصلايفةيآلاديدرتباب«قازرلادبعهاور](۲)
حرشعومجملا)نيعباتلاضعبلوقنموهو"هللصأالبيرغلطابهركذيذلاثيدحلا
ٍةالَصيفِةَءاَرِقْلابرهجيْنَممنيراِ":ةريرُهيبأٍثيِدَحنُِةاَنْعَميِفَو[(۳/۳۸۹«بذهملا
ء؛باطخلاروثأمبسودرفلا:يمليدلاو۳۸۹رريبكلايفيناربطلاءاور]''رْعَبْلابُهوُمْجْراَفراهَنلا
.[١۳١۱ر

۹
ا
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اهيِفارقيملةالصلكاهلنوهنالامي:فالخْلابيَ
€وسە£س"بع

وأةالصلالكيفاَهَضعَبأةاأرقأَ"ثيَِحلا...نآرقلاأ
٥oےس 2e orوتل

.ملعاهاواهيِفارقيمل:هلوقلخديملاهنمٍةعكَريف
ا

َدْعَبٍةَالّصلايفٍةَروُسلاٍةَءاَرقْنِمَئرْجُمْلانأىلَعاملايَرفا7
زُجَت:ليِقَق؛َكِلَدَنوُداَميِفاوُفلَتخاَوءاًدِعاَصَفِتايآثالثباَتِكْلاٍةَحِ

رقهلنريراجنأيوونيلةباكٌةليوَطهَمِظَعنُميآ:اقيص

هاورنوميکيتينفاروعرگامحبت

نملَصَفُملانمٍرْدَصأرقةينأحّبصلاٍةَءارقيفاَنباَحْصَأَدْنِعبحمل

سبع0دمةايفَويبىلإكراكىلإا82ٍّكَحُمةروش يفَورْجَفْلاىلإسبع
و۰°و .مُلَعَأهاودَحَأهلاوهلفىلإتلراذِإنمبْرْغَمْل

سۋوoس
َيوُرَو.ِنْيَتَعُكَريفاَهريركتَوءاًعَمنيَتعكَريفِةَروُسروُجَيَو:هلام

نولعوبالمحلينفررجايفركهلورغممنبانأ

هذهِِةَمََعْلايفارقهَاضهعامونفيةرملَمَكَرمثكحاللاَوُه
Aو2Pa)ھوال1̂ےس24مےم يِفارقمث۽ةَروُسلارخآىلإايوباملزرعىرآارت:ةيألا يناثلايف

ووەر
مثنيلاَورفتْمنأببِمَايففارقهنأنعليوةو

وGoوارسسر

رے

ے
ارقهنآفباطخلانبرَمعنعانعَلَبكِلَذَكَو«ىَحضلاَوةَروُسيِةياثلايفارق

2

5

.ابيرقمقدقو(۱)
۳۰:كلُمْلا()

.۷۷ىلإ١٠نم:ناَْرَفْلا()

ٍةَعكَرلاىفؤارقينألئميالّصلايفَرَوُسلاسكتتنأيفراو":حاصيإلايفلاق:لاق(٤)

يفِهْيلَعسابالقنوءاَهَأَرَيٍِةَروُسلاقوقيهِةَروُسِبةةيناثلاٍةَعُكَرلايِفَوِةَروُشسِبىَلولا
.هححصُمها.[٩48ء١/۸8۸٤ةالصلايفةءارقلايفباب]
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بلصعأبكبرلعقفيكرتلايفيملاكَم

وِاو0تكليبركبىزةَعكَرلايوقَرَمُهْلاةروسبو

و

يئارقنفویلينمو::ليقَوهستعيسينأِرَْجْلادعولاسم
|ةَروُسلاارقيفكيكورجلوارقيدنبالهيَعمييمورَْج

ليزلبولايفتعاوااإهونتنننعميمل
ةَءارقَوافكتراَصًالإَوُةَسْفَعِمْسْيَوالإاهجراَحَمِبُفوُرحْلاحلنکمي

مهكرمَْنَقسلاغاَمسِإَوفوُرُحْلاِباَسَللاكيرحَاهرَدرسل

مَعَهاوفيكناهنألتارلانملعقامدع

شاَءاشْنإهّيلَعَداَسَفلَكاررْصَعْلاَورَْظلايفٍةَروُسلابارففيسننَمَو

اَرَعيلَفعُكرَيْمنَِوُكَالَصفيَعكرةاعِضْوَميفَدَهَمتلاارقنِ

.ُمَلَعَأهلةاَورْهَجْلايفةَروُسلارعيةَالَصيفمكرحتا

يشييذلْاحَّلاَو.اًهيِاَعَميفركَمتلاَونحلرعبةءاَرقلاليتربحت
كلذِءاَبْشَأَوءِةَمْحَرلاهيبباَذَعْلاةيوَِباَذَعْلاةِيةَمُحَرلاةيلدينأةالصلا
.ُملَعَأهلاوكلذهشامواًديجوَتكْرّشلاَواكرَِِاَدُحَولاليدبتنم

ريبكتلاني:اَمْهاَدُحإ:يفِءاَمْعْلاضْعَبَبَحَتْسادقو

يبنلل:لاقهريرهيبثیدَحلعوكرلاوَءاَرَقْلانسي:ةيِناثلاَوقَءاَرَقْلاَو

WY)22ےPPصم ©"عوكرلالبقةَءاَرِقْلانمعرفادِإَوتالصلاربكينيج

.١:ليِفْلا(۱)

.١:نوُعاَمْلا
.[٠٠۲۹رمامإلايتتكسيفباب«يقهيبلاهاور]()
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aEارايف "ۇزايتونز.سْفكلاراَدَقِمتكسي :EY

ضرَقَوُمَو:عوكرلايفلاسم[لصف] َنِمعامجإيهبالإميتال
هبايلائالو«دكا:ىلاعَتفاِْوَفِلسال
ترقلاىفالثنميللاميةلّصلاهمَلَُبيِذَّلايارغا
امگالص؛هِلْوَقِهبءاَدَيْفالا

ىلعنيِدَيلاعضووناَكْمِعقلايفهدَحَواتحنالا::يوَعللاعوُكولادَح

هنأ8#يلاعوكرةفِصنميوراطأوكايفنيك

ىلَعهيديعصَوعكراِفهدِلَصفِىلإنيوضعلكعجرَيىتعماقتاعكاإ
ص

تعمرهطیوسویك لُكعريىتماقاعوُكولانِيهَعفرادِإَوءالِدَتْعُم

َلَعْفَينأيلصُمْلِليبنياذكهف.ريكاهلا:لاَكعكَراَدِإَوِلَصْفِمىلإنِ
وووكلور

ءانحْنالايفٌرواَجُيوقلعيوسيونعهيقفرميِفاًَجيَوفعوكُريف

”«ريظَملاَكيَرسايميْ:تّلَرَناملها4#يلانَعيورَاوَيْسالا

4

لاقةريرُهوباوراماعفئالااذاملوطهتوكُسنوكَيلب[رثألااذهلعفقأل]()
تلققارالبقةهتكسةالصلايفربكادِإه8وفالوَسرناک تأيبابئالوُسَراي:َتلقق

ياياطخنيَوينيبذابهللا":لوُقَ:لاَقاَِةَءاَرِْلاَويبكوكستَرَيشأ
سنداَنِمُضَيالابولاىقاَمَكيايانميبتهللاِقِرْشَمْلايََتْذَعاباَمَك

ءريبكتلادعبلوقيامباب‹يراخبلاءاور]"ِدَرَبلاَوِءاَمْلاَوجلثلابَياَياَطخْنِميتلاهللا

.[١۷۱ر

VV:1(۲)

\

2g aسص

باي‹ناذألاباک«يراخبلاهاور]ايكاَكلذمتصفامويص

۷٥رءاهلكتاولصلايفمومأملاومامإللةءارقلاببوجو

.[هجيرختقبسل(٤)

اَماَنْعَميِفُةَدِحَُماَهَلُكَوهعهبِروُمأَمْلايلاعورهيَةهُفصَتظاَمْلَابثيِداَحأُتَدَرَو

1اوااهنم]

.[7°:ةقاحلاء٦۹:ةعقاولا](١)
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يفآرا0عنَمىلَعاeَعَمْجَأَوکیويفولجا"۰لاق

ىفِنآَّرَقْلا7لاتيهعسابعنباثيوحعو

اوىشدوجعوكل

انأاوةفينَحوُبأَواَلاَ<بََذَولَكِل

االتىلغألايييرناَحْبُسدوُجسلايِفَوءانالتمِِظَعْلايرناخب:عوكرلايف

نشيوواباحضَاشنبدايووباعنبقعتبوحيفاتىل

٤ الإُيْطَأَونسخاوهفدارْنإَفئزْجَتنأهكميبرلا ِ
4

نسهبلوْەلفأشنبلةونيوبازي
نأيوروهرويرسلِنَسَحْلانَعَكِلَذيِوُرتالتكيدُنئِرْجُمْلاَو

اَم:لوُقيَوكلامنبسرةفلصْيَوءاَرْشَعشععيسيناكزيِزَعْلاٍدبَعنبَرَمَع

نبةعيذُحنعوالعلااذهٍةالَصنم#هللالوُسَرالصبَهَيشَأتيار
ےک

ی ٍدْمَحِبَوميِظَعْلاوللا:َلاَق#يلانَعنايا دنعسلو"امالهدُمَحب
س

ْسنمَرمينوعسلايفِناَصْقلاَوَةدايرلايئالصشتلما

هلعكالداوعْبنَمَوبلوُمعَمْلاوهَف

َبََذَف؟ال1ٌتجاَوَوُهْلَعِيوُجُسلاَوعوكولاِلاَديعايفُءاَمَُعْلافلتخاَو
وُجُسَووكريفاولا":#يلاِلْوَفلباوهنأىلإْمُهصْعَبضو 0کج

.[۲۳۳رءامهيفلعفيامودوجسلاوعوكرلايفباب«عيبرلاهاور](١)

:لاقبلاطيبأنبىلعنع":ظفلبء٠۲۳۱رءامهيفلعفيامودوجسلاوعوكرلايفبابءعيبرلاهاور

.['"دوجسلاوعوكرلايفنآرقلاةءارقنعوهللالوسريفاہن

نآرقلاةءارقنع##هيهََمَوَ]"...ُءاَمَلْعْلاَعَمْجَأاو":ِفّنَصُمْلاِلْوَفَعَمبَراَضَباًذََو()
.[دوجسلاوعوكرلايف

.[۰۸۷رهدوجسوهعوکريفلجرلالوقيامبابدوادوبآهاور](٤)

.[۱۲۱۸۳ركمحأهاور]

.[١رهدوجسوهعوكردنعيلصملالوقيامةفصباب«ينطقرادلاهاور](٦)
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ةَلوُمُْحَمْلاروُمَألاىلَعاسيباُوريَعهنأىلإَنوُرَحادوجسو

جوکيفهلصميالنِالَص:َلاَق#%ُهَنَعَوبذَنلاىَلَع

ي

َفيفْخَنلاُءاَمَلُعْلاتركودوس فخ اذِةيهاَركْلادَعوكرلايفَفيِفْحَتل

ِدِجْسَمْلايفاسِلاَجَناَكهابدوُعْسَمنانأيوردَفَويّلَصُمْلامبرمل

ېكن:اقدومنايعدَُوُجُسَوهعوكرحفلصقلُجَرلعَدَق
e0سوگسس۰۰٥771>بص ذنمام:دوُعْسَمنبالاقفَنَسنيعَبْرَأذم:َلاَمَف؟الّصلاوذَهىَلَصَت
2ود.و4ور)۳(٤ر
هعوُكُرفحالجر6®بطلاُنَُعىأرَوهنسنیعترا

٤ «ةالّصلادينأُهَرَمََكءانرُهَظَأنيبٌقامتلاكرتنالواو:َلاَفَكيّرَدلابُهكلَعَ

ىلإوضعلکمجريىتَحهياوتننيلَصُمْلاأا
ناکءاًماَمِوأاذَفناکاَدِٳْنَمِلهلاَممَس:عفّرلانيجيفلوقو

فارابىغادولالإيفيفنعلكاب:لقَيلَاًموُمَأَم

شاريفالانِيطّسوَلاوُلاَديَعالا٠اريفلادتعالا‹ىربكلاننسلا:يئاسنلاهاور]()

يشأووهوِنيدْجَملاِنَعنَااهنَعنيعاَرَذلاعفَرَوضْألاىلَععضوي؛ِضَْقلاَو

يحينأوُهَف3ةيسْنلاباموةبِسَلاباًذَههَهْبَجْلانيِکُمَتنمنکوٍعصاَونلاب

ناکقرکبووصيالوهَرَمَمنيكولاىلإِناَديلالَورهط

وء۹۹۷ركمحأهاور]''هلادتعاَنِمكّرَحَتامِءاَممهرهَظىلععضوولعُكَراإ

رَ:لاَقَو‹[٢۲۸۷ر«سأرلاعانقإوعوكرلايفبيوصتلاباب«ةالصلاباتك«قازرلا

فشريمدوُجُسلاَوعوكرلايفةَبلُصميالْنَمِالصالَنيمِلْسُمْلاَرَكْعَ

[٢۸۷ريفعوكرلابابءةالصلاةماقإباتكءهجامنباهاور]"بْلَكْلاماريادوُجسلا

ِءاوَيْسالابكيدو«عوكرلانِمفولايفرَكِيذكدوُجُسلاَوعوكولايفلاداطرشي

.ءاَضعألارارَقَيْساَدْعَباماًنَمَرتكسينأ::اَمدَحَوِةنيِياَمطلاعمُهَاَكَمراقلكدويىتحامي

.[٥۵٥۸ردوجسلاوعوكرلايفهبلصميقيالنمةالصبابتوادوبأهاور]

۸١رةالطلافيفطت«ناميلانبةفيذحنع«ىربكلانئسلا:ىئاسنلاهاور]()
.[ظفللااذهبهجرخنمدجأل](8)
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رے1لہل۳Oراهاراااهترلواگنعاوتهلےب تد

انيِدَحمْوَقلُكُباَحْصصایوقدقيوألبقهيديعصيلم

.ُهَبهذَميوق

يالَصلايفضْرَفَدوُجسلانأىلعاوُقَفَاَو:دوُجُسلايفةَ[لصف]
4برقہقاوجسدجال:هلوقةو4اودُجسأو:ىلاَعَتهلالْوَمِ

نيتبكرلاَونْيفكْلاعَمضْزَألانُِهَفْنَوةتهبجنأ:دوُجُسلاٌةَمِصَو

كأالَوبارآةعىلَعدُجشَنأتري:#يلاِلْوَقلٍنْيمَدَفلاعباصأو
نلمشويرتايوُرَوُءاَضَعألايهورارُعَش

هيدضَعیَادَجَسادرناك”اگادعيباٍثيِدَحيِفَوبصب

بصف:اذكَحَعَْصَتنأخنَمَلا:ْمُهْضصْعَبلاق«""هيَلْجِرباصكوهيجن

تلكلنهيبنيقمارنلعبىلإانبلملعزتوعمتبا

هيتبكرنيبفرقوهيبنعهيضىقاَجيلَصُمْلاَدَجَساَدَِفعباَصَب
ررمووحرمتالوجيرفتلاَوُهَوِهيَذْجَفَوسوهيينجَوهيقفرِمَو

لَواًرْعىَشفكيالَوءاَمِهْيلَعيكرريأَرنيبوهيكلعجبو
َناَحْبُس:لوقَيانانحبسييَلَعسبالفضرألاىلإةفلصملنوءاتو
قْريَوعباصأضزألاىلإْلّصَولوهاتمامكاالىلغألايَر

ىحوَيلَو«َصْرَألايلياممىَرسُيلاُرهاَطَوهيَلْجِرنِيدُعْيلَوركابهَر

هيريبَابكفيكتنويصفلرضعلك
ضْرَألاتتَنَامرْيَعىلعالوص

.۱۹:قلَعْلا(١)
.[۷۸۳ر‹ةالصلایفهبوثفكيالباب‹ةالصلاةفصباتک‹يراخبلاهاور])۲(

.[٤۳۰رةالصلافصويفءاجامباب«يذمرتلاهاور])۳(
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هَنوُرحآهنيعََمَوضنمامارْوَكىلعِدوُجَسلايفف

ننووأ|ةماعلاريب"تاقاطىلعَدُجسَنأنيموقرَ

ملفةاَمُكنيتدُجسلاني لاَدَيُعالايفاوُمَلَخاوسمتالوأُهََهْبَجضْرَألاسَم

.ُمَلَعَأهاو.عوُكَرلايِف

ْتَدَسَفْدُعَفَيملولهَل؛يقاَتابباَووُهَو:سوُلُجْلايف[لصف]

ىَرْسُيلاَرِهاَظَوىَرْسُيلاصَمخَأيفىياهمّدَقَرهاَظوسلَجادق

َميِبَرتَوَدوُعَلإاهلكِدوُعَقْلاٍتاَعيَحاوُراَجَأنرالايليامم
نانأ:ْمُهَصْعَبمَعَرامفَوُهَويفِنَعيلانقو"ولم

دَنأ:ليَويهليفوِنيكدجَملاامفىعءبيلُجَرلا
٤ نأ:وُهَءاَعفإلانأاوَأَرٌمْوَفَو«بْلَكْلاِءاَعْفِإلمِهيَذْخَفاًبِصاتِهْيَيلِإىلعلا

سابعنبانَعيوذَقَوِروُدُصىلعسِلَجَيناوىلعهللَعُجَ

ةنسوهةفصلاِهذَهىلعدوُجسليفىلَعاعف:ُلوُقَيناکهنأ
سWFی٨س َدُعَفَينأوهيهنلاهيفَدَرَويِذَّلاِناَطْيّشلاُبَقَعا ىلع21لجل

هللاوةالصلاديبتايمنماذهیوامويفهيَ

Ê

.[شامقلاةقاط:لاقي«؛ضعبىلعهضعبافتلمشامقلاناكاذإءةقاطهدرفم‹تاقاطلا](١)

عَمخلاِضْعَبْلاَوضْرألاىلَعٍنيَدُحَملاضْعَبَونبيلُعضَووهو":كلملاعيبرت]
/۲ليلاحرشرش)"ِننْيَمَدَفْلاىلع
يبأْنَعَفيدخللألوقاًذََويِقَعىلعسِلْجَيَوِيَمَدَشرفنأ:لوألاِناَءاَعَفُِءاَعَفلا

م

ر:َلاَقَِنَْمَدَفْلاىلعِءاَعْفِإلايفسابَعنالاَ":ُلوُقَيسوُؤاَطعيهنأ
ىلعءاعقإلازاوجباب«ملسمءاور]اكيهنسيهلاق‹لُجَرلابءاَفَجاِ:اَْلَع
ادَهَفنِيَذِْجَفْلابضصَنَوضْزألاىّلَعنيدعضوىنْعَمِي::يناثلا]٦٣۲ر.نيبقعلا

كيلِارفَتكقرْفنَع:ْنَع8يلاینا:َلاَهريرهيينَعياَمَلْعْلااقاورك

ٍةالَصلايفدوُعَفْلايفبابءعيبرلاهاور]"بَلِْتاَفَيلاَكSYبْلَكْلاِءَعَفِإكِءاَعَفِو

تاكو
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ىلإاَهْيلْجِردروکاراضْألاىلإيِضْفَتنأوهَفٍةأرَمْلاُدوُعَفامو
>01

.ُملَعَأهاوبِناَجْلا

َنِمٌبجاَوصرفٍةالّصلايفٍتاَيِحَملاٌةَءاَرِقَو:ٍتايِحّتلايفٌةَلْسَم[لصف]

مَناك8#يلانأسابعنابيَهيلةالصلاميتالنسا

مليالألَاُتْذَجَودَدقو"ارقايةومهملامكدهل

:ضْعَبَلاَفَوَنوُديهةريخألاَةَسْلَجْلانأىلعاوُمَمْجَأ

دقوهرونسمهناياما:لِيِقَوَةضيِرَمْلايهىطسولا

محوتالااوبسكهَلةقيَعيبوكْعنَعيو

.هبوجوىلإدودو

\

Ê
\

3 \

ر ٤222ةضاعم:فالخلابيسو
كلذَوساقِلدَهَسَتلايفيورَمْلوو

و0>2 ثيدحَوةالصلايفةبجاَوِبتسليتلالاولُهَقاَحْلِإيضفسايلان

لوُسّرلالاوةوذاليلالأةعقلاتيوويياك
فالخىَلَعليِلَدلالديىحىّلَعهُحَماللايفُهلاَعَْأَواك

ص

هلاوكلذ

سرصص7eو€ هجوكالتىلَعهلامُهَمِحَرةباَحصلانع

آ
۹
م

\

e

تاَييطلاُتاَرَلَصلاَوهللُتاَكَراَبُمْلاُتاَيحَنلا:يسابَعنباده::اهدحأ

َكْيَلَعمالاديَطكرامفلاٍدنِعنمبحت::َكِلَديفلواو يلاهيأكّيلَع
2هےاءرص

الإهلِإالنأٌدَهْشَأَنيحْلاَصلاللادابِعىلعوانيلعالسلاُفَتاكَرَبَوللاةَمُح

لو3اككير2

.[۹۲۹رةالصلافدهشتلاباب؛ملسمهاور])۲(
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het د۴تنومگللقانارواتسماان ADER

شامدوُبهاوَراَميفملمعوال
ص

٤ہ2ووسک

ٰيِعِفاّشلاَكِلَدىلَعْمُهَفاَوَواًباَحْصَأهبٌذَحَأيذلاَوُهاذَهَو.كيرك

ةْئاَحصَأَو
ر ZMەس٠9<iسوس %2يتلانعساَنلاناكقلبرَمُعْنَعيورام:يناثلاٌدّهَكَلاو

ُهَراَخاَوهاَنُمَدَفامكيرخآىلإهللَتاَوَلَصلاهلللَتايِكاَرلاهللتاَيحتلا::وهو

.هياَحْصَأَوسنن ُكِلاَم
4

:اَنلَف%8يلاَمَمماَتْسَلَجاَذإك:َلاَقهبدوُعْسَمنبادهس

ماسلاىلعُمَلََسلا0ُمَلََسلاياعلبقولاىلعلَا
ص
م

مكدَحاسلَجادقماللهلانإ":َلاَفَت8هلاُلوُسَراعفنافىلَع

لاAااهليتاللفيفةالَصلايف
3

انيلَعمالم|تاكربَوهللاةَمُْحَرَو ْمُكَدَحَأاَهَلاقاذِإف«َنيِحِلاَصلاهللادابِعىَلَعَوالع

دَابكاهياردئ6...ضْرَألاَراايفحلاصددعلک

سoصےس2
.۰

.ةفوكلاةفينحوبااذهرَ

انآضبيفَرِكَذَواشاَءاشنِسأبالقُناَسْنالاداظاَمْلألاوذَمياب

َدْعَبَو«يبنلاهيأكيلَعُمَالَسلا:َنوُلوُقَيةيواكاقيلاِناَمَريفمهانياَحضأ

.وللاةَمُحَرَوىلعُمَالَسلا:هتوم

ىلإاوُبَمَدامك«ِتايِحَتلانِانرَكَداَميِفرييْخَملاىلإِءاَهَفُمْلانمريكَبَحَددقو
ُفْلَقَترتاوتاممَكِلَدريَعَونيَديِعلاَووئاََجْلاىلعريبُكَلاَوِناَدألايفرييحَتلا

السلايفطراهلأنَعيورذكَوكلااكنُِباَوَصلاَوُمَو
۶
م

.هبُفيرْعَتلاَمُدَقَت(۱)

.[۷۹۷رقرخألافدهشتلاباب‹يراخبلاهاور])۲(
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اياوسوهيلعاوصل:ىلاعتهِلوَقِلضراه:َلاَقءبيتلاىلع
.ةالصلايفهبروُمأَمْلاَوُهَميِلْسَلااًذَهنأمَعَرَو

يزالرتنأىلعبورلمَبعدَ

يَانمووقلابباذَعنمونهجبباَذَعنمكب6ي2ِا

1 )9ِتاَمَمْلاَوخسامولاَعَدلا

4

 

7 of oص

َبَهَذَوةالّصلايفِءاَعدلاٍةَراَجِإىلَعمعلالهنمريكقتهادقو
1س

ا

داَحصَأ
ہ

س

رمالارعايفامهيَاموآقايفاََوعذَنأَوهمتادَكيدراجىلإ

یابةالّصلايفناساوعدنَااَبنْوَرَيالزاَجِحلالهوترخوهاند

ذَجَوامْيمِمَجْانكيملامةررخوانيناكياع ىلَعتْذَج

٥

0

Ê
W
N نَسَحْلاَنِمناكامالإةَضيرَْلايفذةَ

“ماَنِداَحصَألَاذهاوهَةَبْكَمْلايفء "لجلهوبعمالُهَأنِ

ريبكَتلااَهُميِرْحَت'8ناٍِثيِدَحيفَو:ميلايفةا[لصف]
هبوجولُإروُهُمُجْلاَبَهَذَفهمكحيِسانايلاَهَليلُحَتَو
نُىلعلُكْلاعامجولوٍنْيَفَرطلانيبةالصلاَدَفَعهال؛مَدَفملاثيدَحْلِل

.٦0:باَّرْحَألا

.[٤۹٤رءاعدلايفباب«عييرلاهاور]()

لالايرَ)7 نَهَنَِواَذَعءاييِلُءاَمَلُعلَبَجْلالْهَابَو«(طَسوألاراَرَجْلاُءاَمَلَبْرْغَمْلا
راكْذألابخفتاَمَدَجَوهكهلصلعاهيلَعنمتياحأنماهيدرواموسلابكعت

كبقرلامكءووأاهواهوكلذيفقرفلييي

ءاَمَعْلااًنْذَجَواَدَِو[ەجيرختقبس]"يصامكاول":ُلوقبالوساَناَك

نوميْممُمُدِحَتاتاامَفيذهبياللهخِهِلاَعْفََووِلاوفأريرفَتىلعصْرحْلالكَدوُصرحَي
وداعَلمَيشأامونارايتلمايفءالاوجسْنبارََف

.هححصُمها؟ىلطأامديفوأموُصْعَمْلانَعتنام
م2

.مدقت63

ج اځ

اًعذلا
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ي

ينابيعغرايكشتابلإعصبلايفنوكأ

ينعيودٽپساواويبلهنأىلإُهَقَفاَونَمَوةفيِنَحوُبَبَهَذَو

متدَملَسُينألبقَتَدحَفهيالَصرخآيفلُجَرلاسلَجاِهنأ

ةميِلْسَتمالادِرََملاىلَعبحاول:لاَقْنَممهُنهوُبَجْوَأَنيِذَلاو"لص

اهلللرلياهَفْمْلاروُهُمُجَواًباَحصَأَبَحَذاذَحیاوةدحاو

اوسونَعاووتاسيباواىلإمشنبَيي

َدّيبَعوپاناکَوٍقَدحاَوِةَميِلسَبَنوُفَعكَياوُناكَوْميبَرلالات يقَكَيةد
Z7

مسانوتاوُاكمههللماَمُضَودومناورامَعْنَعيوروءا

يد:يهوتاللاءال:لاقدوُعْسَمنبانَعَو

َلاَقَكةَدحاَوملًيالُجَردوعسَمنبایاروفتاکرَبَوهللا

4

.اَْاَحصَأاهواَمَذَحَأ

1

وادْبَعوأَمَعَرَووسلدجدومهَايهاومامنلبقملَسْنَمَو

نما‹سانلانِاَعاَمْجُِإةالَصلاُدِسْشُيالوُهَسلابَميِلسَلانأناکربنبدمحم

یا

قاإلانأُهنَطَبَلَعاَسَمامفْاوRrَناَكْنِإهذ

عيفاسرميساكرووأِرْذُعالبتالاِءاَصَْالبَمَلَسنوٍمُلَسيَملس

النأوُجْرَقَمَلَسمُتايِهاَسٍتاَيِحَلاعضوَميِفباَِكْلاَهَحِتافارقنُِهَنالَص

الثيدحلااذه:لاقوء٤٤٠۲رءدهشتلاضرفأدتبمبابءيقهيبلاهاور].اًراَرِطضا()

.[حصي
دمحموُبهنأودقت .وللاِدْبَعوأالدّمَحُم

.[۹۱رفاعرلاكندبلانمجراخلانمءوضولايفباب«يتطقرادلاهاور]()
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.ْمُلسيمEETنِإَوهيلَعَداَسَف

ىلَعمثنيِمَيلاىلعُهَهْجَواهبُحِفْصُيٍْمُكَيلَع:َلوُقَينأ
ِةَطَمَحْلاىلعَميِلْسَنلاهبيونيلِقَوالسلايمجوخهبيونيوِلاَ

ىْحُموُمََمْلاُمُلَسُيالوىبِءارَجالايفِنَالْوَقَمكيلَعالسلاقنوتناو
ڑ7

.ملعأهللاو«نمُماَمِلاعع
e 2

يالَصلانميت4َفاد:ىَلاَعَتلاق:ِءاَعدلايفٌةَلاْسَم[لصف]

ةالصلاررمهنيکلک:ثيدَحْلايوىاعدلا|يف:ينعيیبصف

اَدِإَلاَكنم"هقلملنةديباْنَعُتْدَجَوَوُدءاَعّدلا

فتإبان؛راتلاَنِمللاب:ُهلُجَريينألبقَبرْغَمْلاىلَص

ماَرَحْلاءاَمّدلانم:ٍةَعَبَرَأنممِلَسنإںانلانمَوُجْنَينأهَليجركليهيل

ىلَصاَاَهاقْنَمَكَِذَكَومارَحلامرحلاماركالاولاو

ينَصُمْلِلهنأُتْدَجَوَو."مُدَفمْلاِلاَحْلاىلعهوينِتامن

اِهكراتامهاهَويركبةَافلاارقينأهالَصْنِمَمّلَساد

الإهرالنايايكريااروروش
صےسممو7مِ

مهللالفو هاكملماقٍوكلَمْلَاكلمهلل4 نمروامفنمملَمْعربو65
hiےہاےس>3مےسےم oo Êنس2ے
لَعكَحْكديانمملذاش يتلانعيوروقوتکل

ےل

اتطبهَتانبَريِ:هلُمَيللانيَوهنيسیلتاقلعُمنهَنِإ:لاقها

ةالصمتتالو«نكروهليقوءةالصلاتابجاونمبجاودهشتلاظفلنأانباحصأضعبىريو](١)
.[(۲۳۱صةالصلاهقفيفدمتعملا:رظنا)هكرتنم

۷ )(

كيناسألاويناعملانمًطوملايفاملديهمتلا:ربلادبعنباهركذو«هجرخنمدجأل]()
.[دوعسمنبانعافوقوم۰٠

.۱۸:ْناَرُْمِعلآ(٤)

.٢۲لآ(٥)

1
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هللالاَ؟كيصْعَيْنَمىوكراىلإ ارقيالنأتفلحيّنإ":ىلاَعَتهل

وإترتيسززةراتكاوُماَوْنمةََجْلاُتْلَعَجالإةالَصريديف

Vvحح5 RARAee IR aE: jسك

A o ےسو

ةجاَحَنيِعبَسمويلكلتْيَضَقَوےومحوةَرْظَداوا-ةرظَتنيبمولک

نأيَنَصُمْلادارااَذِإَوُهُترَصتَوكلوُدَعلكنمُهُديِعَأَوُكَرِفْعَمْلااَهْل
نعيوُردقو2ىلعةبوتلاهئاعديدييَدقيقود

هلركلاعَمةداَوةشيرفيهوقالَلکيفةَضيرَقاهنا

اَهََِفئاِلوُسَءاوُلصَملصالَلاَمىَلاَعَتهللدونَنانََو8

اروقلاوذمريعايتىلعياFTتمللاَقيَواهبهللاُمُكَرَمَأضير

يتلاعَبرَألانِوشايدوَعَيلَكحب:لايامدامكٍلوُسَرلاىلَعىَلَص

لوقو٠ايلااهنُديِعَتْسَي نووكولىلعيأمُلالو
۱هللاعةرنعءاريذلء8وفالوروادبُغْدَيلَو٠كيَدابِع

ولينيمخكلايإل"وعويقولالصنعرقاهبوعديناک

يلمشاَِمْجَتَويِاهبيدهت بظَمُحَتَواهبدرنو«ييعشداهبيلمس

اهِبيکَرتَويدهااهبمَقَرَتَو اهبينموءيهجَواهيضويلمَعاه
ad

لنيةوءاقِداَصاَناَمْيِركاسايّهللالکنياهبُِمِصْعَنَويشر

نأ E

ك

كاسائمهلاقرخلاَوايندلايفَكِيَماَركداهبلاناةَمْحَرَونفكهع

ياَدُعَلاىلَعَهَرصْنلاَووياَدَعسلاشيعواَهْللامَوِاَضفْلاَدْنِع

َكيَمْحَرىلإُتْرَقَفاَو«ييأَرَفُعَضَوءيلَمَعَرْصَقْنِإهللايالاَةَقاَرُمَو

؛تاعوضوملايفيزوجلانباهركذوءةقلطملاةيعدألا؛لامعلازنك:يدنهلاهاور](۱)

٢/٢٥٤۲[.
نمشابَدَهَشَتادا"هللاَلاَق:َلاَقةَريَرُهيينعهيلعيفَتمنم(۱)

هاماايمانيَوبقاادعنيوهجباعنمكبةويعلا:لوقَمز
.[هجیرختقبس]"ٍاَجَدلاحييَمْلاةَنو

.[٤١١٠ررافغتسالايفبابدوادوبأهاور]()
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ينزفروُحُبْلانِريتامكايَوروُمألاياقاَكنسيَ

يِملِعُهْنَعهناِاروُبقْلاةفنِمَورولاةوعدنِمَوءريِعَسلاباذَعْنِم

نِاَدَحَأهيِطْعُمكنوأكقلَحنِاُدهَذَعَورحنميتلاعلبلَو

ْلَعجاَنيِمِحاَرلاَمَحَرَأايكَمَْربهيفكلُِبَعْرَأَوَكْلَأْسَأكاع

ديدشلاِلْبَحْلاَوكيِشَرلارُمألاادابهلانيلضُمالوَنيَلاَصربعںیدَتهُم

كرافوُهْشلاَنيبَرفُمْلاعَمٍدوُلُحْلامويهنَجْلاَوِديَِوْلاَْوَيسلاكلاس

ينممهلاديوثاتللتاوووميجركَوثنييج

كبالإهوَوالولوحالَوُنَالُكَلاكُدْهَجْلااَذَحَوباجإلاَكّيَلَعَوُءاَعَدلا

يِفاًروُنَويِفاًروُنَويرقيفارونويلقيِارويللَحُجامهلا

يامانماًروُنَويدينياًروُنَوءيِمظَعيفاًروُنَويمديفاروُنَويمل

نمءيِقْوَقنماًروُنَوءيلاَمشْنَعاَروُنَو«يِنيِمَينعاروُنَو«يئاَرَونمارونو

مَحْرَأايكتٍرةَرحلاَوايلايفارونينووينذِزمُلايَ
ُدْمَحْلاَوَنيِلَسْرُمْلاىلَعمالَسَوَنوُفِصياَمَعكبَرناَحْبُسنيالا
0ترهلل

ءاَعّدلالبقدُجْسيلَفةالَصلايفُْمُهَوْلايَلَصُمْلاىلَعَبَجَونو

.[۹٢٤۳ر(ةَالصلاىِللانِماادوةيامبای)هتم۰باب«يذمرتلاهاور])۱(
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[ةَوالّتلاَو]اوهسلادوُجُسيف

ناعوتهبروُمَأَمْلاُدوُجُسلاَو

مِ:نيعِضوَمدَحَأيفٍةَعيرّشلايفلوقنَمْلاوُهَسلاُدوُجُسملولاغوا

ِاَيْسنلالبقنِاَهلاَوََأَوٍوةالَصلاِلاَعْفَأيِِناَعَفَينْيَدللِاناَصْعَنلاوأٍةَداَيَرلاَدْنِ

هيفِلوُصَألاَوٍتاَهَمألاىَرْجَميِرْجَتلاسمسمحهيوهدْمَعْلالبونالطق هيف

عورشَمضفوهليقففيفاتدقو؛همکخحیفىلوألاةلاُسَملا

|ميِغْرَتِلةَعوُرشَمهنسوهليِقَوِناَربُ

ىلَعوأبذَنلاىلَعةلوُمُحَمهيفُاهَلاَعْفَألح:يالخلابيسو

ةابجونوبَنِ:ليقَوميلادن:ليقَوميس
عِضاََمْلايفلإوُهَسلِلدُجْسَيالهنأىلإرِهاَظلالهضعيبَعَذَودن

.اَهيِفَدَجَس8َلوُسَرلاَدِإلبقيتلاةَسْمَحْلا
.وُهَسلِلِاهدوُجُسيفِةَدراَوْلاٍبيداَحَألافايا:فالِخْلاُبَبَسَو



stotstin 2 lottt72SPHERESPRHSPH1RRن ASSHHSAFÎ :1ا 1e ا
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Eاهنأ:امُدَحَأامَدَكيتلاُةَسْمَحْلاُعِضاَوَمْااو
1:ثلاثلاويدايذبيدَحيفءاَجامىّلَعنيانملَس:يناثلاو

َءاَجامىلعكسلادْنِعُدوُجسلا:سماخلاوتالتْنِمها:عبارلاواسمح

.ُملَعَأهاوCeثيدحيف

 

ىوُهسلِلَدُجْسَينأهلاُمُهَمِحَرد
21e°س

ىّلَعُءاَمُعْلاقفاُدَجْسُييتلااَهِلاَوُأوِلاَعْفَأيف:ةكلاثلاُةلاْسَمْل
ِِهرل
ناقوسنودةالّصلاننسنايسنعنوکياَمنإ
ً۶

سص

الاّمِماَهْنَعوهلاَناَكاَدِإاَمُربَجوَ"اهبنالاالإايفُئِرْجُيَالضِياَرَعْلا
2

دنعءاهيفهيَلَعَءيَشالةالصلاٌةَداَعِإٌبجوي
4

ةالصلاضفراليذلاطَلعَاببىلعبچيوقالصلاماَمَنمِباَحْصَ

ىلعبِي؛ُهَنِإ:لاَقممَلاََوءاَهيفِناَصْنلاَووايران

وَميفَدَعَقوأكوماهيفهيلعُبِحَيعضوَميفماداهلنىت

لَااومهوبمَنومولايتَدْجَسُدُجسَيَناكهنأهلميلا
4

كرتناأو
۶
م

û

7

ےس

يلَعَءييَشالقاياتناکنإهَهٍَيالّصلايفاهلاسلانك

ِهلَمْسَبْلاَوقَداَعَْسالاَويجوللئمَكِلَذَوَداَعَأاًدِماَعناكناو

عوُكَرلايففريبكتلاوعضوَميفِرْهَجْلاَوِرْهَجْلاعضويف
كرتنو.َكِلَديشأاموأنيانملَسوظاياو

الصَداَعَأنممركل يِْذَيالىِحهْيَلَعارَطْنِإالسلايفكَمااأوالص

4

.[١١٦٦۱ر؛طسوألا:رذنملانبارظنا](١)
:يأ

ىتاهمَءاِرَلّصلااِبولسادَدفبِلاىلُهزواَجُيمَنِينم()

اقر
ص

e

٠ةَداَعِإبوَيوَهَسلااَذَمنافٍكِلاَتدَحىلإاَمَرَواَج
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نإ""لاکالكأيبيعيفريكااناردویميهنإف

ىلَصمُکالىتَحیُةَمالَصهيلعسبلناَطْيسلايصباَاإْمُكَدَع

وُبلاق:ْعيبَرلالاق"سِلاَجوُوننددجيمدداَدِإَفءاهْن

دعيلَفُهَدْحَوَناَكاَدِإاًمَأَوفمامإَفْلَحلُجَرلاَناَكاإَكِلَذ:َةَدْيُع
۶
م

س

۳

وُوَدْجْسَينأَوُمَووهلادوُجُسٍةَفِصيف:َةَعِباَرلا
اوقياَميِفاوُمَلَخاَونبالسلانيارقادنبلسا

وقيليِقَويالَصلاميلنتكْمَلَسُيمثبوُجُسلاحيبشتكبَسي:ليقفيوُجُسلا
€s.oهوو>إووےک
اقوهاوشلعمعفياكيملاةت۱

.ىَدُهلابتاِنَمىلعمالسلا:ُلوَقَ

۱ذهنار(١) بِالووهلايَدْجَسهكجيونبياىلَعيلَصُمْلاهيفيَنروصلاهذَح

يْفمُكدَحَأكصاِ":واوشرلاقلاقھهيِرْذُحْلادبسيبادالاهَ
ص

4ٍ
$ نيجمثهَامىلعنيَوكشلاطيفهَرمأنالتىلصمكذِيعلق

رامينتدخلنأيني-"اتالننداسمحیلصناكنإعَلَینألبق
ةالصلايفوهسلاباب«ملسمءاور]''ناَطْيْسللاكاًماَمَتىلَصَناَكنِإَو"-اعمُةالَصلا

١۰رفلدوجسلاو

٤٢٤ر‹ةالَصلايفوُهَسلايفبابءعيبرلااور1(9)
وهَسْنَعناصوِأةَداَيِزنِِةالّصلايفمَقيامربَجِلوُهَسلادوُجُسهاعرشمَعَ()

ريكداَتعادقومهواَهيِففَيملوةالصلهعرشيويلاكيكفبلاكيِايل

ُهَماَرَيلااَندْنِعساَنلانِ ىلإبلالربمهنداواىرتفيهَساهيمقيملننوٍَالَصلکيفهَ

مَنَىلإدورنِءلؤَمُنبَجَعْاَوناكرنينكرهناكركامميسانِدوُجُسلا

كيدنمقالّصلاِتابجاَونمبجاويلأنمىلإمُهرَظَتوهمهلمقينوذُجسَ

لأنَمىلعُهَراَكِِْداَهْشَألاِسوُوُررىلعكِلَدِهيلَعركنملِلِءءايِعْذَنيوالعلاضبكن
ولو!حلاصلاپفلساةرريسِكسَمَتلاَو.نيدلاىلِعهَظَفاَحُمْلانمكلذناًدقَعَمبجاوب

لوقيفقهلورانعىقيذلانيايفلانِكيدَرايكادملمَ

‹ىبتجملا:يئاسنلاهاور]"نيايِفوللامكلفناكْنَمكلمااَمَِإَ‹نيدلايِفوُلْعلاَومكا
.هححصُمها‹ىصحلاطاقتلاباب
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نبسنونَسَحْلادعيوقهلكيفوابلَاءاَمَلُعنأُتْدَجَوَو
بلسدَورَحلاَفَولَووهلايفدهلهنآِءاطَعَويا
دَهَسَلابِناَيَتالاَنْيَبرحموه:ايفولسنأنوُدطفدهسموقَلاَقَو

نبالاكهيوَنوُُهيِلَسَتلالإوُهَّسلايفسيللَوكرو

تَن:رِذْنُمْلاِدْبَععبوباكنُوْااحوَوَريس

Eاومكساوتاريكعبراامهيفربك8#وللاَلوُسَرنأ

نوبلغوتيفااىوذویوتابناتاين

لعمَالقمشويفمِنَياتيموقمالاضويفةوو

نَمَوجاووهيكاارِةالّصلايفمونمووهولالَقو
.اَمِهَرتَأىلعْمِهوُيلَونِيريصبوأىرالصردكير

نموُهَسلادوُجُسنأىلعُءاَمَلُعْليفتاو:ُةَسِماَحْلاَةَلاْسَمْلا ةَ درفنملهنسنم|دوجسنأىلع۶ء.هسم

اَلاُهنَعلمحي:ليقَماَملاَءاَرَووهموُمَمْلايِفاوفَلَتخاَوماَملاو

ُهُمَرََي:لَو ذأِهبولوُحُكَمْنَعَكِلَذيورفسقيفُدوُجسلاهُم

ا

0مولَاِياَحصَأَدْنعَوالُاماَملالمحيله:فالْخْلا

عَالإعوئأتقع و٥و2مس

موُمأَمْلاىلعبِهنأمهريَعدْنِعَوعبنإ

مالاىلَعَول١َصعبمالاعَهاادموُماَملادجىماواو
اکو رلكلاُدوُجُش ءاوَسَويلعاميصلو2َتالاعات

يِعَحنلاَوِنَسَحْلاَوءاطعنعاعوينبزأكلالككوخا

نباِنَعَكِلَديوردُجْسَيمثيِضقَي:ُموَفلاويآرلاباَحصأَو
.[١٦٦۱رءوهسلاباوبأعامجءطسوألا:رذنملانبا](١)
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دْعَبدَجَسْنَِودَجَسميلستلالبقاَذِإ:موفَلافَونيري

هبلاَوسئنبكْانَعكَيورامَيِضْفَبىَحدوُجُشلارَميلا

.يعارولاو

وسؤ اامنیال۳اث

ناراكَف ىلعاوقفتا21؟هَنالَص

نس41۰۱

Eهللاوتي
س

4

رخآيفوأهَلابحاَصُمدوُجُسلايفعبينأ

ُماَمْالالعُجهِلْوَمِلٌبجاَوَءاَيَلا
اغا

7

م
-

همُجلافهيففلادكايف نوُنسَمهَإ:ملفوُ

هنأىلإهياَحْصَأَوةفينَحوباَبَحَدَوباوريَ

رَةَجِراَحْلاراَبخَألاَورماَوألاموُهُفَميفْمُهَعْراَت:فالخلاُبَبَسَو

بذَنلاىلَعٌةَلوُمُحَميهلَم"اکیا2هوَلهدوُجُشلابرمال
س

يةفالكملهلاوهماياباُووُهْمُجْلاَف؟بوُجْوْلاىَلَعو

مويهَدْجَسلاارقهنأ®باطَحْلاىنبرَمُعْنَعتبياَمِلَورماوألامهَ

هاَمأَرفويَاَْعُجلايفناكاكلكَسلاَددَجَسَوَدَجسَفلَو

نأالإايلَعاهيملفانإىلع:َلاَقَكٍيوُجُسِلسلاف
ریستمهو«فالخمُهنِمدَحأنعلقيملفةَباَحصلانمرضُحَمِباَذَملا

أهاو«بوُجْوْلاىلَعَكِلَديفرماوألاَلَمَحَفةَميَِحوأاًمأَو«عْرْشلا

نبِكِلاَمْنَعَيوُرَفنووشاعدنعيناولالالاسم ۱
س sro Zoo 01

°

ودفلاي#دعرلاىفوفاَرعَألاةَمِتqyةدجَسةَرشسعىدحإهناسنا

 

.[هجيرختقبسل()

.۸٥:ميرَم(۲)
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ينبيِفَو4٠َنوُرَمْوياَمولحليفَو"ِلاَصلاَو

جحالويِفَو4کيوورحمیرميوهزل2

شعلابرلُمَنلايو4ِناَقْرَفلايِفَوبداعياملعفيهلاان

اکریوصيفَو4توریتسالشولأةديفور4٠

وُهاذَحَو4كرنكمش)كفريو4
:هلوقدنعاَهيفنفةَروُسيفالإلاُمُهَمحَراَبساو

اهيِعِفاَشلانعيورولُعهللاَو«رباجنعكلذيوُرنومكو
لحسدش

يفَومجْنلايفوقافلايف:لَصْفُمْلايفاهمتالتا

َدْنِعاهل؛ةدُجَسصيِفَرَيملو«هكيرسبارات َنأببْانِمُهَدْنِ

مويناكاّمَلَفهَعَمسانلاَدَجَسَفَفدَجَسمثريناىلعمْوَيتاداَمر88ينل
Eaو ْنِكَلَويبتبوتاهيوُجسللسالاايهتواهأرقرا ىلإوریتمكرنکل

ةدْجَساوناةَدْجَسَةَرْسَعسنيهوقلاف«”تُدَجَسَوتلَرََف

ثااهنهِباَحصَاَوةَفيِنَحيبآنعيوروصةدجسَوٌبَحْلايفةَ

.ملعأهاو

ِكِلاَمَكُهَدْنِعرِْسُمْلالَمَعْلاىلعَدَمَْعاْمُهَضْنَبنأ:يفالخلاُبَبَسَو
دماعاملاىلعةامُهُشنََو

ىلعاَهيِفِتاَدَجَسلاساقهنايناةفيَحيباكساقلاىلع
يفيِلاكهضميفُةِراَوْلاباطلاناكدِ۾مجمل
اذَجَوَف:اوُلاَقهِرَبَحْلاعصبهيِقاَبَوجحارخيفَو"كَمابأرقا"يِفَومْجَنلا
ملاَءاَجاَمّنِإْتَلصُفيفَدْجَسلاىلإفاَرعألارخةَدْجسنِاَهْيلَعَمَمَعْجُمْلا
َطَعْسأَوقافلاُهَدْجَسَوصدْجَساهبيحلنَاَبَجَوبَحْلاةَعيِصِاهيف

.[٤٤١٤۱ر؛(ص)يفدوجسلابابءدوادوبأهاور](١)
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1F صسےس٥سس يفَدَجَس%8يلانأٍبيِدَحْلاَعاَمَسَدَمَتُعاَفٌيعِفاّسلاامأَوَهَمَدَعَمْلاةا
.ملعأهاوءةَمدَقَنَملاةئالثلا

 

ُالصلاهيفْحاَبُمْلاٌتْفَوْلاَوُهَويدوُجُسٍتْفَويفُةلاْسَمْلا
هعنمف؟اهيةالصلانعيهملتاَقْوَألايعهف وهوبموقهَعَنَمَف

ٍةالّصلاعنَميفىلَعةَينَحوبَألاَِهبَوءاَنباَحصَدْنِعهبهبرَقَسُمْلا

هَراَجَأَودنعَكِلَذيفُلوَفْلاِتاَقْوَألاهِذَهيف
0oےلو٤هڪےک

نِيسْمْسلانقملامتالاوذيفىَلَصَننسانأهلصىلَعياشلا
س8و٥ ژ0سوەو

دعباهدوجسنعلسنأِباَحصَاضعينعتدَجَوَو«بورغلاَوعولطلا

أهاوالصبتسيل:َلافَوكيدراجحْبصلا

هکعاشملأذوذوهشهريععةعباَرلاُهَلاْسَمْلا
نأالإءاَهرْيغوأناكةالّصلايفءاَهَلئراَقْلاىلعهجو

٨هوموس

.ملعهللاو"ريتاحلايفْمُمْريَعهَراَجَأَوِةَضيرَفْلايفُهوُعَمَويفاَدوُجُس

0CE

دجموقَلاَقَوقیالطإبذوُجسلاهيلع:ليقف.ٍعِماّسلايِفاوُمَلَتخاَو

ٌيِراَقْلانوُكَينأ:ينالاوعاماسَلَجوكي:اَمْهُدَحَأنْيَطْرَسِبْعِماََسلا

ِبُْجْلايففيتاامامدوكنأخصبنِاَضوُمَوءاَمُدُجسَل

ِلاَحىلإاولااُِدوُجُسلاِءالُوَهىلَع:لیقفءاَهعَمُسَيٍضْئاَحلاَو

َراَهَطلا ِراَرْكَلاىلَعحولاُِراَقَوِفَحْصُمْلارااأوْمِهْيَلَعَءْيَشال:ليِقَوٍقَراَهلا

طرشيامهيفويفالصبسيولَادوُجُسنَانءاَمَلْعْلاصعبهَحَحَراَمِلٌقِفاَوُموهو(۱)

ِنيتعكَر9وهفعْكَرسيلٍنةَءاَرِقيفُدوُجُسلاَو":مزحنبالاق.اًمريَغَوٍةَراَهَطنٍمةالصلايِف

راسكةاريَىلإويضياَحْللَوجلوهيوالياوَةالَصوهسيدوالصس

هنسالونارقوةالصلاريعهياجيإبتيملطقةالّصللالإوصولاَُولَيالذِإَقْرَفالوكلا

ىلاَعَِلاَانلقةالصلاضْعَبَوقالّصلانمَدوُجُسلانإ:ليقنف.ساََلَوالو

اهِبَرمَأامكْتَمَتاذِإالإالسلاشنوكببل؛؛طاباَذَح نبا]"يلَصُمْلااهب

ها.[١/۰۸لحما:مزح

اًحْصَأنع
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يفمادام::ليقَوتركتولوكلذدعبهيلعيشالوو

:ةَسِماَحْلاٌةَلاْسَمْلا ؟اهتٌلابْفَبْساَوَراَهَطلااًهِطوُرُشْنِملَماوُلَتخاَو:ةسِم

اَهَلطرَعْشُيىتحالصبتسيلاَهَنِإ:لاَقنمَلاَفَونمكلذنأرئال

يفاولمهاهاَنباَحْصَأَدْنِعهبلوُمْعَمْلاوُلوألاكلذ
ىااواَيذلاىلعيعمهَ:لاَبَعيْسالا

ٍ

هقحيفبحس
ُهللاَوريَْنِم

کرککسAWARوهو هتفصامو عَفَراَذِإَوربكاهلُيِراَقْلاَدَجَسادِإءاَهَفملاروهْمُجنقهتم

٩(لارعكایحش:دوُجُسيفلوقڈايَك
ومييقو يورفيِڍلليهُجَوَدَجَلوفيليقَويِدْسَحيَوولاَناَحُْسلوق

eoۋۇإس َكيَلِإَواَبكيَلِإَواًنْذَّجَسكَلابر":لاقُهَسَأَرعفراذِإهُتُهَعْمَس
هاييلبناهټىوَزذيَيخلصع
لوميليِقَو«هدْجسدواکكلدْبَعنِتلفامكيٽاَباركاھيلرا
لإيدرجلَعُجَيمليذلاهلُدْمَحْتومياليذلايحللهجُوتْذَجَس'
ريخةَداَيِزَو«يبوُذنمىّضَماملةاَاَهْلَهللا":وقيمهضْعَبناکَوهل

وتيهصص

َءاَميِإىِموُيلَفاهلَدوُجُشلاعِطَتْسَيمنَمَو.ُمَلَعَألاو'يِرْمَعنميقاَميِف

ُدُجسَيْمَلَواَهَراَجْنَمنِ::ليِقَو كحولوانب

.۱۸:ءارسإلا)۱(
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تات-2=ننيملوهوتوامصوكاباعلمقومسبدتقاسماتنا

۰

لصف

هِنَبيِتْرَتَوةَعاَمِحلاةالَصيف

.ماَسفَأةعْبَسيفُرِصَحْنَيلصقل

لوألا

َبَهَدَوِةيافِكصرفوأنساهناىلإهَعبَهَذَفءاهيفاوفلتخادقو

َبََذَوةيِرِهاظلانَعاذَهيِوُرَولكىلعريعصرفاَىلإورح
.راَصْمألاُءاَهَفَفلاقلوألابَو«ةياَفِكضراهىلإ

ومے

ةَعاَمَجلاالص"لوقنأكِلذَوموُهَفَمُبَبَسَو

الَصْنَعلش ةَعاَمَجْلانأىلإيدوبهجَرنيِرْشِعَوسْمَحباةالَص
فهسلور

لَمُكَأةَعاَمَجلاالص:َلاَقهناكَفَلاالصىلعٌدئاَرلامكاهواهلِ
ATi “E < 4

.رادلاعاشريِرَصيّنِإَنيحموُمُكَمأنبالاِبهِلْوَفَووَالَصنِ

هقفيفدمتعملا:رظنا)نيعضرفةعامجلاةالصنأنوريانئاملعضعبنألوقلاقبسدق](١)
.[٢۲۷صءةالصلا

ةالصبوجوباب؛يراخبلاوء٦٠۲رةالصلايفءاضقلاوةعامجلاةالصيفباب«ميبرلاهاور]()

‹يراخبلاو٥۱ر؛هسفنءعيبرلاهاورنیرشعوعبسي":هياوريو.۱۱۹ر‹ةعامجلا

.[۱۹٦رسفن

 

 

 



  aezr!a ORR1E1ر1رخrape ngartRRtlEr!2trodNReAERtم

jمالشدع
ةعىناتامااسلاسااتے

"؟َءاَدّنلامَمْسَتلم":الاقيفيّلَصَأصحرنميللَهَفءيِديفالو
Car ne o2ڏک۱و"27لاَ

يف$كلج:لاقليِقَو:لاَقمَعَ:لاَق

كلََُدْحَوىلَصذَقَودِجْسَمْلايفمالاىَلَعلمتد“فاولالاسم
ٍكِياَمْنَعاَذَميور«َبِرْغَمْلاالإٍتاَوَلصلالكمُهَعَمينصبمولاَ

ِنَعَويْصَعلاَوالإاَهلُكٍتاَوَلَصلاديبهلأيحيبأْنََو

:يعِفاّشلانَعَوَرُجَمْلاَوَرصَعْلاالإ:ْمْوَفَلاَفَوىسلاواِيالا

.اَهلُكِتاَرَلَصلادي

ْمَلكَلام"مليذلالُجَرِلثيدحُبَبَسَو

يفتْيَلَصيئِكلَوياَلوُسَراَبىل:لاَقلجوَتْسَلَأ؟انعَملصت

َلَمَحَف"سانالامَعلصفَنوُلَصُيتنادِإ'؛يلُهَأ

َالَصكلاَمهلكاراتإزتهوتُىعاَ
0س۳

o 2 سوےس31
نأمءَروهو؛ةهبشسايقبرغملا تىيياَمفَشتَواَصرتووُمَوبرملااعم

َلاقَومالاياَمْهَيَبلصُفهَنال؛ُفيِعَضسا7ءاَمالَصيتلاَمَمٍتاَعَكَر
يفِنارتوال:ملاءاحدقو«نيترماهرتوأقناکاَمَداَعَأنِ:هف|لها

Aريتنعقرتايدياكردتهاذيهل

7Eضلدلايفاوحنّادَ

.[۲٥٥رءةعامجلاكرتيفديدشتلايفبابدتوادوبهاور](١)

.[٢٠۲رءةالصلايفءاضقلاوةعامجلاةالصيبابءعيبرلاهاور](۲)

.[٤١٤٤۱ررتولاضقنيفبابتوادوبأهاور]
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تالوهاللاستاماستاسس

ىلَعْمُهَقَفاَوَوءاَنباَحَصأُبَهْذَموهوءاَمهَدْعَبةالصلانَعتتباثلاهلق

.ْمَلْعَهاوروتوُبَأكلذ

هيفاوُمَلَتخاَو اَمِلاَهُديعُبالمََلقفَِعاَمَجْاعَىلَصاِاضو

:لاقهنأEهنعيور دحاوٌةالَصىلَصَتال":ل :نوُرخآَلاقَواةدح

لبهمرُهوَيمثديلافلَحيّلَصُبناكهنأِزاَعُمءاَهيَلَصُي

o~ٹاس۲(ر .ُمَلَعَأهاو٠ةالَصلا

01
اها(2©٥
۱لا

وواميف

لقلاتفايعيووماعذأهوتأينبعير

اَلا .ةفيِنَحيبأنَعيورَموهو«ىلوائال

”كيدحلا"..ولاباتكلْمُهَوَرأمولامويهوكبفالخلاُبَبَسسو

يفكامولالاةَجاحْلاألو؛ىلوَأيلالاكألاهلأهلانِهَن

ُهَمفألاوهةَاحصلانًِارفألانِإَققَءاَرقْلاىلإٍةَجاَحْلانمسَمةماعلا

 

.[٠۱۳۲۷ر«ريبكلامجعملا:يناربطلاو«۹۷١ر«ديعيأةعامجكردأمثىلصاذإبابتوادوبأهاور]

.[١۷٠٢رعاشعلافةءا|باب«هاور](۲)

نقهةرْجِهمهسءاوسسلايفاوكنإنسلالارسولااراكدقاعتز

هرىلعبينفونلالوهياکةوريرئ

قحأنمباب؛ملسموقالصلايفةفالخلاوةمامإلايفباب«عيبرلاهاور]'هيبالإ

.[٤٦٥1رقمامإلاب

 



e7فلاالسrantaintilain taleا

ًظس<17ZC>وس~410Eسس2.<و

هرهىلعثيدحللَمحفهفمحوبويلس۱هيلعاملفلاخم

Td)۱(>2ےسس٤

هللاو6ئراقلاةَماَمِإبجواف

نِيموققّرفَو«يالطإبٌمْوَقاَمَدَرفقياماةَماَمِإيفاوُملَسْاَو:ّةَلاْسَم

.وريغوو

اهلعشايفاَهنَعتوُكْسَمهلاماهنأ:فالِخْلا
:هلوقَوn)رجاَفَورابَفْلَحاوُلَص'لوواتحنقرات

ىلعللاEو٠الطبA۹ةالصلاراجDiaوؤاموق4

هوگه<%0س)هپ<ُةَماَم4۰م مهضعَبقرفَوموقاهعنَمَوموفاَهَراَجاف3ةماقإيفاوا

للايفاَمراَجَ

XK n ۰ سس.س2
هللاونوراموقوقاهنمعنَمَووقامراجايئاوفلتخاو

و٤
.ملعأ

مكرتكَأمُكَمۇَيل"::هيفَوهَمَلَسنُبورُمَعثيدحلءاظْفحدكاارقالابَداَرُمْلانلوهو)١(

.[١٥٠4رحفلادهشنمباب«يراخبلاهاور]'"آق

[۸٢۲۰رءةالصلايف0ةمامالايفبابءاهبوجووةالصلاباتك«عيبرلاو)۲(
A

۳ديفاَماهيِفلَحُفيمَلاَمرجراَبلُكفلرياحةالصلا"':

:لاَقٍتماّصلانبةداَبُعْنَعييرلاسَميفءاامكيديُدَهَْيلوألاردّصلاهيلعىرجرجاموُهَو()
نعاَموُرخَويىتٍةالَصلاِنَعءايهلعءارتأيدعنِتوكي"::قوللالوُسَرلاق
"تعشنإمَعَ"لاقْممُهَعَميصمُهَكَرْذأنِإىالوسراي:لُجَرَلاَقَف«ءاَهَيفَو
.[٤٠۲رةالصلايئةفالخلاوةمامإلايفباب«عيبرلاهاور]

دهشنمباب«يراخبلاهاور].نسىْبَسوأثيهلوهموَقِىلصهنأةَمَلَسنبورْمَعْنَعتبلاَمِل(٥)

١٥ر؛حتفلا

باب«دوادوبأهاور].َوُهَومهبيلَصُينرمةنيِملأاىَلَعموتكأئاِلوُسَرلا(١)

.[۲۹۳۳رريرضلايف
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للارسنالوهمتاتاكتیالمتال

 

Eتقينم7اوجلملاٌروُجَتال:اًنباَح

l7“ا7|مس2۳7
أبالقهبملاعبهوهمْلَحىلصنَمَو:اولاقَنِييِمَدَلامالك

.هدحوةالصلاكهَلهيوالْنَمفٌلةالصلا:اَنباَحصَأَلاَكَو
س

.نوُرَحااَهَعَمَوقالّصلايفموقاَهَراَجَأَفدَعَاةَماَمِإيف

يفاهَلةَماَمِإالنأىلَعاوُمَمْجَأاَنياَهَفَفةَماَعَفقأَرَمْلاةَماَمِإيف

فصلايَفنهَماَفَملعجا8ينلنل؛ءاسنللالولاَجْرلِِضْرَعْلاةالَص

صفاعيورياَسَنلاباَهَيَماَمِإيِاهلُروُجَيالقريخألا
4

8يلانباوُجَتحاَوقالّصلايفيفِتاَبِواَسَتُمنكاإاَمَراَجَأهن
يفُروُهْشَمْلاَوءاَهِراَدَوبلهاهوتنأاهرَمأَوءاهلدوياندوةارَمْلِللحج

7 Eمَلَعَأهاو«"نُهَطْسَويفهُوَتناكَةَمَلَسأنأ.
4

ا

ماعلانِموُمَمْلاماقَميف

oE GG ےہ

نعموقيننااجلانِدرملداواسنأىلعليلالأقيفتادقو

ابلاوُناَكرمهوسابعنباتيدَحنمكلذتوشكماماننیمی

یرس ماَملایونيااَاَكاذِإاوُماَقماَمإلایو

هللالوسرنأ":ييراصتألاةقرومأنعيورءانذؤمةقرومألملسوهيلعهللالصيبنلالعجامك]()

ندينارمأو-ةقرومأينعي-اهروزنفةديهشلاىلإانباوقلطنا:لوقيناكملسوهيلعهللاىلص

۱۳۷رةأرملاةمامإتابثإباب«يقهيبلاهاور]"ضئارفلايفاهرادمووماقُيواهل

4497£5۲٥عاستلامۇتةأرملاءةبيشيبأنباهاورل()
AARاقههسابنبانع()

4م

]11رمامإلاراسي
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ىتتفتےنددلتبتسستلمةي.اوتس

2GEأبهو7نام De ets

ىلَصُيناك%8يبنلانأيورهرلدالفمشاهتيل

َءاَقَيراَصنألاولاِدْبَعنبرياجاَمهيلَعلَحَدمنيلَصُبلُجَرهيْمنَعَو

.لحىلإاَمُمَراَدَفء8يينلالاَمشْنَع
„eo1ٍ2>وnoمولا١ةَمَقلَح6° يفَماقِفااوََمفْعيىلَصومنننأيناثلاوَلاُباَحْضَجتا

ألعاهَسَف4ےگ

صفلحَوفحفيكمليالأد

:روُهْشَمْلاهثيدَحيفلاقكِلاَمنُسَلثیدَحِلكاَنُهاونان

اونارْونِمُْدوُجَعْلاَوءايلااروُهيِْلاَواناُتُفْفصَ

فتالصدسفتالفمامإلاراسينعفقيففقوملايفةنسلافلاخيمومأملاباب«يقهيبلاهاور](١)
۹0۳ر

وم:دَوُسلاَو.يَحْنلااطهرحْنمومِلشلاا|ىكفنوهةَمَْلَع()

ُبجالااأكهيَيفوقياكوالاندَوسألانبنرلبعباناكَويومن

اماَوَقدوسلاَناَك:اَمهَفَحيفيِعَسلالاق.ةَرْمُعَوةَجَحنيبَنيِناَمَتجَحوياناکَوجاَحلا
ف١۷هسھ١٦ةََسَهَمَفْلَعتام.عيِرسلايسِءيِطَبلاعَهَمَفْلَعناَكَوءاَماَوَص

ها.ه٥۷:ليفَو

مَعلتانموق:وہن

فنيتكهابأصفانارووجا۴
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الوصیلتممدكاسسوسستصل

2 +) $o
عبارلاهلا

هيفصَومالابيټرتيف

نم"يلاوفِيالسلايفميفىلَعمليالمَىفتادقو رم
ص

۱ميِدَقتلابىلناكَمُلِعْلاَوَنآَرَقْلا

هووم حصيفملِْلالأَن:اَهِفيتلااَلاىفطوُرشلاَو
فيرحْلاَوةيروكامالشالاولقَعْلاَوغولي:يههيفتَعَمَتجانَمِةالَص

يتلاءاَصُعَألاةوهَاودلةعَامملياتل

.ةالّصلاىفاحاَمُدَقَفنوکي

ُنحَنَوةليِضَمْلالامكطوُرُشَوةَحصلاطوُرشنيباًندَدَعاميِفاًْعَمَجدقو

.هللاَءاَشنِاَهْزيمَتيفعرش

ةَماَمُِروُجَتاٍَمَظْعلاِروُهُْجْلاَدْنِةَضيِرَفلاحصيفطرق:ُغوُلبلاام

الِهْيلَعٌلضَفَتكلذنق4بَحْلاهَلتبناناكْنِإَوَةَضيرَمْلايفيصل

.لفتلايفةّنماَمِإُروُجَت:َنوُرَحَاَلاََوءْقاَفُحَْسا
م

الخلاُبَبَسَو ۰۶
> ولعنعتنمهيلعياوريغالصيفدعمويلَم:فالخل

ص

0وُمَاَمْلاَوماَملاةيفالحلَكِلَدَو؟ةالّصلاكلَبوُجُو

نموِنوُنُجَمْلاةَماَمِإُروُجَتالهَل؛ةالَصلاةَحصيفطق:لَقَحْلاًََو

ماريِضَرَموَوأهرکسوأياُمهفَعَباَعْنَمعيمجنييفَناَك

اوُناَكنفنسْامُهُمَُعَفوءاَرِْلايفاوُناَكنِإَوشاباَتِكِلْمُهُؤَرََأموَعْلامو"هلْوَقل()

قيسانمريكااوسةرْجهلايفاوُئاَكنفرجلايفهُمءاوسوسلايف

ِةَمَدَمَمْلاثيداحَألِل۴وُماَمْلاَومامافاليخاُراَوَجَوناكاَدِإٌيبصلاٍةَماَمِإراوُجمدقتو

.ِهمْوَقِبِداَعُممالو
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لقَحلاةحصمدعلءامهنعملقلاعفريفةيلوفطلاونونجلاِءاوَيْسالىريغوا
صصسو2ژوٺمسوە

.ملعاهللاوءامهنم

eتكللالفح

هضفهلعَأالواَضْيَأةحصطرقُمالْسِلا رباردوتملانِيهيف

ہاگرشُمجرحمثفلماکهنسرفسيفم1هليفهک

.ةالصلاَداَعِإُءاَهَفَملامُهَمَرَلا

َدْنِعناَخْلاَكِلَذَكَو ههدنعزوجتالهال؛ةالصلاةّحصىفرشاَنِاَحْصَأدنع

.ُملَعَألاوءاَهيِفُرَدْعُييتلاماياياعلوابألا
\ \

5

“h
e

۳ £٤
7 6 او

ا

7
2 1

وُكَذلاامو ِناَصعتللةَماَمِإروُجَتالاهَنَأَوءاهُمُكُحدَدَقَو:ةيروُك

.ْمَلَعَلاوىَمْظُعْلاةَماَمْالاىلَعاّسايقاهبٍيحأللا

ُروُجَتالفاصلاحصيفٌطْرَشيه::ليقفالحايق:رثاو

هللاوماكحألانوُديفهَتماَمِإْمُهضْعَبراجوقلاب4هناَصَقنِلٍدبَحْلاةَماَمِإ
ص

Zo

.ملع'

ةيهاَرُكىّلَعْمهِقاَمَاعمِءاَمَلْعْلااهيِفْتَبَرطضال
هُنَاجأَورشبارکأياعأجوقنمارو

ةحصماَمِلانَِبوُلْطَمْلانل؛اهُدىسْفياماهيِفاوليمرناتل
.ةالّصلا

\O
,

\

ب



3ا

1
٣

؛َنيِمآَنيلاصلاالو:ُنوُقَيوأاهيفتنفينَمفحِباَحْصَأزِجُب
هاونيمَدلامالكنماهنأل

۳/۱ءةكربنباعماج])۱(

ىلعاًياَمَلَعروُهْمُج
۶ص 2o 0 e

رعوكرلادعيارهشتقةه

م

هالووذأ"يعبييعين4
‹تادايزلاءعيبرلادنسم]"ر2كبَلٍصءاَيْحَأىلع
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يتادسعأ FF سنتتحلةاتلاعمهلاقملهبناستس

دےس

لكس

دشاونيوهد:اهْفَوءارهبالإةَالّصلاحصناتيميائا
هلصتلدكوُهَسْوَاِدْمَعْنَعواأةرىرلأااإلا
ألوحسميفطرَِذكَويليالماقاةقلَحُنةلَصَو
َءاَرَقْلانسحباليذلايما الَناَكْنَمَكِلَذَكَوريعالوهسهلهتَماَمِإحصنال وحدوو.لَْجْابِىلعاهجِراَحَمنمفوُرُحْلابيلاىلَعودق
ملعبهِناَسِليفِةَفلا

ةَماَِإَفوُرُحْلاميميَناَكاَدِإٍةَنكللانمملالَُماَمِإدوجنکلااَ
۶ 7

1>وهرس7o<2ووےگ ريغبناکاذِإةنالَصحتذقتىعَملاريدبالهنحلناكاذإفناحخللااما
GE)س2° Zo2هلوقووګ„و< رْنِملاذدلامجعكىَْعَمْلاريعيهنحلناکنِاًمَأَوجلعُهاَونمدمعت

odةَمحرهيألهوه۶(٢)ےسن٤

م31َ(©ر:هِلْوَقنِِءلاواٰیدهف

ْنَمِنْوَقىلعلإتنفيهنامليمَولوَُفْلَحىلَصْنَمالضُوهَنَالَصْتَدَسَفْتنَمَف٠ر
الصبةَطبترُمُريَعموُمَأَمْلاالصنإ:لوقَي
مالشإلِاءاَمَلَعنِاربعدْنِعتَنقنوهاباَحصَأدنعتكمقةعدعب"نيم"اَا

نمتفلحىلَصنَلَصِداَسَفيَوهاماكفلاالصاَسنوُمُكُحَياَنَروُهْمُجدجَتَكِلَذِل

ْنَمِةَالَصنمَعَنتمنديبهلتصوبلَعىرَجامَوُمَواكد
نيالانتباصاُلايبوحعياكواَمَكاَهلوُقَيْنَمفْلَحىلَص

هساةَراشِإلاَويفنيدعْفَرَكنيمةدايزَوريَةةالّصلايفلْياَسَمكامو

لاق.ْمِهربَعدنعيَهاَنباَحضصَأدنرتّمِلقَرُسلاىلعنداعضووراسلاىلَع
حيلالاَ.هانسءارانريغَوكِللَعَفنَمىلعسابا"اَاهََحيفسيوخيشلا
وًَالَْجمهيمنءالنُهولعفَيموالّصلايفانريَعهلعامنإ":يربعلاديسنبميهار

تصرٍعليلاسابًالَمَعهولْمُهِْكَلَوقَعْذبلِلًالَمَعوأىوَعدرجمِ
ريكوللدينياتاأىعيماوپانب

مصها"يلاابوهاَعُاَوَجفسلَيلاصأالب
)۱(0

٤:جحلا)۲(
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2ّ2oو2ے
17تااصEلَكِناَسللالنمروُمألاهذهْتَئاَكنِااو

ُدَهْسَأ:لوُقَيناكهب:الالبنأيوردقو

.“بسلاوههلالبنيس":الب

ٍةالَصلايفُنوَكَييتلاِءاَضُعَألاٍةَمَالَسَوِةَيِلَحْلاْناَصْفُناأ
74

:هوُجٴوىلعوهف

ص

n ِ ىَمَعْلاَكنمناَسْنلاهبُبْرَعُياليذلاوضعاُناَصْفُن:اهدحأ
ص1

.ىَمعألاةَماَمِإيفُفَالِخْلاَدَقَتيوُحَنَومَمصلانمههَبَشَو
ےس>0°2س40 ةَماَمِإهَركتَفءاَههَبَشَوٍةَعْلاَوِءاَصِخْلاَكنمُبّرَفُيناَصَقُن:يناثلا

نَناَكمِلٍبوُيجَمْلاونينايِصَحْلا
ص

نعِضيِرَمْلاَكضفهبلعبيذلاُناَصَقل۱:تلاعلاَو

قوماقاىلعَنيرِداَقْلِءالَهٌةَماَماٌروُجَتالفءاَمهِهاَبَْأوما 7ر1
.ملعَأهاوالِداَعاماَمِإناكاإعاقلةَماَمِانباَحصَأر

ا

»ا

وأدياعطفكيوُجُسلِلةَهَجَوُمْلاِءاَضُعَلابلَمُناَصْقَنلا:عيارلا
نَِوهنال؛ضْرَألايفِهيَدََضَينَأنفيملاكلالالوعقلااَهِلَلَش

دمُلانعياللْعِفيِِهِقاطةياَهِيغلب
.َُلْعَأهاوتاكصألاوَيَايقيلوْاسلسْونَمَورَطَفُمْلاَكِلَذكَو

مُميعمْلاةَماَمِإَكيالّصلاِناَصْفُنيفاهلِرويالطوُرُشامو
ةيَهْلايفَلَضْفَألانَالجأنِميقارفاممْلاَورضِالاَيضم

لاَمُكْلاةجَرَدنعصقتنمهنإف

الو؛لصأهلسيلریثکنبالاق":لاقو١7/۱٤رىافخلافشك:ينولجعلاهرکذ])۱(

.["'حصي
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دِ؛ُهَتوُدْنَمِمىلاوهفعَرَولاَولادرعانَمَكِلَذَكَوميِدَقتلابىلاساَبللاَو

وكرتنأمكنإ"يلالحنا
0سرسو هېرىلإكنومَبكرااومكَم

سماَحْلا

ماَملاىَلَعِةَطَرَعْشُمْلاِفياَظَوْلايف
:رشعيهو

َنوُعاَرُيَنيِذَلاهللادابعبحنإ":ٌرَديبأٍثيِدَحِلٍتْفَوْلاُةاَعاَرُم:اهادحِإ
."ةلظألاوى°

فاٌناَوضِرٍتْفَوْلالَو":#يلاِلْوَقِلِتْفَوْلاٍلَوَأيفٌةالَصلا:ةَ
ريخأتنيمهَلامالإولاوُفَعرخوفلاُهمْحَرهطَسْوأو

ىحديلارَحْلايفرها

هللالوسسَرنَعَكِلَدٍتوُبثِلءاَهيوَسيَوَفوُفّصلايعارُيْنَملعجَينأ:

.یوَسَتىّتَحربکيالفا

الونيهكهنوماماييلنلكلازالسي:ةَعبارلا

ْنَملکبوَةَرضاَحْلاةالصلاهذهلصنُيِڍاَقَيَعاَويينِ
ص

لهآىتومىلعةالصلاىريالنمىلعةجحلابابءاعطقنمهانعمضعبب«عيبرلاهاور]()

۔[۷۷۷ر؛هانعمضعببءریبكلاىف;ىناربطلاو٠۷۸«ةلبقلا

.قوآييآنياقيرطنمثيدحلااذهيدرآ۵٠١رةلأةاعارمبابءاورل9

فْلَوُمْلاُهَقاَساَمكرديبأِثيِدَحْنِمالءادردلايبأوءةريرهيبأو

.[۱۸۹۲ر:تاقوألالئاوأفتاللسشوفباب‹ىقهيبلاهاور]()
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ایک6موْعَمْلامويااذَهيِفةالَصلاوذميارويَلَصُيْنَمعيمَجيَو

اعلبقدرملواتايفان

Eةتوا
نه

س

اَمهبُهَقبهِياللُهَتوصامهدميالَوءاًمْرَجَميِلْسَتلاَوريبكَتلامزجبن

ا

o o eoسسس^0سوم°

نَمهبيدلهدمحنفلكريبکتلابهَتوصعقرنأ:
هارو

هيزصلخُينأ: ةَرهاظلااًهِدوُدُحِةاَعاَرُمَوظفحيفنيموهك

.اغیمجماإءاَعلايفداهتجالاوهَنطاَبْلاَو
E
س

.ُمهِفَعْضَأَةالَصمهبَيلَصْيَوواَهََوطُيَالَويفَدصَعفينَأ3

اوامشوتوزیلاپومیکیاتب

لأيِتّيليل":يلالوقوقللَعُجَينأُهَرشاَحلا
و

.ملعأهللا
\)ı ۳ ۴> لاو٠٠"صالخإلا

:ظفلب۷۸۳رلهأىتومىلعةالصلاىريالنمىلعةجحلاباب«عيبرلاهاور](١)

"هونييذلامثمهوبنيلاممكنىلاولوأِلَألافصلايفيبل"
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سداَسلامسل
س4و2+

ةودقلاطورشييف

:طورش۴يفصحنو

ونيفاًميِقُمُموُماَملاناكنقءاَدتَقاللةَينلا:اهدحأ

الصبلصنَاونيلاًرِفاَسَمُهوُمَأَمْلاناکنِإَووَما

وأُماَملاناكمالاُةالَصيِالَص:لَقيلَ

.ُملَعَهللاوهيفقَیفاَوق7

ص

س
ص.Oصسے

ءاد
س

ام

وس

1نِإَوافا
ص

8 3 ا

6
9
=

۱

ک

ے

°

و

لنأ:زاثلا مُوَيكيالسنجْنَعمالاالصسنجموُمَأَمْلالريالن

ەگہ722هرمىو0Wrع4

وأحْبصلايلصيْنَمفلخرهظلايليالفييفٌمَتْوُملاضْرَفللاُداَحتا:ثلاثا

ةالَصلاِلاَعْفأيفاًذَمَوَقَباَسُمْلاَوِةاَواَسُمْلاَنوُدُةقَواَسُمْلاَوَُعباَُمْلا:مارل

رْهَجْلاَو«ماَرخلاكرهَجْلاباَهِلاَوفأَوِدوُجُسلاَوعوكرلانِ

قَءاَرَقْلاىف لبقَداَعَأمامالبقمرحأنِإَوكلذِابْشََوميِلْسلاَو3

ُدوُجسلاَوُغوُكَرلاكِلَذَكَوفالحًالبُهتالَصلطبالروك

دعماملااهبقبسنِزيتا عَجَرايستناکنِإَوءاَدُمَعَُم ٍيِذّلدَحْلاىج

ةفعاضمريغهَالصفةالَصلاِلاَعَْأيفُهَماَمإیّواَسنِنمرخ

باوا
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سہوس

ماماليجامن"1بلالوللُمَحْلاكلواير:ُهوُمَأَمْلالوقوءهدمح

adےسےس

اذِإفب ةدمحهلهللاعم:لاقاذاءاوُعفْراَفعفَرادوءاوكزافعَكَراذِإ

الريَماَمالانأىلإ«ُدْمَحْلاَكلَواير

2ڑ

.ملعأهلهللاَومحلااكرهدمحنملهلاعِمَس:ایم

عباسلاُمسَقلا

موُمََمْلنُعماَمالالمحيامي
ا
ء €ص

اموالسلاضارنياَمومانعليَماتإلانأىلعاومادَقَو
ههناتءارقْلاالح اَهَلِمُحَيَمءاَمالانأىلإْمُهضْعَببحذفءاهيِفاوُمَلَتخامه

ال:َنوُرَحاَلاَفَوارقهَلهلمامامهکناكنم"ِلوَقِ

ةَحََفالإوا مابالإاوُلَحْفَتال":#هِلَِْباَِكْلاهك

.ُملَعألاوچالإلنفآر

وافاعراماماتداادو:[فالختسالاةالصٍف]لاسم
ع

بجچاوبفالُخْسالاسیلوموقمينَمفتنينأهليقيننقءيشدخ
و

سيلفكلذَرَذَعَتدِءانِكْمُمهبُءاَدَيفلاعادامهبیدلمداامنهَ؛هيلَع

نمَناَكمّالَكْلانمنعوَمنوُموُمأَمْلاناكاكلهل؛ةنمضوعبنأنأهلع

.[ەجيرختقبس](١)

.[ەجيرختقبس](۲)
دعبدازامةءارقمومأملانعمامإلالمحييأ«باتكلاةحتافالإةءارقلاهنعلمحي:باوصلالعل]()

نأوأ.مامإللاءارومومأملانعطقستالةحتافلانأنوريءاهقفلابلغأنأل؛نآرقلانمةحتافلا

دقو.ءءاهقفلاضعبلوقيفءةيرهجلاةالصلايفمومأملانعاقلطمةءارقلاطوقسدصقيفلؤملا

٠[(ةءارقلايف:ةلأسم«...اهلامعأوةالصلاننسليصفت:رظنا)ةلأسملاهذهركذقبس
۸۲۳[۰ر«باتكلاةحتافبهتالصيفةءارقلاكرتنمبابءةالصلاباتك«دوادوبأهاور](4)
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ةَنالثلايفالإفالخٍتْسالازوجيالومهيمينَممهميينمُهَلرظنلاٍُح

َتَلَمْااَدِإَفضقتالاهناَكِلَديفدراَولاٍثيِدَحْلِلِةَمَدَقَمْلثاَدُحَلا

هجاةكالثلاهِذَمرْيَعِبَتَدُحَأاَدِإاًمَأَوىّلَعىّنبَواهبيَلَصُمْل
ةالصَوُهَنالَصُتَدَسَفَكالَصلارفضقتياثاَدحَألاَوِساَجْنالاعيوَجنم

نفٍتّيَمْلاِةالَصيفالإِاَوَلَصلاعيمجبيفُروُجَيَوءاًعيِمَجمولا

.اقالخاهي

م

G6
.
^

ےلس۰>صصeس.ەهر20۰4ص يفذخايويفهفقويَوهدينمُماَمْلاهَبِذُْجَينأ:يفالختشسالاةفصَو
ساےس۶$

هاَصمْوقْلاِييَلَصُبَووُهتْيَحنوَلُوكَمِلَعنِاَلاناكْثْيَحنِِةالَصلا

اًهرخآيفوَهيالَصلوايفيَةَفيلَحْلِليْقنَِوءارِفاَسُموأناكاًميِقُمىماما

مليمهكرذَتسَينيجقلعنممسيلواصلانِعارفادعبهَكَذَا
wo 4

ُفلُععْسَيالوءاعيمججةَعَمَنوُمُلَسيَف ىلعاضيأهدِعاَسيَواملاالإ4

َكِلَذَُكَوءاًدحاَوُرواَجُيال:ليِقَوقالتىلإهريءفَیتاْنِإَوكلذ
ص-

4و٥ صصص وأ۰۰

هلهاوِةَالَكىلإ:َليقَوءاًدجاَوالاي

قبس]"ةالّصلاِناَضقُْيالُفاَعّرلاَويقل":َلاَ#يلانأاقسابعنبايقيرَطنميوُر()

.[هجيرخت
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ةَكاَتلاةلمحلا
سو

۰
۰

ےس

هبرْغَمْلااَنعكَرَورُجُفْلااًتعُكَرَوتولاالص:ّرْشَعيهو
۰7ا.۶7سررو ُةالَصَوفوُسَكْلاٌةَالَصَو«فاوطلااََعُكَرَوناَضَمَرُماَيقَو

و
e %0 ےس٥ےسصرلسسoسم0

لمتشتفزئانجلاةالصوةالصو؛ىحضلاةالصویاقستسالا

111ص7س٥س

4

يتعكرنيبعمجثيح«؛لوصفةعستاهلعجليصفتلادنعنكلو؛لوصفةرشعاهنأفلؤملاركذ])۱(

.["يناثلالصفلا"وهو؛دحاولصفيامهلعجفبرغملاورجفلا
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كوا

رولاِةالَصيف

س4

:لِئاسَمحبراهيو
هنأىلإاًنباَحْصَأرتاَبَحَذَكييففتٍادَقَو:همُكُحيفىَوألاٌةَلاْسَمْلا

2س
1"ی7noس7
اوردوفرتوبرْغَملاھياوَاوتوةنس

داذهىلِإَو"ثيدَحْلا...ًةَسداَسالصْمُكَداَرهلانِ":هلوقفوَوللا
Zo ت

شنببوبأةووبالىلعهاروهابوثر

هلق.سْمَحْلاِتاَوَلّصلاىّلَعدوُصْفَمصرفاأَوسهلأىلإانياَحْصَأ
ص
4

هللانأمُهُمِلْعَأ":لبجنئؤاَعُمِهلْوَفَو"داملاىلَعلانْهََكتاوَلَصسمح
الوهةَعاََجىلاضيهوهلأيفِتاَوَلَصسمحْمهيلَعصرفا

اذَهىلِإَويالَصلاعباوتْنِميهامنوترمتفالُورِياَظَنيفاه
.يعفاشلاَويِنَدَمْلاسن“3كلامبهذ

.ُمَلَعَأهاو؟المَةَراَمُكْلاُهُمَرلََورتولاكراتركيلع:فالْخْلاُةَدِافَو

 

.[¥۱۳۸8ررتولابرمألا«ىربكلانتسلا:يئاسنلاهاور]

.[۱۹۲ررفسلاورضحلايفةالَصلاضْرفيِفبابءاهبوجووةالصلاباتك‹عيبرلاهاور]

.[۹۱۸ررضحلايفةالصلاضرفيفبابءةالصلاباتكهاور]()

.[١۱۳۳رقاكزلابوجوبابءةاكزلاباتك«يراخبلاهاور]
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لنصللااہسصماااحساصسسابصسہیب

22221٥7 :لیقوعيي:لیقفويفَفلّتخادقو:هتفصىفةيِناثلا
اوبَحَتْساُمُهَنِكَلَوءاَنْباَحْصَألوفياًدَهبَو«ةَدحاَو:ليِقَوتالت:ليقَوسمح

نبكِلاَمبَاَذَحىّلِإَو«ميِلْسَتلابٍةَعكَرلاَونْيتَعكَرلاَنْيَيلصْفَياالتىّلَصُيْن
ر

ا

0و١

دنمله:هيفٌرظنلاَو نمَكِلَدَلاَقُينأُهبْشيَف؟الأحْفَشُهَمدقَينوتولاطر

روارْجَمْلافاحادىحىتنمىتنمللابيصب88يلاناكذِإييو

يلَصُيابهنأاوُمَعَرمْرمكلذسبللابنأهبشيو«ةدحاوب

CPEEEEاذهرهاظُف.هَعَمترت

ِةَمََعْلادعبرَوانمنبمداذَمدممفربعنمترواه

وص يبلةدحاَوبرتوهَديرنبربابْنَعيوراملهارةدحاَوةَعكر
ةيواَعُمنأعلبَكِلَذَكَو."زجاَعلارنو:َلاََكمهلراجكلذنأُهباَحْصَ
لاذَمَفَرَعَنيَأنيُهَحْيَو:يسابع“الاقكلذلَعِف

هالكرتولنأانباَحصَأدنعةدحاَوةَعُكَرىلعديزيالق
هکاْكنَمالإلصمءاإويساةتيعكرلصهانِ
يوردَقَورجاةدحاَوىلعرصننِلّعُشوأرفَسوأضرَموأاٍفْوَحرع

كبَرمساحّبَسيفارففالكبرتا8#يلانأ يفَو«ىَّلُعَألاَكِ
ےسےس

41ەل

7
اذهَفَرَعاَدِإاَمأم۱

لکىلعىححرتول":لاقفقهللالوَسرنأىراَصْنألابوييأبيديُرْخَلاقحا0

وِوُينأْنَمَولَعْفيلَفالعبنَابحنَمَوليَيحيروينابَحأنميلم
.[٤٤٤۱ر«رتولامکباب«رتولاباتكفوادوبأهاور].''ّلَعُفيلَفةدحاوب

.[١64ردجسملايفسولجلاوقلحلاباب«يراخبلاهاور](۲)
ةشئاعنع:يناثلاو.قباسلاثيدحلاسفنوه:لوألادحاوثيدحيفنيثيدحفنصملاىور](۲)

رتوينأدارأاذإف«هشارفىلعةضرتعمةدقارانأويلصيملسوهيلعهللاىلصيبنلاناك":تلاق
۲°4([0ر«رتولابهلهأملسوهيلعهللاىلصيبنلاظاقيإباب«يراخبلاءاور)ينظقيأ

.[۲*/١٤٠عرشلانايب:رظنا](٤)
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نداےااا

هللاوهلقبةيِفَونوُرِفاَكْلااهياابلقب ل4اضرَأثیدحيوااهللا

س7اsgنعوسَ.ر2

ٍةَعُكَرىلعرتولايفُبِظاَوُيهن:اضيأهنعليِقو٠نهرخآيفالإمل
2)۳( .ةدحاَو

440س٥

.ُمدْعَأهاونوادعبلفاَوَنلاىلَصَتنأسابالو
سە°„ىر2ه٤هےسور:

ىلإالصدعبنمُهَفَونأاوُعَمْجَأدَفَو:هيفَويف

هوقوكلذاوُعََمموقفرجلاَدْعَبِهيالَصزاوجيفاوُمَلَتخاَوجفاعوُلُط

نوارُونأليلايفماياداعبنِيُبَحَممْلاَويجملّلَصُيملامواج

ُةَحَتاَقونوةَءاَرقيفسابالقليلاَلَوَأىلَصْنِإَوليلارخآ81

هءارفنمەقاَنباَحصأُهَعَرركامنكْتَفَاروسيأعمبانكا

اهلالُفَوفارنانوقرفمتةاَوَحَويِسرْكْلاةَ .دحهاوهلَقَوفال

ىلإْمُهضْعَببَهذَف؟المَاُروُجَيلَم:رْجَمْلادعبِهِياَضَقيفتبارلَمْ

َلاَقِهبَوعولطَدُعَبهشسوَطلاَقهبو؛حْبصلاَدْعَبَكِلَدزاَوُج
م
س

هروهريسےس

.ریبجنبدعسنعيورولابامص

سَو هرنمفضرعةجَردنمهبرَقَوهدیکأاتيفمهاليببم

صا

تبحواَدَعبَأهارنَمَوهبصحُمْلاِناَمْرلانَِدَعبَأِناَمَريفوجواب

4

خ

 

.[6۹۹۱ر«رتولايفبعكنبيبأربخلنيلقانلافالتخاركذ«يئاسنلاهاور](۱)
.[١٠۱۷ر«رتولايفبعكنبيبأربخلنيلقانلافالتخاركذ«يئاسنلاهاور]()
َرَتوُلانأَو«ليللاىف-ملسوهيلعهللالص-لاٍاَعَكَرِدَدَعَوللاةالَصبابملسمهاور]()

ِ.[١١۱۷رٌةَالَصَهَعُكَرلاأَوعُكَر

يايىلاعليلوباحضألانيناتيريكيراُمنأرَهَظَي(٤)

پبساناماَِْنأرييحتنوبَحاَوىولولانَعتبامارقالويلفلبلدىلإ
هححصُمهالعاولوُسََوأليفعيرْلَوكيرالابابيفيشو
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ذإُءاَضَقُهدْنِعفحصنَبسلارئاسكهنسهَرنموَبَرَقَأِناَمَريفَءاَضَقْا
و

.هلعهاوِتابِجاَوْلايفبِياَمنِإُءاَضَقْلا

هستوأهرتوْنَعماتْنَم":ّيِرْذُحْلاديسيبأٍبيِدَحنم2ِ#هِلوَِلرتولايفدَرَونِكَل(١)

اذَحَو.[١١٤۱ر«رتولادعبءاعدلايفباب«رتولاباتک«دوادوباور."ركاِهلص

.هححصمها.ةبجاَوةَتولانأنمُباَحصألاِهْيَلِإَبَحہدامديويثيِدَحْلا



sitet rtsatsan
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7omcماتارےل Aa Ry,

اتارا

ِبِْغَمْلاوِرْجَفْلاقَعكَريف

:لئاَسَمسمخهيفو
ص

َباَحْضصَأَدنِعَونسامهنأىلعاوفادقو:امهوُكُحيفىلوألاةَ
ص

فرو2و

رئاَسىلعُهْنِممرتااَمهايِإابهتدَماَعُمِلَكِلَذىلَعاوماامنوقدكۇمةنس

ٍنَعمانيجسُمْشلاعولطَدْعَبرجلايتَعكَرىَضقهالو؛اهيِفلاول
وهتي:ىَلاَعَتهلْوَقنعاهَلاَساًلَعنأيوُراَمِلَولَصلا
اک"۰َلاَقَفروج4 دوجاردوهيف0عورْجُفْلااَعكَراَمُه

.ملَعَألاو٠"برْغَمْلااتعُكَر"':َلاَقَ

هلوبصَلرَجَفْلاادِإاَمُهَفَورْجَمْلااًعكَرف:اَمهَفَويفةٌيةلاْسَمْلا

َدْعَببْرْغَمْلاتعكرترحبلاكَاإرْجَفْلادعبالصال":

ُريحَألافضلالحينحرْجَفلايتَعكَرتفَوْنَمَلاَفَوهيراِءاَصَ
.[٤٤٤رءاهيسنوأةالصلانعماننمباببوادوپاهاور])۱(

.۹:روطلا)۲(

.٤٤:ٌق

.[۳٢٥۸۷ر‹موجنلارابدإودوجسلارابدإيفبيشیبانباهاور](4)

نيتعكرالإرجفلاعولطدعبةالصالءاجامبابء‹ةالصلاباوبأءيذمرتلاهاور])°(
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ASAR

ىلعوەPo>1راعفءاناجالص°سس ىلعرجلالطينإكيذكَوهتمالَصْنَمَوليلان

ريعبواَمهَيَبمالك"گپوءانرناتناکلوالا

.ىّلاَعَتارک
ةَعُكَرلايفبَحَتْساَف:امهيِفٍةَءاَرِقْلانمُبَحَعْسُيميفةلاثلاُلْسَمْل

ةَحتاَمْلاَءاَرق الكصلحنإلاةدوُسبيلايفَووراكاهالعَةَ

اامياَمهيِفارقيناك":#هللالورْنَعَكِلَذدعب

يتعكَريفُتّنَحُبناكاُكهَأيوراَمِلءاَمهيِففيِفْحَتلابحس>7
ص4

oو

.ملعاهللاو

وأءاَمهَعَكْرَينألبقُةَيوُكَمْلاُةالّصلاِهيَلَعْتَميِفأنَميِفٌهلاْسَمْلا
ةالصلاهيلعتْتَميَِأْنِإمشنلاكلسايفاإلادَجدحْسَمَلالَ

اَمُهَعَكريفَدِجْسَمْلالخذَيملنِناقِجْسَمْلايفاَمهيَلَصُيلَوماماعمملدي
ص٥ص

عمملحذففاحنوِلاَعكرتاوفحملامنارا
ع

.سلاَ)۳(وثلات11اذِإاممث حيماماجراامرشن

لاقو«
الُةَالَصلاٍتَميِقَأنإوحْبصلانِةاةعُكَلاتاو

.ةجراخالودِجْسَمْلالاد
ص

ال.[۱۷۲۳ر«...رجفلايتعكربابحتسابابءاهرصقونيرفاسملاةالصباتك‹ملسمءاور]
ددعاركلياقَمدَرَولَيلععطاامفةيةريفنالصالإلاريركتدجو

هاور]."نْيَتفيِفَحىلَصحْبّصلابءاَدَلاَعِمَساَدِإهلناك":ْتلاَق®ةنِئاَعٍبيِدَحِل(١)
.[۱۹۹رقالصلاةدربتوىحضلاةحبسيفبابءعيبرلا

.[(هجيرختقبس).ءاَمَرَكَداداَهَلَصْيَْاَهَيِسَنوََِالَصْنَعماتنمم":هلوقل]
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السادعا0:4
ووووسس القالسلاٍتَمِقَأاإولْوَقموُهْنَميفْمُهُعْراَت:فالِخْلابَ

اِامَُعوُكُرجملهموُمُعىلعَتيِدَحْلالَمَحْنَمَtrsaت

فَطقدِجسَمْلاىلعهَرَصَقْنَمَوجراحلَوِدِجسَمْلالُاةلّصلاتمي
بذبقنقههعفويرلةتاعدجسمعركيكو

رصفنمونَعءلفتلايُلاَعَْشالاَوُهامنُهَدنِعيهَلايفهللاموُمُعلا

هاودجاَوعضوَميفامَنوُكَتاللهُدةلِعْلاَفِدِحْسَمْلاىََعك
2ڑ

.ملعا

َحْبصلاىلَصىحانفاَدِإ:امهياَضَكيفٌةَسِماَحْلاٌةلاْسَمْلا

لناوِءاطَعْنَعَكَِذيور؛ٍحْبُّصلاڌنامه

لِس١عولطْنِم:لاَقْنَمطعسْمَشلادعبامض

اداَمِهّلَصْيلفرْجَلااتَعكَرهتافنم"هلقادميفلاَوَرلاٍتْفَو
.ٍتَعَلَط

2

‘
C
T

G
1

7
ن

عورشدعبةلفانيفعورشلاههارکبابءاهرصقونيرفاسملاةالصباتک٤ملسمهاور](۱)

‹...نذؤملا

.َدَقَت



 

nataattiregetsts
4R | م۳لمع 7

PTA.EIE "رواكىىلل . 9 4e
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اَناَميُِهَماَقَأَوَناصَمَرَماَصنم": 3هلقهيفٌبغَرُمهناىلعاوعَمُجَأدَفَو

دَدَعنِيِراَتْحُمْلايفم۳ِوينكنيمَاهلرفعابدخ
وو2هر< ةَعُكَرَمايِقْلاُمُهصْعَبَراَمْخاَفَناضَمَريفسالااهيُموُقَييتلاٍتاَعكَلا

هنأكلامنعيوروْمِمِرََْوةفييَحيونَعَكِلَدَبيوُرَوتولایوس

َدْنِعُرَقَْسُمْلالَمَحْلاَو.ٍتالثَِرتوُلاَوعكَرنييالَنَوثيماقابحيناک

هكرولااةَيرويز

ةاَوبيفبيداحألاتاليا:اًذَهيفالخلاَبَبَسنأبح
:هباحضصَأللاقُناَصَمَرلحداِناكهنأ8ولالوُسَرْنَعيوقو

ناکَو"هماضرعاوهغيرواودناضَمَررهشاذه

دِجْسَمْلايفُهُموُقَيْنَمْمُهْنِمَوييييفوقينَمْمُهْنِم؛اَناَدُحوةَتوُموَقَيسانلا
اھيَاناريفذىسلااكماايفهِيَياذكىلعلک

یارقليلتادججرحَرَمَعنأاًنعَبَفرَمَعةكالخنٍِردَصَورکييباا

الصبيّلَصُيخاومدحيلَصُينيقّرفَماعاروأِدِجْسَمْلايفسالا

.[۳۲۷ر؛ناضمرلضفيئبابءعيبرلاهاور])۱(

.[۱۳۲۸رء؛ناضمررهشمایقيئءاجامبابحامنباهاور])۲(
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هجوليتآیرالواوعَهعلاق؛طهَرلا لكماناكلدحاَوئراقىلعساناتْعَمَج

2

مهئِراَقدولسيساَلاَوىرهليجرحمتبكبأىلعْمُهَعَمَجَف

ینعيءاهبننوُموقََةيلانِلاهنوئياويعذيت:َلاَقَف

بكنُبأىلإاًميِمَتمصَرَمَعنأاَنَعَلََو.”يللارخًةَالَصلا

َماَيِقْلاِنَاليُِياَاَكَكنوابةَعُكَرَنيِرْشِعَوىدُحِإِيساَنلِلاَموُقَينأاَمُهَرَمَأَو
ىلَعنوديسانلاَناَكىتَحنيةامْلاباريامهمٌئِراََناَكَفَيَءاَرَقْلاَو

سلانقلقيوفرامويلرمنمنص

صص

كَعَيشويلبناوكمفيفاوديما

هنأسانلایارَةرْشَعيتنئايفاَهارَقادِاَف«ِتاَعكَرِناَمَتيفةةَرَْلابارقيُئِراَقلا

ةقاَحَمروحامدحنويدجسمنَِدوُفرَصْنواكدَفّدَ

WP

ماالوطسالاىلعدعاامفطاموبىلإكيدىلعألاَناَكَكرجَفْلا

اوُمَتَأىححعوكولاددَعيفاوُداَرَواَوللوطنِاوُصَفَكاضكَاوك

ىوونوابةعَنونوعَكيواتكالوةَعكَرانس
ةَعكَرنَردوَلَصُاراكداعلأنألَوكيدىلعرتلاراَصَكمَعَ

نَاافريفامقسالاصعبىأَرَكِلَذَدْعَبَونولوَةَمَتَعْلاريع

َكِلَذىلَعٌرُمألارَمَْساَف«ِتايآرْشَعٍةَعكَرلُکيفاورقناوكلباوُموَقَ

هاوءاَنياَحْصَأضبرتايفُهَتذَجَوامادَهَفنمماعاعةّئامِناَمَرىف
مس

2o

.ملعا

.[٦۱۹۰رءناضمرماقنملضفباب«يراخبلاهاور])۱(

.[٥٦٢٤۲۳ر‹حيوارتلاةالصزنك:يدنهلاهاور])۲(
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هالا

اولاتعكريف

ماقَمفِحِفاوَطني'لكدعبفيلااَمِهيلَصُباصبنسيهو

ِاَرَعْلاٌمأبىلوألاٍةَعُكَرلايفِدِحْسَمْلانِاكُتْيَحوأءاميما

كرتنمفةَروُسَوِنآَرَْاأبيفَواهيايلقي

ٍمَرَحْلايفماداماَمْهْعَكَرَيَةَرُمْعْلاَوہکأاَنِمباوافاوطلايف

.ُمَلَعَأاومدِهيلَعَواشٹیامكيلفمهكرملومرحلانِمجرحنو

اعوبسأوأءاعبستيبلابفاط:لاقيءطاوشأةعبستيبلابفاوطلادعبيأ:هفاوطنمعوبسأدعب](١)
.[(عبسةدام؛سورعلاجات)
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ہیلیونفطظتلومےباےدبہنو

ق۹ف

@%يلانَايوُرَوتسسْمّملافوكنأىلَعسالايمنادقو
بحِيةَماَقِإالَونِناَذَأرْيَعنمِناََعُكَريهودوُمِلْسُمْلااهبلِمَعَوالص

اوو.

َتاَمَنيِح8نمتبناَمِلهدوُجُسلاَوعوكرلاو۴ءاَرِقْلاَومايلالامهيِف

سو1

تمسك:اَلالاقِتلَجَتدَقَوفّرصْئاَواارزنو

َسْمّشلانإ"لفتسابحهَبقدوووملجأل

َكِلَذْمُميأَراَدِإَفتايحِلالورشَبٍِتْوَمِلاليلاٍتاَبآْنِمناتيَرَمَعْلاو
اَهِيلَصُيَولاىلإاوف:ىّرْخَأةباوريفَو"اُهللااوعداف

اَمَالَص#4يلاننُيوُرَوههنِماًجراخوااِجْسَمْلايفاوُؤاَكُتْيَعسَ

اهناملاعرقادومهضِعلوَفيفِةَعاَمَجْاب27و«"ودجسَميفساَنلاب

هللاركذٍةَرْثَكَوِةَقدَصلاببمرميهجوسالالّبقَتْسا

دِاهنيهافامضعيفمالاعَاَهَضْعَبكرِدَالّصلانِميشهافْنَمَو«ىلاَعت

اهيَةالّصلاِنَعيهملٍتاَقْألايفلَوكافامىلَعاَلامل

.يِلَجْنتنيجىّلاَعَواىلإِءاَعدلاُةَرْئَكَكِلَديفبحينِو

\

 

.[٤۱۹ر«فوسكلاةالصيفبابءعيبرلاهاور])۱(

.[۹۹۹ر«فوسكلايفمامإلاةبطخباب؛يراخبلاهاور]()



م

  

  

ماو
ىلَصُ:ّليِقَوىلصَت:ليِقَرمقِفوُسُحِلةَالّصلايفاواو

.لِفاَوَلارْئاَسَكنيتعكَریلص«یَداَر

ُرَعَفْلاَفَسَحْناوأٍتّفَسكنااًدإ':8يلا:يالخْلاُببَسَو

:لاَقروهیواريسانکنهٿنت“اموُمُلَصلصىدا

هِبَعلطباملقاهنمهْنَمَوسمسافوكىلعاسااَمَجیلص
رش:ليقهَلهللایَداَرُفلص:َلاَك

اَمْثَعَوسابعنانأيوردقَوهياَرَودعمِرَمَفلا ِفوُسُخيفاَيلَصَناَمْتُع

َةَعاَمَجرَمَقلا

ِتاَيآلانمَكِلَذرْيَعَوَمْلظلاَو.حيرلاوقررةالَصلاَوبَحَتْسادقو
.ُملَعأهاوسمسافوُسَكىلعاسا

elsiftatstsetsetseerateeto

یته۰كحدتا

.[۱۱۸۷ر؛تاعکرعبرألاقنمبابوبهاور](۱)
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تگننرما
شر٠Eیمےہلاسمےنےہنیسساجسوس

۷ءاقْسْسالاةالَصىف

َعّرَضَلاَوفلاىلإَءاَعْدلاَوياَقْسِيْسالاىَِجِوُرَحْلاىلعاملاَعَمْجَأ

يِفٍةةالَصلايفاوُملَتْخاَواهللاُلوُسَواهََسةنسرَطَمْلالوريفهيل
ص

.نوُرخَاَكِلَدنمعَنَمَوياَقْسَيْسالاهنسنماهاىلإُمْوَفَبَحَذَفياَقْسِيْسالا

C۰ا

3آ

Ê

م

يبلاناسابعنبانَعاَهضُعَبيفناَكِلَدَورانآلا:َكِلَذُبَبَسَو

1 لوىَحضَألاَورطلامكَنَصَفىياَقْسَيْسالاىلإ e
2س0يفصل

مثلبقواہدكووارقاامفرَهَجىلَص

لجاهنأثيداحألاضبيِفو۹"عادلوحَوسالاىلإهرهلوح

قيالرناىّلَعُةَلأَسَونِمْلاىلَعبَْوُمَو نم'انَفَتْساَمَهللا":َلاَقَفاَقْستْس

موييالاُكّنطخَوُهنالَصَوىلَصُمْلاىلإجور:لولافعاناىلَعناكه8يلُاءاَفْسَيْسا(١)

ريغيِاَدّرَجُمىقتْسابيِدَمْلاربنِمىّلَعُواَقْسيْسا:ُتِلاثلاَوءةَبطْحْلاءاأرَِنَمْلاىلَعوةَعُمْجْلا

هيديعرفسلاَجوُوىَقْسَتْسا:عياَلاالصوِلطمملوالص

باجراحيهوياَرْوَزلاَنِماًبيِرَتيرادنعىقسَْسانأ:سِماَحْلاكهللااعَدَو

ههتيغأدَفَويالاىلإَنوُكِرْشُملاهَفبَساكهِاَوَرَعضبيفىق:ةَسِداَسلاِدِجسَمْلا

.ها۔اَهیِفلَكيف
يناربطلاوء''ديمْلايفيلَصُياَمَكنْيَعُكَریلص":ظفلب«۷١٦۱۱ریاقستسالابابنتوادوبأهاور](۲)

.[۸۱۹١۱رںیبکلایف

.[۸۹۷رعاقستسالايفةءارقلابرهجلاباب«يراخبلاهاور]()
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يُءاَمْياَاعدیَقسَتساف؛ىلصُمْلاىلإجرحهنرخٹیتيددَحيِفوالصريع

وقفادروحولىلإهو

ءاَمَلُعْلاiFاَباَحضصَأىاقشتشالاىلإجوُرُحْلاِتَقَويفاوُملتخاَو

نأىو٥

ادَبنيجاَهيَلِإجرحايلانأيوُدقوسماعرنيجاهوأى

صص

یغبنييِذّلاَوِلاَوَرلانيحنَاىِنوُرخاَبَهْذَو۳سمسابجچاخح

نيِلِجَوَنيِعشَحَتُمنيعضاَوَُمراقَوَوٍةنيِكَسبهَربايباَهيَِإنأسانلل
ةيوَقحْلالياَحَمیدَِيِناَجْلاَدْبَعْلانأَكِلَدَو:ِءاَملْعْلاضْعَبلاقريعوتم

يلعةيدابٌةَراَمَأَوالإهةَيوَقْعْلاعْفَريفايجارهِيملُهالوَمنمَهَكلْهُمْلا
٤س

ہکمهبَيلَصُينأماَمِلِليفيقاوُعَلَبادقهيماذُأفوَحْلاَو

6اسرامهنيَبسلجينطمهبطعقمتماراامفرَ

ىلإوِءاَمَلىلإاَمُمَروَُطلعُجَيفيديَعَفَرَوٍةلْبِقْلاىلإلوح
تدعوَكِئاَعَدِباَنَيْرَمَأمهلا:لوقيلبقًالِبقَْسُمَكِلَذَكوعدي؛ضْرَلا

۳لعناكهلاتداگاکاكأامككاَنوَعَد؛كتباَجِإ

َكِلَذَسالاوُعذَيَوءَقاَرْرَأةَعَسَوءاَنايَفُسيفءارامِةرِفْعَمِب

َتنوُعَرَصَيَودوغلنقلَنلفَُْماَسولُج
AF
.بضْخلاىلإلخملاياحلاليرلافتءارليوتأ

هلاَمشىّلَعاَمرهلامىلعهنيِمَبىلعاملَعُجَينأدْنِعهليوُحَتِْيَكَو

اقستسالايفءاعدلايفءاجامبابءهجامنياهاور](۱) ±يلاىلإٰييبارغأَءاج):ظفلب[١۱۲۷رىءاقستس

وساي:لاق 88ينلدِعَصَف.لْفمُهَلرطحالَوعارمهدويموقدنعنمكنجفالوُسَ

مث."باوريعًالاَعاقَدَعاقبطاميرتيرماقيميعنفساللا":لاَقمتَادمَحَفبنما

دَ:وُناَقالإهُجْوَألانمهْجَونمدَحَأهيأامَفلَ

.]۹۷۷رءامئاقءاقستسالايفءاعدلاباب«يراخبلاهاور](۲)

.[١۷٠۱٠رءاقستسالايفنيديلاعفربابدوادوبهاور](۲)
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ماما4سیلونيميىلع
ْمَلَفسانلابىَقْسَتْساهللرَمَعنأاَْعَلبَُنِإَفاعلا

ص \
e

َكاَنيَأَرام:َنيِنِمْوُمْلاريِمأابليقفَفَرَصْلاىحرانياىلَعرَ

اهبيتلاِءاَمّسلاميداجَمِلرَطَمْلاٌتبَلَطدَقَل:َلاَفَك!َتَفْسَتْسا
باوقع3یهلقاَتهُت
اونممكرارفقسايو»هوقو4(اولقىلإات
كمِئاَهَبَو5سامهلااملالوقوةو0سهميهلا

2

ىَفْسَتْسا®يلانأٍثيِدَحْلايفرهَيَمْلاياوَكَمَحَررشا

ىّلوألاٍةَعُكَرلايفِءءاَقْسَيْسالاَوِنْيديْلايفارفَيَناك:لق«يتَعُكَریلصاعدم
ةَحِتاََدْعبةَيِضاَعْلاٍةَروُسبٍةياثلايفَوءىَلُعَألاككبَرمساحّبَسَوِةَحِاَِ

وایکندمیفاملبال

انِقْساامهلا:لاقنألبقريكرکوهيديوىلع
0س

علاريَركايقللجلبالباتيرتيرايي

o ور/

نمرضاَحْلِاًغَالَبفاعلاهبثيِغَتَوالبلاهبیتمهلاتار

."تيَعْلا"ٍةَحخسْنيِفو(۱)

ةثالثوهليقوءنارَبَدلاوهَليق‹موجنلانممُجَن:حدُجِملاو...حّدْجِماهُدحاو:حيدأجملا"](۲)
َهّلاَدلاءاونألانمبرعلادنعوهو«بَعُشثالثهليذلاحدُجِملابًاهيبْشَتبكاوك

ءاجوءءاونالابًالوَقالهنوفرعيامبمهلةّبَطاخُمءاونألابًاهَبَشُمرافغتسالالعجفرطقلاىَّلَع

يفةياهنلا)"رطقلااهنأشنمنأنومُغْزَييتلااهّعيِمَجءاونألادارأهنأل؛عُمجلاظفلب

۰/۱ءرثألابيرغ
:حوُت()
۳:دوه)٤(

ةيآلاركذنودىاقستسالاةبطخيفرافغتسالاةرثكنمبحتسيامباب‹يقهيبلاهاور](*)

.[ةيناثلا

۸رىاقستسالايةءارقلابرهجلاباب«يراخبلاهاور]()
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رطلجدوولنلمحتگواوا9

ےسvor°0و

هللاءاهتكَسضايفلَنأَوءاهتتيزاِضرَأيفلَنمهلاياو

اًماَعْنأانتفلحاممهقهقْساَوءايةَدْلَبهبيخافءاَروُهَطءاَمِءاَمسلاَنِلَ
.اريكيانو

لوحهنأَكِلَدَو«بضخلاىلإطُحَفْلاَبِلَقَْييكلٌةءاَدرَبَلَقامَنِإ:ليقَو

ىلعمِهيلو‹نَمِيَألاىلعرسي

يذل:ىطلاواهميذلا:اَدجلاَوضْرَلاخترطق:اََحْلاَوہعلاَو
0٥°0oص0ە©ۋۇمە٥2

وذُبجْعُمْلا:قنوُمْلاَوطفلا:قدْعُمْلاَوقدَعْلاَو

ُْخْلاَوَةَعاَرَمْلا يأِاَيِقْنالاىلَعسالاعبرييذلا:ُميْرُمْلاَوبضخ
oور 0 „o1و0°

ِءاَملاباهوسيي6َصْرَألالجيذلا:للجملاورطقلاريثكلا:لياولاو

تالا:ضْرَألاةنيزَويبل:ْتئاّلاَورَطَمْلا7:زردلاوتاباق

اناوءاهَتوق:

اوُفوُطَينأساتليررقنيناتيركبأبل

سكتكلذنل؛خاَرَصلاَوءاكبلابناَيبصلاَوءاَسّنلاعميِراَحَصلاَوِلاَبِجْلاب

سأَبالوقٍسةَباَصِإلٹثمبوهللاُةَمْحَربلطيسَوىَراَصنلاَودواب
2

ەە

و
افاالولوح96ءاراَرِمداواماعلايفىَقْسَتْس

علا
س

س

.[۹٠٦۷رطسوألامجعملا:يناربطلاهاور](١)
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ىحضلاِةَالَصيف

ك

وُسَریلصتااأبلاطييتنيناممنَن

حفمويدحاوبوتيِفافِحَْلُمٍتاَعَكَريِناَمْتيِيفًةَالَص

0َ

ِناَتَعكَراَهَلَفأَفعكرةَرْسَعيتلاىلإنينانياهيتمتو

َدْيَفسمامعقرب:اهتفوَولصفأكلذرتا ناَهَنلافصنأىلإحُممرديف

ىَداَتَف؛يقاَرشالاًدنِعَنوُلَصُبوهِباَحصَأىلعجرحو%8يلانإ

:ْمهْضْعَبلاقاًدَهِلَو«"لاَصْفْلاِتضِمَراَدإنيارألاالصنإالأ":هتْوَصىِ

ُرِصَعَقَيناکاِڪلَانِمُناَصْفْلاٍتَضِمَراَذِإىَلَصَتْنَأىَحصلايفلَانِ
ُمْلاَوةَدحاَوةّرَمىلع سْمشلايقاَرْشِإَدْنِعنيكىّلَصُنتمل

ِتضمَراذاَيِناَمْتاانسواايرىلصتَوحرديفاهعافتْراَواَهِطاَسِاَو

:هلوَقِوهنيتعكَرلاتتفوق4؛سُمْشلارحبُماَدَقَألاٍتيِحَضَوُلاَصْفْلا

يذلاىَلْعَألاىَحضلاَوُمعبراُتْفَوَو€قهَلنح
يشعلاب

ا
“
.

.[۱۹۷رةالصلاةدربتوىحضلاةحبسيفبابءعيبرلاهاور](١)

فافخأتقرتحا:تضمر"']ء[۱۷۸۲رء؛لاصفلاضمرتنيحنيباوتلاةالصباب؛ملسمهاور](۲)

.["همآنعلصفاذإةقانلادلووهوءليصفلاعمج:لاصفلا.لمرلارحةدشنملبإلاراغص

.۱۸:ص
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لعقنيتشلمشا2:هِلْوَقيفهبىَلاَعَهللاَمَسَفَ
هاتركتوشافريعرفرو

اَهَعَمَوملطسُمّسلانأثيِدَحلايف هاو«اَهَفَراَفْتعَفَتْرادِِاَطْيشلاْنْرَكاهَعَمَو
و

.ملعا

.٠:ىَّحْضلا(١)
ء؛سمخلاتاولصلاتاقوأبابءةالصلاعضاومودجاسملاباتكءملسمهاور](۲)

٤٤٤ر
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هِناََعُكَراَمُدَدَعَوقافلالُمَأَوةَاَفِكْلاىلعاهبُلوُمْعَمةَدُكَوُمهنسيهو
يفلبقدقوةَداَيَزيفالإهةَهْلاَويفٍتاَوَلَصلارئاَسكيهو

فيرمسرکوطفلاهاكراهناOFکرکنمحلفآدو:ىَلاَعَتهللاو

كيرلصف:ىلاعَتهلْوَقيفليفَكِلَذَكَودملاالصاهَنأ4(لت

لِوُبحَتْسيَوءاَهَدْعَبرْخَتلاَو؛ىحضألاٌةَالَصاهناهه(

قِتاَوَحْلاىحديعلاىلإجرحتنأاًنَرَمَأ":ْتلاَقًةيطَعأثيِدَحِلياَسْنلاَو

ةقَدَصلابسالاِلاَعَيْشالطفلاالصيفُريِخأَتلاُّبَحَْسُيَو"روُدُحْلانِ

.ْمُهاَياَحَصىلإساَنلاىحضألاٍةالَصِلليِحْعَلاَو

سالاتيطلاَوكاَوسلاَوجملادعبلسع:اهْتسنمو

لإلَءاَرْحخَصلايفهماربايثيفَنجْرْخَفداَلاَجْرلِل

ءاَهيِفلّمتتلايفكهافالَوُناَدَأنيدةالَّصِلسيَلَوكَمٍدِجْسَميف

 

."ىَرَقْلاَوراَصُمَألالُهَأىلع":ِةَرابعْلانِطقسهنارهظَي(۱)
١٠.1-١٠:ىَلُعَألا

١٠:ىَلُعَألا()

:رّبوكلا(٤)

نلزتعيونيملسملاةوعدونيديعلاضئاحلادوهشباب«ضيحلاباتكءاور](*)
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اءاةتطعتتحندتیلتم

2 „س Ceo 2

الواَهَلَفلفتتال:ليِقَوهةورَُوسننعيوروموهمداهُبروُجَيلي

„Zo
11 لفنتيبلاطيبنبيلعدوعسَمنانَعيومووهوءاَهَدْعَب

2و

دنعهبُلوُمْعَمْلاَويرْيََويِعاَووألانَعيوموهوءاَهلَبفلمنيالوادع

سروک2

هاو«اهنيكاًبباَحْصَأ
Goo 2e

َدْعَبَوَةَرْشَعاارْطْفْلاٍديِعَدْعَبىَلَصُينأءاَملُعلاضْعَبَبَحَتْساِدقَو

.ُملَعَأهللاَوةَنسلانميه:ليقَوءاىحضألا

مدعينأ:اهتفِصَو ىفةَنسلاَءاَدَكِلَذيفيوتّيفهًِلاليقَْسُممالامد

۶َرَويلَصُيْنَمِلاًماَمَِنوُكَيناولوُسَرلَوهللًةَعاَطديِعْلاٍةَالَص
MBە ِدقَوافيوةنفتورااَرحخالاةريبكَترَأىلعربكيوُمرَحيَوهجويف

تقلاهبألةورشعلبعياتليتي

ةناثلايِفَوةَعكَرلايف نعكلذاوَوَرَوَدْعَبٍةَيِشاَعلاةَروُسبهَ

تیراةايفَولوألايفىروشفَنَحَتْساَو8#هللالوس

ارقينأاًنباَحصَأ0٠ا ةَروُسِبِةَحِتاَمْلاَدْعَبىلوألاٍةَعُكَلايفارقي
اذممقارااَمهيِفَرَهُجيَو؛ىَحْضلاَوةَروُسَوقياليِفَوسلاو
قريتمكرمتربكةءاَرِْلانِعرقادقرَمومهدَجَسَوعكرأر
س620روeرو۶4و۳۶

دهشتيودجسيو دنعهبلوُمْعَمْلاَوَُوعبساَهيِفربكنماذَهَفمسيودهس

ةالَصلبقلصُيملَ#لوُسَرلانأةَحيِحَصلاةَّنسلايفتبامنيبُهَرَكَداَميِفياتال()
نسنيهنسكادءاهلبَقلكلانِامياحضأدنعوبِلوُمممْلاريوءاَهَدْعَبالوٍديِعْلا
ت
ها.مايألاعيمجيفةَماَركلايف

جاء۲٦ءايحإلاثيداحأجيرختيفيقارعلاب«يروثلانايفنعدَرَو

ةنالواَبلصملتهنارُمَوكلايامحبحَصلاٍبيِدَحْايفَوهنسونويًفالْصأ
وطعمَوُهَقيِروَلاكَكِيَذكيملايميوَاموءاذكسلانيبللوفيفاولادو

.[٥١٢رءةعمجلاةالصيفأرقيامبابملسمءاور])۳(
.[٦۹٠۲ر‹نيديعلاةالصيفهبارقيامباب«ملسمءاور](4)
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َدَْبىلوألايِفربكعشباَهيفريكينأةاوأنوَةَديبَعيي:انِباَحص

بكينأاوْنَِوسمحةرنِارقادبةايفَومارالا

.سمَحِيارادعبيتلايفَوتسبماَرْخإلادعبىلوألايفربكَهرْشَعىد

ًدْعَبيالايِفَوىتوألايفربكَةرْشَعتلعبرَبكَينَُداَرَأناو

هامارخإلادعبىوألايفربك:ليِقَوهانالَتعوكرلانمعفرلاَدْعَبَوءا

.ُمَلَعَألاوءاعْبَسةءاَرِملاَدْعَبةيِاثلايفو

َنِمعفاِميقلِفتلاكىلَصرييكَلانحُبملاذدرملاأو

َِسعفاذِإمثشكاواتاريكعبسياهلاًحطحىلإَماَقو

میاامْهَيَينيبطخبطيم4ريبكَتلاىلإَداَعٍتاَمِلُكْلا

ىَحضألاِةَبْطُخيفرُكْذَيَوءاَهِاَدأىلعسالاشوءاَهَُسَوِرْطْفْلاَةاَكَرطفلا
.اهنِمئِزْجُياَمَوةيِحضلا

ىلَعٍةَالَصلاميفنِيديِعْلللساباَبحِيْساىلَعُءاَمَلُعْلاجادقو

َهْوَيَبَحَتْسُمْلانأىلعاوُعَمْجَأَكِلَذكَوا8هْنَعَكِلَذتوبءامهيفٍةَبطْحْلا

َنِمارناَدْعَبويو«"ةالَصلاىلإوُدُعْلالبقاوُرِطْفُينأرطل
َكِلَدتويىهاَهيلَعىّفَميتلاينيرطلاٍرْبَعىّلَععجزنأبحُتهََوٍيَالَصلا

قرااأيفقنريلباواىلاوفا۴هللالوُسَرْنَع

ايو2كىمعفااوكيىعوفالَ

۰[۳٠ر«ربتمريغبىلصملاىلإجورخلاباب«يراخبلاهاور]()
.[٦٥۲۳رءهیلعرطفيامباب«موصلاباتك«دوادوبأهاور]()

.[٦۹۸رءديعلامويعجراذإقيرطلافلاخنمباب«نيديعلاباتك‹يراخبلاهاور]()

.١۸٠:ةَرَقَْلا(٤)

ا
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ُهَلاْسَمْلا لوُسَرلاِلْوَقِلَداَهّشلانقلينأارتايِفألال

ِفَلبقْلاىلإههيجوَتيفاوُفلَتخاَوالإهَرلناَهَداَهَشمکاتوَماوم":

يرَصَبصاَخشِإَوهرظتُداَدحاِتْوَمْلاٍةَياَعُمدنعموفكلذ

هِرَكَوماّملالَوٌيِاَرْوَلاَوكيدالَوِءاطَعْنَعٌيورَماذَهَو

go ° س

سيشبيدقاإببيتلزبدنيورورا
ےسھهےس

ياَرْهَظنسختنأیبرال":اگولوينفدلینبسس

افهوتََقيرَعْلاالإدهلم َتتشاَو7سبهنا لعس7َ:شنبت
ہ0 .ُمَلَعَأهلاوفأكلدباوهجو:يألدُعاروس؛يقو

2 وس0س e
:ماسقاةعكرأاًهنِمعرعتيولسعيف:ةيناثلا

نمرثكألاَدْنِعةَياَمِكْلاىلَعةيجاَونسوهوولعمکځيف:لرألا

اولىسغا"هلْوَقِلىاَمَلُعْلا

.[٢٦۲۱رءهللاالإهلِإالىتوملانيقلتبابءزئانجلاباتكهاور](١)

.[٦7٤ر‹لسغلاونفكلابابءزئانجلاباتك«عيبرلاهاور](۲)
٦ر‹لسغلاونفكلابابءزئانجلاباتك«عيبرلاهاور]
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اولابيتللشقىعرلدقوزتننُينعي:يأ

يفِلوُتقَمْلاديهّملالْسُغيفِقكَرْعَمْلايفملامِهِلوُسَرَوئاب

رلساىردونمبعتكلابرعيفةر

ُديِعَسَوذىر٥امواٿيف:ٍدُحَأِءاَدَهُشيِ

صولاليكيففاريدبتیملکنال؛لسَعُيبسُمْلا

ًَكِلَذيورلسيهنامهمعَولفيهلأيالانَعيوُرق
.مَلَعَلاوكِلاَمَوٌيعِفاّشلانَع

َفيخاُِءاَمْلاهيلعبصي:ليِقَفُُاَنْعَميفناكْنَمَوروُدُجَمْلايفاوُملَخاَو

.يلِإُبَجُعَأاذَهَولمميلب:ليقَوُهُمُحَلىَرَهَعينأ

اجلاوليابولانأىلعاوُعَمْجَأ:ُهَلْسُغبجْينَمىلع

وُمَيلُجَرلاوالاياجلاَعَمتوَمِةأَرَمْلايِةاواوتاسلارََءاَسّنلاَو

لاقِهبَوءاَهباَيِثيفذلمَناهناحلانَعيوياسا هواكورشا
دوسْنَعَوهبَصاملااهيلبصبهلأنَسَحلا نِداَمَحَوبّيَسُمْلانبديوس

هنأيالالهوِكِلاَمَوَناَمْيَلُسيي هميهنأ لوقاذهباهلممي

اراندبىلإرانعيابينبراوالخلا

الکنمجرحنِمُمَيلاىلإنموءاَهلْسَعِببيلغَتَوةي

.ُمَلَعَأفاووَعَنْهجوبْ

7

)۱( دوعتْمِهَءاَمِدنف":ثيدحلاُماَمَتَو.[٩٥٤رلضفيفباب«داهجلاباتك«عيبرلاءاور(1)

."ةَماَيقْلاَمْوَياكْسِم
مس



E۳۲ع

 

Hinebia aint tain tristelakee ticle

نا:قلكتولهأعلالمواوإنميمفا

يجاوزنأاوَصْوَأدقیومابودَريِراجوَقيّّصلاركبا

َبَهَدَو«َكِلَدةَراَجِإىلإْمُهْرتكَأَبَهَذَفمجوزلُسَعُيلَمىففاوفلتخاو

E £
.هعنَمىلإةفيِنَحوُبنباَحصَاصعب

۰
س

بيسو نُیارهبههبشنمفيقَالَطلابِتْوَمْلُاهيِبشَت:يفالخلابس
ےک2voو2سو0
ةلعنأىلإَبَحَدْنَمَوءاهتخأحورنهَلوجيكهتيتطفودممصل

.ُمَلَعَأهاو"هَلَْراَجَأٍّيَمْلاَوٌيَحْلانيبةَعْفَرُمعُمَجْلا
ص

م 0ً

ققهنيفاواولفلانرمانىلإشفابع
نعفذيورنينبسب1:ليقَويشيفوفومطالس:نَسَحْلانَع

نعلجاَهّسَعيَُففطلااأويسنوأ ع

1ع

۱

عبرَنايعاَرَْلانَعَوكلا

يأّرلاباًحْضَأَلاََوريكوأتاكةَريِغَصلاحلكىلعاَياَحْصَأ
ژ٥م

يغيَلكَلاةريِصلالجلالمنكَملالَا
عصوُيورفحَتهنآرايفقءهِلْسُعيكيفلاسم

س
وی

اَهْبَلَعلَمْعُيَوياَمْلابليتنأدعباَهْيلَعُةريِصَحلاشرفتفیاوعأوباباهْيلَع

َفْلَععلاىّفليمثةراَجحبْمَحَتُْم
ص

ةقرِخهبلَععضوننأدبٍّيَمْلاَبْوَتغوليلكْمَحَْسُمْلاىلعُهعَفْرَيتيما
.oصرس٥po„سبسوڅ ىَرُخَأهُترتُسالانيَوهيبنوُكَتنأُبَحَعْسيَوِقرْسلاىلإةبْكَرلانِهرس

وبهاور]."هُؤاَسِيالإ#يلالَمَعامتْرَبْدعْسااَميِرمَأنمتبقاول":ًةَنِئاَعلوقو()
.[١٤۳۱ر‹هلسغدنعتیملارتسيفبابزئانجلاباتک«دواد

.يقهيبلاهاور]كةَمِطافٌيِلَعلسعنميورامهيلراكامكزاَوَجْلاىَلَعُروُهُمُجُْلا(١)

يلبتُمول"ه9#هللالوُسَرِلْوَقِلَو٤٥4ر«تتاماذٍإهتةأرمالسغيلجرلاباب
ءاهجوزةأرملالسغوهتأرمالجرلالسغيفءاجامباب«هجامنباهاور]."ٍكَتنْفَكَو

.[١۳١۱ر
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نمفهاويمثفلاىلإورشانهوَهيكينسن
ور

رمولسيفرسيلاوقاشيثلَسْعُيفنيالاِهبْنجىلععَجضيفهَتروَع

هیاتلهيامكلايساميمىلعداعت

.ئزُجُتُهَدِحاَولاَوءاليلسينَاُبَحَعْسْيَو

:كوا١تّيْفْوَتاملهَللاقاكتبيلانأيَمأبيِدَحيفَو

يفيذوبييرووأاتنوانالتهتل

ىاانرَاك:
٤ع أ:بيَْمْالغنياحسراينوايزي

دارهبتقلعانعوأملاحوّتفَمناکوُلَصعملاِل
ُهَنِإَفهتايَحيفلساتنيلكِةنُجْليوهغركميالةَس

هاو وءِتَمْلارْغَشنمألاِباَحصَادنعزوجيالوغاو
۰ةلماحرطبقضيمهو

قووقعاي

ک

ے

ص

س

الوايقاًرصَع::يأهْنطَبرص

وأاماليَرتوُلاهيفهدمشنراكنطيفيقرايفملالتلا

‹يفكَتةدِحاَوْلاأَوَفيِظَْلاَوءاَقْنإلاالإهيفْمُهضْبربعيملوهاعْبَسوأاسْمَ
AD

.ُمُلَعهللاو

.لَماتلسيفنيالاهقِشىلعمثلسيفسبألاهيجىّلَع:رهاَظلا(١)
«تیملالسغيفباب].ملسُمحيحصيِفاَمُكه9بنيز()

رازإ:(هوقح)مالعإلاوهوناذيإلانم::(يننذأف)]‹[٥4۷ر‹لسغلاونفكلاباب‹عيبرلاهاور]()

:ادسجلايلييذلابوثلاوهوءاراعشهنلعجايأ:(امنرعشأ) ,_ 
اذإءَنيَجْلاجارخولاهبَقبَجَويحنيجاهيطَبيِفَوادةَرَمْلانِ:ءاَمّلُعْلاصعبلاق

ِءابطَألاةَطساوِبَكِلَدفرعيهياَيَحناك
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مهکوتق7۰وهونیفکتیفف:ٌةَعببارلاٌةَلاْسَمْلا

ےکتے

اوضيابابكکهلزقشايلتكلاوأيفنل

راجسوبلَملجُوهرَطْقْلاَوناتِكْلاَابواو"مكاواهياوْكمُكَءايحَأ
َتحتْساَوجويملادِإالإRFيفنكيالَوِقايَحْلالاحيفهسا
هکەد2ه نخلقاحامُكْدَحَأيلواإ"هلقنَفَكلانيِيحَتمهن

ساوکاک
تيبنلانايوردقوينفكيفاولاغتالاكهليحنعيو

َجرْذأَوةماَمِعالوصمقاًهيِفسيٍلةيِناَمَيٍةيلوُحُسضيبباوثةگالَكيفنك"

بَحَأ:ِءاَملْعْلاصعبَلاقَوءاضْيأهنالكيفنفكهنأرَمَعوايف

4هنيووأبَنهيفكامرجبءايلاوَام

:اهبيطعاإناكيفدموكرنُعنببَعْضُن

هار82لالورلفأرجرحةالجراهييعنوالجر
عيمجلرياَستبوتئزْجُياملقارخذإلانايفهْيَلْجِرىّلَعاوُلَعْجاَو

پاونتالترجلنكينبتنوي

ı
t

ک
ا


س

انأ۴ََعَرَفِقأَرَملانكيففلتخاز

0َهِطَسَوىلَعديلٍفيِطَلبوتووراَمخَوعرد:باو
..ةهفرعبتوميمرحملابابءديصلاءازجوراصحألاباوبأباتک‹يراخبلاهاور])١(

اَلااَمُهِناَبْوُلاَو.[١٤۱۸ر

.[٩۷٤راسلاونفكلابابزئانجلاباتکءعيبرلاهاور](۲)

نفكنیسحتيفبابزئانجلاباتک؛هظفلبهللادبعنبرياجنعهاور](۲)

ظفلب«۲۲۲۸ر ]۳["...مكدحأنفكاذإ":ظفلب

ىمسیيعضومنمبایةيلوحسلا:عيبرلالاق"VE؛لسفغلاونفكلابابءعيبرلاهاور])٤(

0.["نمیلاضرابعضوموهوءالوحس
اهبُفَقسَتٍةَحِئاَرلاةيَط:رخْذلاَو.[١۳۸۲ردحأةوزغباب«يراخبلاهاور](٥)
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بويبصلانفكيفئزجيَوهاهيفردتقافلورامخو2:لیفو

ملأهللاَوفرخوأراَرِإوأداو

يبنلالاقاَمَكهيفسلانفمِرْحُمْلاًالحتامسارةيطْعَتىلعاوُعَمْجَأَو

مولواطللويوتيفلكنينوءايخلالمَ

ُهْجَوَونِمِرْحُمْلاسفديوایشثبهتاففْ
0

راَرِطضالالاحيفلإءاَمرْبَعَودوج

و

نيالبقِلاَمْلاسأَرنيحربامكانأىلعملالأركعمو

اکىلعهنْمُكَفنكمنكءِاَملاتبنينفكاَلاَمالْنَمَوةيِصّوْلاَو

نكْيمَلنِاَدَحَوَنيِمِلْسُمْلا .ُجلَعأهاوتقمهُمَرلَتيلوهلنكب

دنعنمدَسْيَوهيلعنمكلافليمثسستنإدوعَبُتّيَمْلارخينأبحبو

.مُلَعَأهاوطاَحُي:ليِقَوِهِسَأَر

نأحصدَقَوءاَهِعابتاوٍةَراََجْلاَمَميْشَمْلامِيفُهلْسَمْلا
4

ص

:مهضْعَبَلاَقَفءاهيمَحيفاوُمحاَوعابتاَوىَضْرَملاوةَداَيِعبَرَمأ

يفءاَجامءَعرسيءاهَلِماَعاشتحيحرملمحتتّفَوُمكلذيفسي

رانجيفسابعنبالوقاهيفر:ليِقَوراجل:ٍِثيِدَحْلا :
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وے

هاو«"ْمُكَمَاهنإَءاوقفراواولال":8يلاجزرومي

٣٤٤ر«مرحملالسغيفباب۽باتك«عيبرلاءاور]

بَلِدقتريَحَفةَحِلاَصكَنِِقَراََجْااوهر"هللاُلوُسَرلاق:لاقهريرهيبآنع(۱)

ةعرسلابابءزئانجلاباتك‹يراخبلاهاور]'"مكافنعهوموفكيكىونُو
اَمرَفَمىلإاهبرْيَسلايفِةَراَنَجْلابعاَرْسإلاملمَتحَياتهغاَرْسإلاَو.[١١۱۳رقزانجلاب
ألانكعلباطانارتل:لِيِقَويرهاظىَلَعريخألا

ا
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ناسابعنا

اَهيِفيِشاَملِلنأي

آ
ذ

اوَوَرَوءاَهَماَمَأْمُهْضْنََوءاَهَفلَحيملابحت
وُرَوءايِشاَمْلاَوِقَراَنَجْلاَفْلَح

اَلاهلاِدْبَعْنَعَوفِلْمَأيفسِلاَجْلاَكاَهيِفَبِياَرلا

.ُملعَأهاواطارق«نْيَطاَرق
رصنَاص0

نبيِءاَسَنلِليبنيالو ِثيدَحيِفَكِلَدْنَعيهَنلاةا
ملىحتَرَراجايفااررادْرَطبَرَمَأ4#يلانأيوريطع

G
C


ہ
ے

\

C
€۴

م
أ


و

کل:َنلَف'؟لمحَينميِفُهتْلِمُحَتَأ":ٍةَراَنَجيف5ءاسنِللاقهنأيوُرَوامري
نميِفهيلعَنِيْحَتفَأ"ل'؟هلخُبْنَمعمهربقيفتلحدَ":َلاَمَ

َناَك:َليِقَو«"”تاّروُجأَمريعِتاَروُرأَمجراف":َلاَكل:َنَْ

َناَكَوَعَجَرًالِإَوضجْرمَلنفَنُهُدرْطَيَوبارتلانهِهوُجُويفيحيقورس
نباَلافَو«لِطاتلاقَحغَ:لوُقَيَومجريْمَلجريملاذِإفنهد

.تيِصََِاَجْلايفءالسل:رُ

.[۳۱٠١رلافطألاىلعةالصلايفءاجامباب«يذمرتلاءاور](١)

ِقَراََجيفناك®ييينلانإ":لاَققرررهيباٍبيدَحيفامكيلاالرمومةََرَملاَرَصبَأيلا
َُاَصُمعياَدنْيَعلانفرمحاباعد:وللالوَسراَاهعاصفةأررمعیآرق
غاهرکیمَعَ:.[4٥18ر«تيملاىلعءاكبلايفةصخرلاباب«يئاسنلاءاورآ."بيََدهَْلا
‹يراخبلاءاور]."اّيَلَعَْرْعُيْمَلَومبنأايه":ْتَلاقٌمأٍبيِدَحِلََراَنَجْلاِءاَسَّلا
.[۹٠۱۲رنئانجلاءاسنلاعابتاباب

بلاطيبانُبيلعنع"::ظفلب۷۸٠رنئانجلاءاسنلاعابتايفءاجامبابءهجامنباهاور]()
اقف:َنْلَف؟نكسَلْجأام:َلاَقَسوُلُجوسيادقه8يتلاجرح٣ 4للَلاَعَ

:َلاق.ال:َُْف؟يلڏُبنَميِفلَم:َلاق.ال؟َْلِيْحَتلَم:َلاق.ال:َنَ
."تاَروُجأَمرْيَعِتاَروُرأَم

ی

٥

3
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قناعحقوىلعسيمونوايفبرشاشنتعت

3س

يفٍتْوَصلاَمْفَرَنوُهَرْكَياكيبنلاناك:َلاَقنَسَحْلانَعَو٠ِلاَجّرلا
4

هاوِناَرَقْلاةَءاَرقَوءِلاَعقْلاَدنِعَوِةَراَنَجْلا

:ثحابمُةَكالتاَهيِفَو«ِتّيَمْلاىلعةالّصلاىف:ةَسِداَسلاةَلاْسَمْلا

لوألاثحبملا

ةَراَنَجْلاىلعٍةالّصلاٍةَفِصَواَهمُكُحيف

.َنياَبلانَعاَرْجَأضبااهبماادِإةباَفِكْلاىلعضْرَفيهاهُمكُحاما

ىلَعالسلا":#يلالْوَقاهبوُجُوىلعلدوءاوُكَلَاَهَكَرَتْنِإَو
ىلعِلصلانيمْصحَوةولوروئابيوماىم
القمارحشارفىلعٍةَدِعاَقْلاَوقالاةيصاَعْلاقبلايحلعام

زجُيملْنَمِءاَمَلُعلانمواوُلَدَتْسالیلديابالواوُجَتحاٍةَجُحیابير

عبتنمبابعضوتىتحدعقيالفاهعبتنمفاوموقفةزانجلامتيأراذإ"[:َلاَقيراَحُيْلایوَرَرامل(۱)

YEA].لاجرلابكانملععضوتىتحدعقيالفةزانج e.

ْنَمَفةبجاَورخآلامْوياَِوهِلوُسَرَوهاَبنيرقُمْلابلالأىتوَمىلعٌةَالّصلا":ٍظْفَلِبميلااَور()

فلخةالصلاىريالوةلبقلالهأىتوملعةةالصلاىريالنملعةجحلاباب]"ككدكهكر

.[٦۷۷ررجافورابلک
ِلوُسَرلاعاتيماىّلَعاسا«ٍتاَقاَحُملاوذْمنَعرْجَرلايفةعلابُممهنيَناَكَكَِذَنَأهَ()

لِتاَقيفهِههِلوَقىَلَعَووةالصلايهرمأَوكلفكرمليذلانيدَمْلاىلَعٍةالّصلانَع
ىلعةالصلاكرتبابءزئانجلاباتكءاور]"هْيَلَعينصالقاناام":َصِقاَشَمِيهس

ليوطلالصتلا:وهو«صقشمعمج::صقاشم]ةَباَحَصلاِهّيَلَع[٩٠٠رسفنلتاقلا

هَْلَعیرامنِالإء[('صقش"ةدامءطيسولامجعملا).,نضيرعلالصتلاوذمهسلاوء‹؛ضيرعلا

موىزاهفتلِتاقَوموجرَموٍدوُدُحَمَومِلْسُملُكىّلَعىَلَصُينَاوةَمألاءاَمَلعروهُمُج

هاور]"قياالإهَلِإاللاْقنَملحاولصَوكلاالإهَلاللاقْنَمىّلَعاوُلَص":ورقمومل

يفِةَبازعْلااظٍدَمْلَوء[۳رءهيلعةةالصلاوهعمةالصلازوجتنمةفصباب‹؛ينطقرادلا

لبقْنِمالْنِكَْبهَْلَعىلَصُينأَكِلَد:ِهَملعْحُمْلاءاَهَقْاِءارآنيبعْمَجْلاَدِعاَفىّلَعباري
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لِنيفاوملَتخاَولَورئابكلالَويقاتلالغاىعسل ءََهّثلاىلعالسلايفاواوىلاووأكسكلكوأديف :ىَلاَعَتهلققاّمَنلالهىلعَءالَصلاممحَتُخاَولاي.ة
لاقاأويفَفالتخالعدللهاکاوی۴4لضالر5{

رايآيدايداريعلالهبياايي
2o

ماعهللاورجاناکاوبدَعَامهمن3لبالأىلعللا

م

ااوو؛َكلَذلاُهاناک

ىَتوَمْلاموُمُعَءاَرِإيِئامكْلاِضْرَقْلابةَىلعُماَظْنلااَذَملَمَتْشاادَهِليَالَضُفل
يقفىومَاةانِالدبىوةِوةكيَمىلَعَوخلاميلالوُسَرَوفاينيا
رئاَسوَنِفَرَحْنُمْلالمحوهوعراشلاضركلذلضفب4راذكهوِفرَحُْمْلا
هححصُمها(۷::لافنألا)4ورڪبتهلمهَفلَحنممهبدرراجَرْئالاىّلَعقاسقا
اميهلعىَصبَولسُندوُهْشَمْا يلاىلإءامسنيالجوأريانعيواكب
:لاق؟نونجَمكن:لاَققارمعزاسفتىلعهكىعنعصرعفراقہا

امَلفهيفىَلَصُييذلاناَكَمْلا)ىَلَصُمْلابمجرينأوبرَيَلا؟َتنصحَأ:َلاَق.ًال
هعىّلَصَواريملا-نعيأكلافتتامىتععرقكرذأكيكراجاقل

بابوباكلذىورامكهيلعلصيملهنأبيورنكلو.٤٤٤٦ر؛یلصملابمجرلاباب]

ءعجراذإفرتعملانعدحلاءرديفءاجامباب؛يذمرتلاوء٣٤٤٤ر؛كلامنبزعاممجر
َرَمَأتَمِحُرنأدعبُهيدِماَعْلاَكِلذَكَو[مهريغويقهيبلاوينطقرادلاويئاسنلاكلذكو٤٤٠ر
۸رءانزلابهسفنىلعفرتعانمبابملسمءاورأ.ُتُدَقاَهيَلَعیلصناهب

لِتافَوموجرَمَودوُدَُمَومِلْسُملكىلعُةالَصلاواكِءاَمَلْعْلاُبَهْذَم:يِضاَقْلالاَ:ُيِوَوَنلالاق(١)
ِلِاََولاَعْلاىلعكهنيوراَمَو[۷/4۷ېلسمحيحصحرش]ىنٍادلَوَويَ
ها.ِهيَلَعةالصلابْمُهَرَمأَو«َنيِدَمْلاىلَعوةالصلاننَاامكلاذنَعرجليت
$

یوراَمِللهيَلَعىلَصُي6لسيالرامكايفلفيذلَديهَشلاداحجارلا)۳(

ااملويفددخءاَدهشنقبرَدتلا1ريانعيِراَحُبْلا

.[۳۱۴۷ر؛لسفيديهشلايفبابفوادوبأهاور]

۸:ةَيوَلا(٤)
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ةياحصلانماريكُءاَمَلْعْلااهيففَلَا:اكو

دنعهبُلوُمْعَمْلانِكلءاهيِفِاَعدلاَواَهََاَرِقَواهرِدَدَعيفَنيِعِبَلاَو
تيَمْلاعضوينأ نمِاهبنَجىلعرهاطِناَكَميفرهاطريرَسىلعتيم

ُهُسأَركليفهبالبم دَقَِف؛َفرْشَمْلايلياًمِمُءالُجِرَو«َبرْغَمْلايلياممهس

نْشنِإَنيِمِلْسُمْلاَنِموأنموأرضَحادِإلَوهيلعةالّصلِل
فوينكينالطويأنةنودوُجُسرادتملايويبلَ
لوميبلاُدِقْعيَوءاَهَسأَرىقنألانموَُرْدَصٍركَذلانمليسوِتيَمْلا

ولانحسءاوسريوكَةَعاطباةالَصيلايداييت

ويفيفارباتكلابكمثهلَاداَحْبُسريكاليلا

نإهللا:ُنوُمَيمثلاكريكيماياشابالاةهأريكاتربيم

تبقايفوت«كيامإوبدبعوتبدعنَوَناكدْبَعنباكدْبَعاذه

ةَعباَرريكيمث«َنِيِمَلاَعْلابداتنينورجدرتهللاكن

لةايلوپارتِتاَوْمَألاٍةَماَعىلعُةالَصلااًدُكَح.ْمُلَسَف

Eهَالَوُدوُجُسلَوعوراهيِف
يفِظْفلِبكَمَانإمُهللا:َلاكىاتيماَناَكنِ

اتلهلَعجامهلا:يفدارالفناگنوءاًهياَطخعي اطرَفَواملسال

لدْبأمهلا:َلاَفَويلَعلومناكنو«َيِمِحاَلاَمَحْرَأايكَدْنعاردو

هعمسوولماريلهورارمارارووراكنماعا6

٢٦۲-٢٠۳صءةالصلاهقفيفدمتعملا:يلوعملامصتعملا:رظنا](١)

ىلعاَعمَاَفامرأاكذَفكيدلك:َلاَفَرَمَعنٍأبيُمْلانبديسْنَعيقَيَرْخَأ()
اوُناَک:لاَقلئاَوييأْنَعاضيِقَهيلااوروءدیِعَسنعرخآجَوْنِمرِذْنُمْلانباُهاَوَرَو.

وتاِلوُسَرباَحضَأَعمَجَفهاَرْشَعَواِسَواسموابره8فالوَسرِدْهَعىلعَنوُربك

."تاريكمباىلعْرَمُعْمُهَعَمَجَفیراملكرباتف
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كيبُهَقِحْلَأَودحل ريَنيِحِلاَصلاجاورعمهَحوُردصاكىس

اتو.اَْمدقامعيمجيفماسعباربكبكنيمحالامح

هو

.ملعأهلهللاوةَعاَمَجْلاب

يناثلاثحبملا

اَهِتاَفْوَأَوٍتّيَمْلاىلععضوَميف

داحقءيِحسَمْلايفيلعُةلصلاوجاعِضْوَملكوُو
امِلءاَمْراَوَجُحيِحَصلاَودوركيدنهَمَوهيماىلعويفالسلامه

اَهيِفَفلتخاَودِجْسَمْلايفَءاضيَبننبلَْهُسىلَعیلص"82يلانأيور

رقمايفملانَعيلاتولەرحصوولاَ

لُکيفِهّيَلَعلصهنحيِحصلاَواضبففيتادقُتْفَواأو
7

دنعَولورتحاًهطسوَدنعوقرتىعسلاعولطدنعالإِتَقَو

هللاَو«ِتاَقْوَألايفةالَصلاِنَعيهَنلاٍتوبل«ءاهبوُرُغلمُكَتْسَيتحاهبوُرُغ

؛"ِدِحْسَمْلايَِءاَضْيبيباىلَعهللاٌلوَُسرىلَصْذَقلاو":ظْعَلِب8هَنعملماور(۱)

يفصانأنوکياعاهلايفركنىلعبيواأيفمسا:يآ

يفةاٍةةعيصبَو.ثيدَحْلا....ىلَصذَقَلواو!سنلاىسامورساأام":ْتَلاَقَ
نببهواَمُهوُبَأَوفصَوُءاضْييْلاَو"عد"اهُمساُءاضبَوليهسَولهامَوءاضييبا

.ُيِرَهفلايرقةع
رتاونفرصنأاهباوفالووناكاعاتتاللاقماعنبقعيحل()

لسX7"بوللات-يح

٤
6
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اَهِطوُرُش٠اكرالْنِمنأىلَعملالهاىیمتادقو

صعُبهَراَجأَفءاَهتاَوَففيادِإاَهيِفيفَفلتخاَوءاهبٍةَلبِِْلَلاَبفَْسالا
و<<°صےس

.نوُرخاُهنِمعَنَمَو

ٍةَضيِرَفْلاباَهَهَبَشنمفةَضورَفَملاةالّصلاىلعاَهُساَيق:فالخْلاُبَيَسَو

نمهدنعهيَ؛هُميلازجُيملاَهُهَبَسِيملنَمَوءاهَيفَوٍتاَوَفًدْنِعَمُمَيتلاَراَجَأ

€„ومەو

نأمُمَدنِعَوريعاَهيلَعالسلااوجىلإموقَبَهَذَوََياَمِكْلاضوْرف

اَهيِفسْيَلذِإْممْسااَهْيَلَعلطياَمَنَِوقليالٍةالّصلامسا
Z0

.ُمَلَعألاوالووكر

هەرةةمراكلالال
هللالوقهيفلضألاوءهبوُجُوىَلَعاوُعَمُْجَأُدَفَو«نفلاىف:ةَعباَسلاة۱َ

۶Ctرصرپیہممسس o or€ ايَعهلأتحبفإل:هلوقوهايحأسلالمعرا:ىلع
رلےسیس

اوُنفْذاَواوُعّسَوَواورا":لاَقهنأ%8يلانَعيورو'4ضرالافتحبي

قموَفْلاككااوُمدقَوكاللانيالا

.٠۲-٢٠۲:تالَسْرُمْلا()
.۳۱:ةَدَئاَمْلا

حاعويقوفالوُشَرىلإاوك":َلاَقرمودراويقاس

هوقواورا"والوُسَرلاقكاتللكيلعرفعناشاَلوُسَراي:اَنلَعَف

وُمّدق:َلاَق؟هللاَلوُسَرايمدفننَمَف:اوُلاَقَك.'اداريفةانلهوني

اء‹ىبتجملا:يئاسنلا].دحاَورْبقيفهناتلاتيبَناَكَو."اووْمُهَرَتَكَ

.[٠٠٠۲رقامعإ
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ذَقَو«سانلاِنَعةَُمعكَنَو«عاَبّسلاَِعهزِرةَرفُحنمتيمددبالو

ہامفوەس
رَمُعناوتطسوهمادهربمَعَنأىَصوَأهنأ6باطَحلانبْعنَعيو

4

ءاَمالْعَأضْرَألاريَنإءاوُقُمَعَتمًتالَويلاوُرْفُحا:َلاَقَفىَصوَأززيَِعْلاٍدْبَعنب

EFE
.اهلفسارسو

«نِيَوقِحلایلإفتَداَرناقنيكولاىلإرفتنأهَُنبحَتْساَو

وور

هَداَيزَوتملارذدَقىلَعفاهلوطاًمَأَوكلذرواجيالوىفتَداَر

ُفاَحْلاُنوُكَبَوخووهلاماهيفلبالَورابكلكاَهُضْرَعَوَمباَصَأةر

يفليلَو؛ِفَحْلالاحيفنينيالوليراسالَوَِِوْوَعىّلَعالْ
ردفاناكعمحيِرصلانِملصُفدحْلاَوهقلاَحلاكلييفهنييفلَوبق

ب ثيَحوأُهَملَحهبهارتعضووهانييلالذيَوقلباياتيفكويي

السلسيموقلاقبقليفهاذدندُنين
ا%4<هەو£2نوو

ةةشنبمعهكررَتُِةَلبقْلالبقنِدوي:ليِقَوبَللجِر

ىياديموقلناليتميملاينجىلعيملاْعَجضْيَوتاشةه

دنع

ك

1

ص

هتباهُسأَرُلدعُبَوِهسأَردنِعنِدُعالَحَتَويدمج

وايوفلامشاب:ةِضاَولوقويحهناكهلككيديفهپريوالجرَكَِذكَو

لوانمبوَتلابريفارعْسُبَوفالوسدِنىلَعَولاىوناکنِ
اَهُمِراَحَمَواَهِلَمْسَأنماَهُجْوَرٍرْبَقلايففاَهَلاَحْذِإىوةارماُتّيَمْلاناكنففف

ةاكلاينعهيؤعامكنيذهن

اندْنَملُكيحبوبارلاهيلعلاهيهُتبارلانعتِدلاحرفىلع

ُمضوُيَونبطيالو1صصَجيالوءرْبِشِرْذَقبالإربامَريالو«تايثَح

نوُهَرَقَيمهواولعوقنعينواریوسوقلاسَرىلع
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لَوِرْبَْلانَعَنوُفرَصْيَونوالمهفول:دهلوقىلإسرةروُسلو

٤

ْنَعِدْعبْلايفهرْمأنيمارقادْعَبيملالَوىرَعيَو:[ةيزعتلايف]ٌةَلأْسَم

.هلزنميفوأهرب

ةيرْعَتلاىْعَمعمو ربصلابملسُملِلءرجألادَعَوِلرْبَصلاىلعلُمَحلا:ٍةي

هنِكُمُياَمَوفَلَحْلابهَلىيململارْيَعَوقَرخَلايفباولوِءاَرَعْلانْسُح

اَعَداًملْسُمناكنإهَقحَتْسيمبامُةارَعنِيّرعُمْاباواهالاءا
و

طقربَحبملسُمْلارْيَعَوةرخلاواَيَْدلارْيَحبهَل

ْمهلَعىَرَعيَوضبىلعْمُهْضْنَبقرطلالالَاىّرَعُيلو
ُريَعَونييكنامرِهيلَعىّضَمولوْمِلْسُمْلاىّرحيووأناكامم

وشويمامعاألماعلاكَبعيرباياتكوماتمبملا

مامتعللاوُمَتْصا":هلهَأل8يلالوفقحاىلع
س

1س
يشولحرضَوعزجوٍةَحاَيِنريغنِمتّيَمْلاىلعٌرئاَجُءاكيلاَومهم

.َكيَدنَعِ#لوُسَرلايِماَرَحَكِلَدنبوَ

و

ا

»
ء

.١تايآلا:سي)۱(
وہکهوس

ٍلََلَو."مهلةَمامهادَهن":ظفلبحيحَصطرح::َلاَفَويِذِمرتلاَوةَجاَمُمرباَووبااور(٢)
اامهلَنيِدِفاَولاَنوُمِعْطُيَنيِذلامتملا١لُهأمبصأَفنَمَرلالوطٍتَسَكَعْنا

ام.مايألاكلهوُاماوُصوُينأء١ِىّلَعُةَقَفَش-ءابألارضايذلارمالمِياَمْلا
ZZسوامورٹ0.7.042سس9س+2

اناا07و۰1۰صی

َنِديناک1اتنكنبالککاوسرهءتان
o سو2س$7©

ُغْرْشلاامنيعربانمرتَكأىلإدقمَن١َمايانأل؛ءاَرَمفهَلهأَومهيِروُظْنَمْل

سَرمنَ"نيراأَم"هوَمسَأامهوندالبيلَاداَراًمِمَوقفماةن

ووااا

ِنَطَولاَنِمٍةَيبوئَجْلاٍتاَهِجْلاصْعَبنأىلعياَمَعضلاٍتاَنعِإَوٍةاَماَبمَوٍفاَرْسِإْنِم
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ناجل

ةالّصلالْياَضَفىف

ََيامِءاَيحِإَوَحَسلاءيِجْسَمْلاٍةيحَتَوليلامابكَكِلَذَو
.كلذهاَبشَأَو‹نيءاَشِعلا

٠جسس57سسسے<م

لوقومالةلََِِوء8لولاىلعضيرو:ليللامقاأ

َدََوواوليلامايو:عَطَتمُكَلنموضيفيلعنهتلك
يفِناَتَعكَر":َلاَق8ُ#هْنَعَو40لاتكىا

بادهَليلامابقيْمُكَيلَع":َلاكَو"ايفامواينَدلانيمريحليلافوج
EK

داََعادققسلاوبٽَءاَجامىّلَعلارالَريخألانممادْمِهِرْوَدِمهما

مايماَعْطلامهلَدوُعَتْصَيناسخواٍتيمْلالهناري
ِلوُسّرلاٍةَّنُسَةَمَلاَحُمِءاَمَلْعْلارارخأصعَبرُكَْدقواَذَع.وللادنعاميلابكَطًالفاكََوادعسإمما
:رظنا]سيتمالكماظنلارَموَجهتَروُجْرَأيفُهلَونيدلاروةةماعلامهمماَعطْلايف
ليتلا-ةهيفدويمهيشىلإنويونيسملعلَو۳/٠2۱۳ءياصولاذافنإبا

ةاَرقلاىلإناسخالابِةَبوتَمْلاليزجنِهاَدْنِعاماهدصيتلاىَمطْضْمْلاةتُس-موياَهْلِوُلُخَ
َلاَمْعَأطبخييلاُءاَيْرلااَمِهَيَلَعبابايهابلاَنَِوُداَعَياََدوُيَعجَيَو

هححصُمهابولارُخنَبامااموفاباوةمرحََوا
سابعناييرنيَويقولومحاورر

٠۲:لّمَرُمْلا
.[5£٤ر«سودرفلايفيمليدلاهاور]
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دريكوكبرىروكلََنيحلاَصلا مثالانعءتاهمتاس

ق2لِيُسَو

We Le:nRk FR eهمرټوکتحغیاونیمادام

راالألبرادنأ

طَسَومفنِكَلَوفرحامُاهَلَوَأمافنمُهَنِإَففرحااللَوليلالَوْمَمَتالفواداب

.َكَجِئاَوَحيِةَبوغايبوىعلا

محاكملابلايفجَمكاإاكايناذأىو

كلو.ضرلاَوِتاََمَسلَوتْنَأُدْمَحْلاكلو؛ضْرَألاَوتاَوَمسلاُروُنَتْنأ
وو

َيَحْلاكلوحلاتأنهيننموضْرَلاَوِتاَوَمَسلابرتناُدُمَحْلا

ُتُمَلْسَأكلهللاحهالاىحةنجْلاَوىحكواَقلَوىَحلادعوو

امميلرِفْغاَف؛تْمكاَحكيلوءٿٽكيوتْلَكَوََكّيلَعَوتماكيو

ًللإالالىخَوُمْلاَتْنأَومَدَقُمْلانأاوُٹتْمَق
س

2 ےس1%2تا
اهيلوتتنوامارنمريحتأاَهَكَرَوهاماييفتٍتآمهلا«

يالاكاتكلانلِاهيَمفرصهناهَيَسيتَعفرضا

ْنُكَوءَيِقَشٌبَركئاَعُدبىنلَعْجَتالقليِلَذلاَءاَعُد.نيِكْسمْلا

ليلاماييأ:ديپألملموبالاق":ظِريبْنَعيجدمخوَيابا:يا

يفبلانُِدْبَعْلانوُكَيامبرقا":ُلوُقَياقلاَلوُسَرت:لاَقسبعنبورُمَعْنَعَءاج

قورويففنووابنيبيوكناتناِنَِفرخآلاليلافوج

.ثيداحألاهبٌتَدَرََوواَمَكرألتلاع:رخآلاهفْوَجْنِمُداَرُمْلاَوهمير

ل":هلْوَقدعبةدايزبكِلاَمَوةَجاَمناويئاَسنلاوٌيِذمْرتلاَودودوأوْملْسُمَوٌيِراَحُبلاهاور(٢)

Eسلص2سمو تأالإاهيسخأليديالُهَنِإَتيالخألانسأليندمامهلاءاَمالْوَم

أال

.[4٤٥6رملسوهيلعهللالصيبنلاءاعديفباب«يذمرتلاهاور]()

امهاَنْعَميِفو."هلِعاقليِلفَواَلاليلُافْوَج:َلاَقَفَتلاَسامكهلاَلوُسَرتْلَاَس:َلاَق؟لضفا

ويِئاَسَسلااضْيَأاوروحيِحَصنسخ::َلاَفَو.ملسُمطشىلع:لاق«ماعلا

nابالوفالولوحالوكْويَعهَلالو":
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:َلاَقَفهَنالَصفاليلانِمافاذِإ8#ناك:ْتَلاَثةَشِئاَعْنَعَو

بقاماعيضرألاوراكياكيموليربچببر۱

فيشتابداكانديت
هَرهک4>

ص٥

هذووبارامععيليقعوری

ةَحيسَتةئاميهميدنعنَْالَصيبلصفنأبحي.َرتوُلاىلَصنكي

ووالصهلا8هيليكَمذولسطارييعن
ص
07% نيتککرُتنيمف oنْيَعُكَرمث؛نيتليوطنيك وملتءاَمُهَلفنْيَللانوُدنْيَتعك

س
4

رهجي8#هللاناكاعكررفعتلكىلإجردا

هلعحصام.رسأاميرَورهُجامير؟ررأليلامابقيفا
ِتاَوَلَصلاهذهىفارقينأبَحَْسيَو«ةعكَرةرشعثالثلْيللامايويف

أيوُريتلاةرشاو
يتراكللاواداةَروُسَو«ناَمَقْلَو«سي

اي«ىَلْعَألاَكِررمساحسورْشَحْلاهووياارتةا
1ناارعادارملبواه

.هلوَايفصقورسابعنباِنَعيناربطلااور(۱)
.فْوَعنبنَمُخّرلادْبَعبيِدَحنِهجاناووادويومِماور(۲)

ةَقِاَعبيدحنِلع<[1۹۹ر؛حبصلاةدربتوىحضلاةحبسيفباب«عيبرلاءاور]
الثليلانميَلَصُيه8وفالوُسَرناك"لَاضتاعببيعيفهلاملصفذَفَو

ةالصبابملسمهاور]."اَمِرخَآيفًالِإيشيفسِلْجَيالسمَحكِلَذنمرتوةَعَكَر
Voy].يبنلاتاعكرددعوليللا u.
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ىلَعَدِجْسَمْلالحداَدِإ|اإلاتهلافيق:دوشملاكأ
م

هيفلِحَتٍتْفَويفَناَكاِاَذَحَوباولنن

اهَنَأىلإةَمألاروُهْمُجِجْسَمْلايَتعُكَرمكُحيفدَ

نألبنيكدكريدلامحلكاإ8:٠۳ولوتدملاتون
1 ُدَجَواَميِفاَمهِبوُجُوىلإرهاظلالَا٠" َلضَألانبتْذَج

ْمُهْْيَعَبَحَذَوبذاىلَعليدللديىحبوُجولاىلعيْطُملارأللمح
نمَدَرَواَمرْئاَسَوٍثيِدَحْلااََنَييِذَلضْواَعَلاِناكَمِلِاَيوُدْنَماَمُهَنأىلإ
ِاَولَصلاالخاملَصلاضِرناَسْنإلاىلَعبَلْنَأيئثيِداَحَألا
لَمبيبيفَرْجَفْلايتكَكَذََودسملَكَنففيوسخا
امعولطدعبهيفريالاىلإَاَحضَأبعلمادملايفكَ
كرورجلاالعاحشاةنهالانعيلاوبلعَالح
لهلَوليشانا:َلوُقَينأةصلياقبَن

لحدناولضَفْلايفُلدْعَتاَهَنِإ:لاَقُيَوتامَعَبْرَکاهاو
ص

ن

ڌ

ْمَلْنَم:ُناَقبَوىلعللاوُعذَبنکلیفينصبورديل
AFهللاَوهِةَماَِقلاَْوَينیتعکربهللوَددْنِعَدِجْسَمْلايح

هللالاق«ييفَنيلَصُمْلِلحملاءالهمهبوَحسااأو

ٌبراَقُمُرَحسلانَنوُلَصُبيَ"4نهراسالابو:ىلاَعَ

يبآنعيورردقوراهاةكيالَملاَبَقَِوللاوةكئالَمِفاَرصْناُتَقَووهيذلا
 

اار«لفاونلايفةمامإلاباب«عيبرلاهاور]

َدْجَسالإرْجَفْلاَدْعَبَةالَصال":لاققهولاَلوُسَرنأرَمُعنبانَعيورامل() فتوادوبأهاور]."نْيَتَدُج

الصال":ققالادنعهاويفَء٠21۸رهقعفترمسمشلاتناكذإامهبفصخرنمبا

.ٍهصاَعْلانِبورْمَعنانَعيفر."رْجَفْلايعكرالإرْجَفْاعوطدعب
.۸::تاّيراذلا)۳(



tritiationسالادسعاو
1PRETڭاىلقا

م

:لاقهنأرره كيتب-اٿلوقدينايفاتاوكتا

ي

اَمُهَو$8ًةَمِطاَنَراًبلَعقرط0128یفا7

Coَاءاصاِفوللادِاََسْنَأنِإىلاَلوُسَراي:ّيلَع؟ِاَيلَصَتلأ:َلاََكناما

نالاناو:وَهترضبلوموهو8تلافرصافءاَنشَحَبانٹعبب
4٩الدبوڪا

س

يِفَوتَّبْلاُءيِضُيامكرَحسلايعكررويربقلانإ:لاَقيَو
ٍ

ٍدِجْسَمْلاىلإهجونمثًاضَوَتنم":َلاَقھايلانَاٍكِلاَمنبسناْنَعِيِدَحص

اويهتميشوكعزولكياگجبلالصهيفيئم

يفٍةَرْعَصلكهَلبيكسماعونَدنِعَفّرَصْامثىلَصادقرَ
بفبکبلیلودةاع

«ةروُرَمٍةَرْمُعِبَبَلَفْاَوَكِلَدلمهلقَةمَعْلاىلَصْنَمَوٍيَسَحفلاعكر

ل
ا:مهضْحبِللیقیتحرشکلضقهيفدرودع:نَْءاشِْلانيمرات
هنوياَكِْاَوي:اَم:َلاَقَف؟ِةيوُنكَمْلاريعالصبرمماياقهللالوس
:َلاَقَفةبآلا4٠٠الارقا»:ىلاَع۳َ

.[١/۳۳۲ءاهبيترتوداروألاددعباب«نيدلامولعءايحإ]()

لفاوتلاوليللاةالصىلعملسوهيلعهللالصيبنلاضيرحتباب«يراخبلاهاور]ء٤٠:فهكلا()
ر«باجیإريغنم

باب«يذمرتلاهاوراماهنم]يفُبيِداَحَأْتَدَرَوْنِإَوٍظْفللااًذَهِودَنَسىّلَعتعامل()
ظفلب«سمشلاعلطتىتححبصلاةالصدعبدجسملايفسولجلانمبحتسيامركذ
هلتناكىلَصدسمساحطتىتللاكَدَدةعاَمَجىفاَلاىلَصنم
اگئابد:-ملسوهيلعهللالص-هللالوَسرَلاَفلاق"ةَرُمَعَوةجَحرجا

.١٠:ةَدْجّسلا(٤)

ل

2

هللا

2

ی
ا

2

 



LTVE EErsetن sitetRI ۹٤٤
لارههنم۲سک . 2

1:ەىهاقولىواوقلگمدارت هللمسااكس>

اهبْمُكلَع':َلاَفَو«”نيارألاالصيهو«نْيَءاَشِعْلانيبامٌةَالَصيه" اَهَناَفاهب

اَم:َلاَكدَوْسألانَعَووغلانِنٌِةَدوخأَميهو"راهَنلاِتاَعَالُمِلٌبَحْذَم
0

هَاَسيهنع:َلاَقَسَيلبيََوًالِإتقوايفٍدوُعْسَمنباتي

هوَلووفلويوليلاهتكيِ:لوقيوهاهيلَعٌبِظاوُيرسنأناكَوِهلْمَعْلا
o„ءووقاب
نِيامِءاَيخِإَوراَهَلامْوَصىنعِاَمَْعْلاضبليُسَومهواج

رفهرميمَنَ:لاَقرستنِاَمُهَيَبعَمْجا:لئاسلِلَلاَقَفنِ

بْوَْمْلانبيىلَصنم"لاهنأه8يلانَعيوذَقَوءُصو

لقباًبِمَورخو4ُهَدَلَوَوكيدوُهلاَمَوهَلْلهللاظفَحةَعُكَرَنيرشِع
Zo I و6

.ُمَلَعَأهللاوِتاَعَكَرتَسكِلَديف8هلْعِفنِ

2

0

ِراَظِيْنايفتلر":(٦:ةدجسلا) جاَصَلاَعفاجن»ىلالَيفلسنننَعَو
.ٌبيرَعٌخيِحَصٌنَسَحثيِدَح:َلاَفَوُهاَوَر."هَمََعْلاىعذَتيتلاةالَصلا

.[۹۸89رعاشعلاوبرغملانيب:ةالصلايفءافوقومسننعةبيشيبأنباهاور]()

ْمُمَوايقلأىلعرحهنأيلانَعاجامكءىَحضلاُةَالَصاضيهنيبارألاالص()
ُهِلْسُمَوُدَمْحَأُهاَوَر."ىَحضلاُنلاَصْفْلاتّضمَراَذِإنيالاٌةالص":َلاَقََنوُلَصُي

نيجيهوحوسْمَشلاافتراٍفَونيُدَْيىَحصلاَتفَونأنِ
لامَىهَعَكَدَنودّعْشَيَوسمساعرنأىلإرخونابعمانهاو

رشَعيتنئاىلَصَو«يِناَمُثىلصَوءاَعَبرَأىلصَوىلصهكتنهنأيورذَقَف.هلدع نع.ةرش

."ةَّنجْلايفارْصَقهَلهللاىبةَعُكَرَرَْعيييىَحصلاىلَصنم"وشَرلاَق:َلاَقسن
.هححصُمها.بیرغثیدح:لاقةو

.هبُفيِرْعتلاَمهَدَفَت

ءاَتِْلاَونبيلَصنهللاٌلوُسَرلاق":ظْنِبةَكِاَعيدعنِهجانِاهاَوَر(٤)
َلاقَو.وفْعَصىَلَعاوّقَتاهديانببوعيهداَتسِإيِفَو."ةّنَجْلايفايبهلهلاىبةَعكَرَنيِرْشِع

gogo
نِِراَمَعنبدَمَحُمْنَعاضْيأيورو.َتيِدَحْلاعصيَناَكَونِ:دَمحأامالاهيف

یلصنم":لافَوِتاَعَكَرتَِدْعَبيّلَصُي8#وللالوُسَريبيحتير:َلاَقهَ

اَوربيَثيدَح."حبلادبرلمئاكنوهوندٍتاَعكَربسبِرْذَملادعب

دعباعبروُِنْيََعكَرىلَصنم":يوُرامك.يطقنبُِلاَصهبرَ:َلاَقَو.ةكالثلايف

-َكِلَدَنوُرَعَيَوءاَمُهَياَميِفنوفياوتاكو"نعىُلهنالَصتحفرملبنألبقببْرْغَمْلا

هححصُمهاللاماينممسلَالاَقاَمَك
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ةالصلاعّوطَتَميف

كَلكللفاتوہدَجَهََفللاسو:ُهناحبُسهلالاق
ر2

ٍريَعنماهيدبَعلاُعّوَطَعَيضْرَفْلانُعةَدِاَراهلءاليلاَُالَصتيماذَهِلَو

.لييلقاشنمفعورريَلساھ2لَواهبفانِباج
(Vu og A wl OWnne)"صِ ةَماَيْلامويضاَرَمْلااهبلُمُكَتلفاوتلا":ييورويلنمو

ص

نمهيقيسْرَعلِلٍفالِعْلاَكٍةَضيرَمْلِللقنلالَمم:هللامُهَمِحَراَنْخاَيشاَلاَقَو

هةَعْكَرنبيعِراَهَلاوبلان:يلَصُينأميلبحت:اولافوتاق
2٤

اهعيزاَورصَعْلالبيروءاًهدَعَبعبراءاَهَلرهَّظلالبقر:يهو

دعبميروبرأ::ليِقَوءاَمَدْعَبِناََعكَرَوبْرْغَمْلِتالو يرولبقاَهَدُعَب
ءاَهَلْبَفِناَتَعكَرَورجلااًتَعكَرَورحسلااتعكکروو«وتولابمدنسَو٤ااَ

.۷۹:ءارسإلا)۱(

كمحأهاور]

ميوثيٹیدَحنمٍياَحْلاَوةجاَمنِباَودواَدواوهجَركَِذيفدراَوْلاٍتيِدَحْلا

هماناَكنق؛ُهيالَصٍةمايَقْلاعَُدَْعْلاهبٌباَحُياملوا"وفاُلوُسَرلاَيالا
َدوُلمَكَفعوَطَتنميدَلنوُدِحَتلماورويامااَاَنكمنواتهَلثك
."كِلَذبَسَحىّلَعُلاَمُعَألادوتمتمث؟هَتضياهب
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1

يفيلَمَعمفتي"فویلص3عيوايرهلزااٿ

كَلَمَفلَأَنوُعْبَسُهَعَمىلصتامانم":َلاَكاشيهو4
7و0"

يفاجبعاِولاَوَزلادعبليلاىحهلنوُرُفْعَتسَي
ےسس

يفَوييرياوارعاأةاوذميفرعُيبعَمنبَوءلالا

ةَعِباَرلايِفَوِقَرَعَبلامِاَوَحلالايفَوصالحإلاٍةَروُسَوحالايالا

ةَحِتاَمْلادعبنالتصالخإلاةَروُسب لَونيدوامديفرفهة

اإِرْصَعْلالبقياويِفَوءانَالَتصالخإلاٍةَروُسَوَنوُرِفاَكْلااهي

عَیلْصنَمفلامجر"يفَوِةَعِراَقْلابَوةَروُسَ
Aرفألادنبكنبالآهلورشمنانلذوس9

يلانَعَوملأفاوءالييرلذأركاأنعلنأاعبر
لقالعبمجيفاَرَقَيناكَو9َبوْغَمْلاالإِناَععُكَرنيَاَدَألكنيب88
uneoاسسصهس Zo مانَاعبرَدْعَبىَلَصُبةَروُسَومَا

؟ُةالَصلاهِذَمام:ُهلهلليَهامااَضيَأرهالبيلَصُبَناكنأیراس
صصسوو

نأبحقياَمَسلاُباَوْبَأاهيِفمَعََعاَساه":للاَقفهَنلاَسفءاَهيلَصُي
اَصْنألاَبوُيأيبنَععبرااَور(۱)

بهافوا:َلاَقُف
سکو

لَمَعاهيِفيلعفر
بيبحنبكلملادبعهركذ":لاقو۲/٠۷ء٠۷٥رىايحإلاثيداحأجيرختيفيقارعلاهركذ](١)

6

۔["ةريرهيباثيدحنمهرملودوعسميبأثيدحنماغالب

.[۹۳٠۱رءرصعلالبقعوطتلاةالصلضفبابءةميزخنباهاور]()

نادلکنِينادالكنِي":َلاَقهققليبنلانألفغمن:وادْبَعثيِدَحنُِةَعاَمَجْلاُهاَوَر

ام":َلاقهالانألانبابيدَحنَِناَبحنالو."ءاشنمل":بيلاثلايفلاَ."ةالَص

يِفِدراَوْلمُضَراَعَُثيدَحْلااَذَمَو."ِناَتَعكَرهيدينيَوالإةةضوُرَفَمةالصنم

ص]ٍيصِلاَحلاٍبَهْذلايفطقلاقبقعاىلعقطعالَمِْفنَصُمْلاةَياور

ِنيتَعَكَرنمنوصياوُناكاَمِلخيااذَهق."برغماَلإِناَعَكَرناكالكدعب:نع"

سانلارعاَمِْإَوبِرْغَمْلالبقيلَصُي8#وفاُلوَُشرنکيمَ:ساّبَعنبالاق.اَمهَنيَ

بسيفبحدجالبيرقلجلىتاهتمراولنٍودَيَياوُناكَف««نيتعکرب

ها."اَمهِكْرَتىلَعغاَمْجِإلاَعَفَوم":-لاقنأىلإ-نمْتّيلُصْذَقالصلال N
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اَصْفُيناو«نيَتعكَرىلَصتنأ:سُمحلفاوتلا:لاَقيَو

نعَكِلَدُءاَفْجِإَوراهَنلايفُراَرْسِإلاَوليلايفاَهيِفُرْهَجْلاَوميسامه
ص

1

.سانلانيغ

شنبَراَْاَوليوأٍتاَعكَرلاركب:ّلصْفأامهفيكَ
س

ي

.ليللابمايَليِوْطَنَوٍتاَعَكَرلاريَِءاَملُْلا
ےس

ہ4

ىَّعاهيايفلِهَروارََراََلاٍيةَيَقاكدةَلفاَنلا

هلهلاَلاَكامكءرْذُعْنِمالإءِةَضيرَقْلاَنوُدةَلِفَنلابصاَحكِلَدنفةَلحاَرلا

ُهَمْرَلماَمَتلاباَهَلَحَداَمَّدْعبةلِفانلاعطفنَمَو"4وأالاوُشَفخ

۱.اَهيفنَعّيهنَمْلاٍتاَقْوَألايفلميالوءاهنكاعِإ
ص

وَ

.ٍةالَصلايفئِموُمْلاَوٍدِعاَقْلاَنوُدلمَنإ:ليقريبكتلابيلَصُمْلاَو

يفوَهِلْرْنَمْلايفٍةةالصلاككلو:باَبْسألابعوَطتلاالصأَو
ص

o 2 °$و77

يلَصُينأهَليِغبنيفكنمموُدَقْلاوأرفَسلاىلإٍجورُحْلادنعوادولدِدِحْسَمْلا
ص چ2eر

صالخإلاةَروُسَوِآَرَقْلامابةيِاثلايونوُرفاُكْلااهياابرلقَوابنِ

لينكاَمُهاَدُحِإاأٍتَمْعِي":اَمهيِفاكيلاناكَوءان
۶ء
ص

وُوٍلوُسَلالفنيرونكي6ىىرخألاوِنآّرَعْلاثلث ةو

.۲۳۹:ةَرَْلا()

لبقنيتعکرلايفنورفاكلااهيأايلقودحأهللاوهلقةءارقبابحتسابابءةميزخنباهاور]()
١۱۱۱]

دَمْحَاور"ارقاتَرَذَقَفصالخإلاروسأرقنم":َدَرَودَصالخإلاوةَروُسِِةَبسنلاِاأ()

نممموييثيدَحنميِاورو.حیجصاتشبفكنئثيدَحنِ
تلتلدْعَاَهَنالودبيييفيلو":ظْفَلِبديعَسييْنَعُييرلاهاورَو.ِءاَدْردلايپآِثيَِح

ارقنم"]:َلاَقهنأ8#هلالوُسَرْنَعيوردق''نيرِفاَكْلا"ٍةَروُسِلِةَبْسَنلاباأو.[۸ر]"ِنآّرَقْلا
لقأرقنمونآرقلاعبربهلتلدعنورفاكلااهيأايلقأرقنمونآرقلافصنيهلتلدعتلزلزاذإ
.[.۲۸۹۳ر«تلزلزاذإيفءاجامباب«يذمرتلاهاور."نآرقلاثلثبهلتلدعدحأهللاوه
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يوئاَرَسَويِلاَمَويلُهأَويناَميِإَويِنيدَكَتْعَدوَْسايّنِإمهلا:اَمُهْنِمارعادع

.يِلَمعممياوخو

نإإمهلا:لوَقَوهدفاباغنقِبِجْسَمْلايفَكِلَذَدَهاَعَتنمناانغلبَو
ع
ص

ناكْنَِوغَاجاناكنوتبرعةرانيرَعناكْنَِووشافاضيرَمناک
.ويوُدقرامَتي

:ساَبعلالاَهنأقهللالوُسَررعرکذذلو:)0
ص

ييرشبافةينفرلينفكينكرألعمعاي
4

ر

ةرسَعسمحفلاَناَحْبُسَوشاالإُهلِإالَوهللٌدُمَحْلاَوتکاهلا:اكارق

ُدُجْسامتءارْشَعاههوَكَسَأَرقرامدءارشَعهلفَوكرانتا

مثاَرْشَعهلوذُجْسامثهاَرشَعاَهْلَددوُجسلانَِكَسأَومقام:اَرْشَعاه

َدوُعْبَسَوٌسْمَحَكِلَدَفقيالٍةَعُكَرلاىلإوفنألبارشَعاوأَ

ِلمَرلئمكودتناكوفِتاَعَكَوترايفقاناليهوقَعُكَرلکيفرم
ہک

تقوبصخبالوءاههجوٌةالصلاهذهورلاهلااهرما"ےلاع

عّوطَتُمْنِمو:يأ](١)
رثالاوثيدحلابيرغيفةياهنلا:ريثألانبا)"صضعبيفهضعبلخدولمرلانممكارتام:جلاع"']

۱.[(ماللاعمنيعلاباب

دْبَعنبسابلههوفالوُسَرلاق.[۸۲٤ر‹حيبستلاةالصيفءاجامباب؛يذمرتلاءاور]()

َرْشَعكلعقالأ(َكصَحَأ)كوُبْحأالأالأَكيِطَْأالأابىئسابعا:بِلَطُمْلا

هللاَرمَعكِلَدَتْلَعَفتأاإ"هوذارَرككأنيا؛"لاصحخ لواكندهش

يلَصتن:لاصخَررْشَعروَُدْمَعَوُهاطحَوُهَميِدَفرخو

ناو:اَمتاَعكَوميرايفكَلَوقعكَولكيفَنوُعبَسَوسمعكَ-هلقلإ

يَلعمنإموعجملكيقتستمكنهلارموبلكيفاهيتس
هحیجضصيفةَميَرخةَجاَمناوَدواَدوپاَور.رمكمعيفلفتلنإقرمسلك

هةَباَحصلانمٍةَعاَمَجْنَعَوقربكقرطْنِمُثيِدَحْلااذَميوردَ:ظِفاَحْلالاي.ىناربطلاو
4 e

ةَعاَمَجدَفَوءاَذَهةَمركِعُثيِدَح وُب؛يرجآلاركبوُبَأظِفاَحْلامهمٌةَع

7
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ee REسر0گهکەگروووکهور
.ونسوارهشواةعمجوامويلکيفكِلذَو«بَبَسالو

7اَيريالراَِكلَذَواَهنِمَو

2٥

ويص8يلارافيلعيفلووكرتيفويعادتر

ص

صص

كَمكيرمودَقَتْسَأَوكملعبوويق

ُمَلْعَتتنكتكنإَكْنأْسَأبولامََتْنَأَومَلَعَأالومَلْعََوفأالوردت

هلجاوهلجاعويرةَيقاَعَويِتشيِعَمَوَياَيذَوينيدلرمألااَذَهيفيلريَحلا

ينيديفرشرمألااذهنأْملَْتتكکنِاَوهيفيلكراو«يِهرس

٤

هرمم3

امثّْيَحرْيَحْلايلءينَعُهفرضاقهلجاَعَويرُمأِةيِقاَعَويِييفاَعَو

2>(
.ناک

2

ٍقَدَصلاركبيبيتيرطنِايوركيو:رافعتْسالاالصاهنيو

وقتينْيعَكَريلَصُيمتنوُهْطلانسحبفابنبذيدبعنمام:لاقهاا

هللاَرَمَعالإنمهللا اورگکبستناَترَدَكلالَكهَل

O44
الص:ٍكَراَمنباَلاَفَو.ةللاْمُهَمِحَرُيِِدفَملانَسَحْلاوجأاُخْيَعَويِرْصِملامبحَرلادبعرمح
.هححصُمهااودبرسلقیهتبدرتیش

يفةَراَحَيسالاهحملعب8وللالوُسَرناك:لاَفٰيَلُسلاوللادْبَعنِرياجْنَعَوقمتم(۱)

ُهقاَسامخل"."...رُمأبمُكْدَحَأمَعاد":لوقيَفِنآّرَقْلانصةَروُسلاْمُلَعُياَمَكاهلكروُمألا
دإو
.فنصملا

ُثيِدَحلاويذملاويتلاةجاَمناوواوبااور)۲( اَةَالَصمسثي

ر
2

وكلارهفرساريعوابونماًعَيْرَأوأيعكرىلمام4هوُسَ

."هَلرفع؛هللارَمْعَتْسامثدَفوُجُسلاَو

.١۱۳:َناَرُمِعلآ
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هداهفونهتحرجولويخواملرممس

0 2o ِ س 7 0 | 2o Êناوغلةيليابيتوفعن:رهذلااهْنِمَو
الصْنَم:ُلاَقْيَو«تاّرَمَرْشَع وأِةَعُمْجْلاٍةَلْيَليفىلَصتوهليلَققاَوْنَمَكاَمَالَص

.رُمُعْلايِفةَرَموأقنسوأرْهَشلُكيفوأمَ

اَعَكَرُمَبْرَأيهو:ءاَجَرلاالصاَهْنِمَو ةعُكَرلكيفارقيقَدحاَوميٍستاَ

ِهعُمْجْلاموييفقرمَنيِرْشِعَوامسحصالحاةروُسَوٍباَكْلاٍةةَحِتاَف
ژ0

.ملعأهشهاوالإايكهللادنعوجربالاًهَالَصرمم:ُلاَقُيَو

نمىَحضلاٍتْفَويِفىَلَصَت.:ليِقَوِناَتَعْكَريهوالصاهنِمَو

ارقيمِمناكَميفضيابالاسَلسْعلادع:ِةَعُمَجْلامو

َنوُرِفاَكْلااَهيَأايلَوءارْشَعيِيركلاةواَرْشَعبِكْهِحةَعَكَرلَكيف
ےس

ةَمْسيفمث:ءارْشَعصالحاةَروُسَوءاَرْشَع ىّلَعيصمنهرمنيسرعت

BAسس4وبصاسسمسااوس°۱س هَتجاَحهلالاسيالرَةاُهَتَجاَحهللالاسيهُترمَنيعْبَسانيل

ماعاهاوءاَماَضَفال
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باب
ِتاَضوُرْفَملاِتاَوَلَصلاُماَكُخ ا

س

:باَبسأبريعتتةالصلاةَروُصنأملا

لاكامكةهجاَوُمدنعيهَوِفْوَحْلاةَالَصِلٌببّسلا]اهدحأ
)€واكتنقأكرفتكول:ةتاحبش

هبَلوُمْعَمْلااريكامالااًهيَفِصيففَلَاِدَقَو
اَمهللاهَمحراياَحْضَنيامويعييوعيلنِاَحْصَدن

„oo317

ذينياىيداهجاةَلعامتمصياحضأ

يُدعلاِتَهَجاَوَوىتوألاةااماتبمتهةعكَرولع

هايجاوُمَلَسَفَمّلَسمتهيهَرمهىَلَصفىلاةقَطلاتاجو

سابعنبانَعٰيورَماَدَهَو.ةَعُكَرةمئاطلكلَوِناََعُكَر5#هَلتف
يفٍساَبَعنباِنَعيورذَقَوفِقةَباَحصلانِاَمِهِريََودوعسَمناو

يوعيٍررَضَحْلايفْمُكيِنالىلعٌةالّصلا'۰لاقA4اذهىنعَم

وُدَعْلاهَجاَوْنَمىلعسلوةدحاَوةَعُكَرفوَحْلايفَوِناَعَعكَر

()٠٠۲.



اأعطسمَنفاَمَميكِةمياَسْمْلاالصاَمريَع:يناثلابيساو

Ararat afrtitel2telat تالادسعتعاوسف ARstatRR تک

الايىاشاملاَمَلَساَذِإَنوُمُلَسُيوهش
َمرَفَسلاَورضَحْلايِفاَهرْيَعَوبرْعَملا .ُمُلَعَأهنهاو«بْرَحْلالاحيفٌءاَوَس

لإاك

4أعتموكونكيعوالَصلكِافتريكريا

لولاطعنمَاإبارلاَكيدَكَويبخلنيسانبعَمُجَي

تهَجوتُثْي{حارِاَسَواَمقاَوهيباَدىّلَعىلَصِهرْيَعوأوُدَعْلاٍةَفاَحَمِ

هالصىّلَصبِلاوهناكاكوءبغاكنكيموبطلافاحت

هشاوهََفَاَسُمْلايفاَمَدَقامكءاسْمَحربكابوُلطَمامرهمناكْنِإَو

¬

Ê

ا
ی


ءاهناكزأءاَميتْسانمْمْناَمْلاةالّصلاةَروُصِلٌريَعُمْلاُثِلاَلابيساو

َكِلَذَكَوهنكَمأامكيلصيةيِفَّسلاٌبِكاَرَكِلَذُكَوُكَنْكْمَأامكلصيف
وسسوووک

.ةتكمأفيكهيلعَرَدَقاملفيءارُكالارْذُعبعوُنُمَمْلاريل

ص

اَمَكهرْفسلايف:ةالّصلاةةَروصِلْعباَرلاُريَعُمْلاَو[غبارلاٌببّسلا]

4

نأالاَدَبدَفَورْهَجْلاَورْصَفْلابٍةَعُمْجْلاٍةالَصِاَمُرييْغَت:سِماَحْلا

اسقا هللاءااماهنِمتب باكمصلموُسََمْلااَذَهيففرط

ىلعِلَصلا



Aهااامتےکےکتوگهماتقت MER٠ل

tintintinttintinrainatnereia ea0)00 ن R3 ! اللس

نحت



   

 

LE تاشلا١ياانخاانازانن ARATEARS
6 ۰ 1
yv ba EI iS NENEX i

@س

باب
سو ههومی۰

ةعمخلاالصىف
aےس۰

:يناثلاوءِةَعُمْجْلايف:امُهُدَحَأىلعلِمَْشَيُباَبلااَذَحَو

.ِتاَضوُرَفَمْلایف
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دلےہتاگےسكالومتو٠کیمرےےکولاےل8َ

تاقلبان

كونا
٥0ےس

ةعمجلاةاالَصف

Eس2سەے۴ەك2تس$22سےس

.ِتاهَمالاودعاوقلاىّرجَماهنميرجتماَسقأةَعَبرأىلعلمتشموهو

ےک6

لّوالاملا

عملاكحيف
يلاٍةَعْبَسلاراَصُمألايفِلِداَعْلاماَمإلاَفْلَحاًهبوُجُوىلعاوُعَمُجَأذَقَو
وسو090oب12PHر
َفوَكْلاَوهَنيِدَمْلاَوكَم:ىهَوكقباطَحْلانبٌرَمَعاَهَرَصَم

ِْوَقِلهاهيَِعُمُجْلاىّلَعيموِذَهَفناَمَعَونْيَرْحَبلاَوماسلا
هلوَقلهبوُجّوَلاىلعرْمالاو٠٠هڳوَمُمُجْلَاووتنمووَلَصللووادا:ىلاَعَت

oN 2و77ےک9إو0 لاجرىلَعقّرَحَأهُت؛ساَنلابيلَصُيًالُجَرَرُمآنأتُمَمَع
1َu(۷)انع

CO o Eoe Areہووے ةعمجلاةالصنأىلإانباحصأرثكأبهذفةّربابجلافلخاوفلتخاو
ص

وص
۰ سس9077eس70ao.د۰

بهدوءةضيرفلللطعَماھللطَعَملاَوةعبسلاراضصمالایئمهفلخ

ED سس٤َساصصےسسر2PEع۶

فلخلضألايفنأاوُمَعَرَوةَرباَبَجْلافلىلّصتالاَهَنأىلِإُمُهضعَب

.۹:َةَعُمُجْلا()

«...ةعامجلاةالصلضفباب«ملسموء١۱۸۲ر؛تاولصلاتاقوأيفباب«عيبرلاهاور]
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ةرجلافلخاهزاوُجيعدملاف:اولاقهباحصاوينلاىنعأءةلداَعلاةّمئالا
. 2و2عس (۱) 7 |2-o

تمتادٍةَالَصلايفرنواليسانلحصألوالاو«لیلدىلإجاحم
۴
ص

اعيفصاتدنبااقىاا

اَمِلَورافرابلكَفْلحاولص"هِلْوَفلَوءاَهَطوُرُشاَمافَواَدِإِهقْسِف

 

WI KAA 9

ةَاحصلاْيمُمريعَواأونحلدينراجوردابأَوسابعنبانآيور

حلاننورمنايسينِيواامو7ناَمْثَعَفلحوَنيبالو

ٍةَمَمَجْلامونِولسيدۋاإانماءنذلنايفىلالوقوهباتليمللكتغلأ
القتحاضيإلابحاَصلاقديتملويلاٍَقِلطَأدققهيلا(4:ةعمجلا)اكوذلإاوس
وواإاونماءَبِذَلاامال:ىّلاَعَتولارألٌبجاَواَهَضَرَفنل"توا

يفْنُكَيملودي:يَْالإاهرنوفاعرَاذمَوهةبألاكة

."ةّجُحلايفاَمْهْيَرفأَوِنِيلََقلاُهبْشأيدْنِعريخألاُلوَقْلااذَهَولاكمثلداَعريعورثا

ةالصطورشيفباباضيإلاباتك]ها

ريغماعیراَمَكوهو.[هجيرختقبس]''رجافَواَبلكَفْلَحاولَص"قهلوقنمو

هللانأاوُمَلعاَو"::هيطخیخيف8هنوفكلذنمحَرْضَأَو.صاخ يفعجلصرفف

يِتاَيَحيفاَهَكَرتمَهمامويىلإاذَميماَعيِفءاذَعيفءاَدَميِموَييفءاَذَميِماَقَم
هللاعَمَجالقاهقافياراجوأمامهلويامدعو لايرمآيفهاكَراَبالواش

.يقهيبلاهاور]"لَهلاباتباتْنَمَفبويىتحهَكرَبالوالأكَلعْوَصالوالأكَلالصلَو

اَهبوُجُونأىلعهامادرموقلوْاذَهباصيلقهيلو٩٥رةعمجلاباتك

.هححصُمها.لضألاَوُهِةَّلِداَعْلفل

9ِِ.[هجيرختقبس](۲)

ُةَينَبال(۳) نمعفواَمَوَنيدشاَرلاةَعَبْرَألاءاََلَحلاُدَحَأوُهَوفيكِقَرَبَجْلاةرْمُريفرشحيِ

هعنيلياةاكحنبربالينيياكيايفا

۰
ےکےک
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اهطورشيف

2ےس

ةحضصلاوُمالُسِإلاَووليا:َرَشَعمو

اَهَعاَمَجْلاَوٌبصمْلاَوُماَملاَوةَيرحْلاَو

ىلَعلَولْفِطىلَعُبِحَيالنأيففالالكلَقَعلاواما

..ياكنَاوهلْوَقِل

ىلععبمَجلاقانالاصبضْئاَرَمْلاعيمجيفمالشإلاَكَِذكَو

.هکرشىلعامفتهنملبقتالكرْشُمْلا

لاَهَنَأىلَعساَنلاقامالقَعُجْلاطوُرُشنِةحّصلاَوٌةّيِروُكَذلااأو

اهنيوااواإمنويضيعىعلوراىعب

نممعلاروُهمُجْلادناضيَأِةَعُمُجْلاطوُرُشنمةَةماقولاوهيةيرحْلاَكِلذَكَو

اوُبَجْوَأْمُهَنَأهياَحصَأَويلعنبدواَدْنَعیورپاداساًقالخالإإململلُه

.ِدّبَعْلاَورفاسُمْلاىلععملا

Cا

٤

له

۰P۳.°سو 2 : o

انت:َكلَدُببَس قح:الوكوهوِيِدَحْلايفمها

وأقارماوآدبعوعراىلعالإٍةَعاَمَجيففمنملَىعبا
َلاَقَو«"”"رفاسُموأ:ةَسْمَحالإ":رحَأٍثيِدَحيو٤"ضیرَموأيص

ِدوُنجَمْلانَعَومِيْحَبىتَحيصلقتىتحمالانَع...":هُماَمَتَوٍبيدَحنم

ُهََسَحَو«ِنْيَحْيشلاطْرَشىلَعٌخيِحَص:َلاَقَوْمِكاَحْلاَوُباَحصَأَوُدَمْحَأاور.ىح
.يذمْرتلا

1۹٠رقأرملاوكولممللةعمجلابابدوادوبأهاور])۲(

:لاَق8#هللانَارَمُعنبانَعٍفيِعَضِداَْسإِب[١١۸رطسوألا۱ييناربطلایورو()
"ىرِفاَسُمىلعسل"
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|ماَمالاددنعقيملاذإ:اَنُباَحصأ

لأىلَعبتاَمّنِإَةَعُمُجْلانِ:اوُلاَفَواَمالَصاهبعرذَقَنوُکَينَا

دلاآلاڳراذلإاوَعَسَفْط:َلاَقَتمُهبَطاَحىَلاَعَتللانأل؛راَصْمَألا

:َلاَقىَلاَعَتهلانلمهدوينأالإيلالأنمالوناصمألالهنباوُسيل
4ىلعدبع

َرْصَعْلاَوَرْهْظلاىلَص#يلانأ"يوراملرِفاَمُمْاِنَعاَهطوُفاأو

كمفأىلالعنَايووَكِلَذَكَوهجمَعَاتاالصكر

ذآ \

الإعبراىلَصَدوُرِاَسُمْلاَوُدَعْلاَوُءاَسّنلاالا
ء۶
صص

1
۳

۸

ٍطوُرُشنمِنَطَوْلاَداَحتانالواوُمِيأ:َلاَفَكنبعكرةعُمُجْلاو

عاىلإكتررجاااكهيأمليالأهلععتاتيلَا
وص

راَدْتَناَكَكَكِلَذدعبكَمَحَتفمث:ماماعضهلتناكفءاَنطَوَهنيدَمْلاَدَحَتا

هِئابآراَدَوراداَهيِفَوَةالَصلااًَهيِفَناَكَفءاَنطَواَهْذِخَنيملمالش

اهيوكَميفِنابََصُياكءامءورکوبالمََكيذكَودادو

معَفاوهنندودومهو
انمامفرضااَمالاامو

رشناَطْلسلاربمَلَفسنانبكِلاَماموةفينحوُبَأكلذىلع

0ذوتيلالفيفدرعالُلاَمَيالا:فّالِخْلاُبَسَو

كطراضبوُاهبیاب۳بطحلابروكص كلَ

.۹:َةَعُمُجْلا(۱)

:لُحَنلا()
72°77ِ2Tصس

.سابعنباقیرطنمدواوُباور)۳(
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الوةَعُمُجال":َلاَقهنآيلعثيدَحيفَةَدْيبعوباىورُدَقَوريعنوُدصعبا
رمتح

َدْييعوباناک:ليِقَو«نْيَديِعْلاةَالَصقيرشَتلابينيعاجرضيفالقير ةدنبع

جوتبهٌلماَمضناک:ليَِوهَعُمُجمجالاوالينميفىرال
4

علَههعشرخلاهيتتيبولوتلالأيفزميضل

يفِةَرِباَبَجْلاَفْلَحِةَعُمْجْلاُةالَصُروُجَت:لاقهَنباَحصَْأنِم
0و

.ملعأرمربعيفهرجميلا

یلصال5مالاعامجِإةةَعُمْجْلاةحِصيفيهفٌةَعاَمَجْلاامو

2#يلاوفلمدحاو:ليقَفراَدَقِميفاوُمَلَخاَو'یًداَرف

ماعلاىو:ليِقَوماعلاىوناتا:ليِقَو«""ةَعاَمَجِناَذَمرل
ص

.َنوُعَبرَأ:ليقَونوُتالَت:ليقَو

ِلاَمَْنمفونتٍوةَدْلَبنٌيِراَوَحْلانبُدَمَحُميِراَوَحْلاوُبآبسلاَوُه:يِراَوَحْلاوُبَأ(۱)
ْنَعمللَدَحَأيجهللالانَاِاَمَُعنَِداَكَوىومَعرصحألالَبَجْلاَوىوني

سےسوکهلعإ2 َنِيياَمْعلاعحْرَمناكَوِياَمَلْعْلانمريكهلعَجرَحَنَويِصورخلاسيمنِيٍتْلصلايب
وو2ہو

جرخيهناكيهاَتنیمیدکبشیعیاًدِهاَرًالِضاَقهَبناَكَوهنااهرافيَْكَِويرصعيف

ُمُهَوَالبمََعنيِذَلاةَطِاَرَفلاْنَمَرهَكَذَانمشيلهعييقوُسلاىلإٍبَتَحلايييفالفلاىلإ

َمِيِظَعْلاَنآَرَقْلاوليُلوُسَرلاُهَدَجَوفماَْعِالاباَمُكُحتألوضبهيلعَرَدْصَأَوَةيبَرَعلاَريَِج

همدلانينآتیِشح:للاقهلنململلليقفُهْنَعىورقعيفيجشلادجسمميف
ِټتاَداَيِز:انلكرتتاَملَعنمهبهاوعاملعيبدأامارتاتلكرتذمو.ِدِجْسَمْلاَناَرُذُج
لاقاريهبماتيلاقةاقتباكوعماجبىلعةي
هنَعهلاهلعباَحضألابنكْتلَساٍةَلْمْجْلابَوٍدَمَحنِْملاَسخْيشلا

هححصُمها
o ِ 2 َ s2 ۰ِ هيبيفاَهيَلَصُيْوََوىَداَرُفلَوىَّلَصُبةعُمْجْلانأسَحْلاَوسابَعنبانُلب()

امنودو
اَمهَفوفاَمَفِنال"::تهلقثيِدَحلاىنعَميو.ناَبحناوهام٠ناودادوُهاَوَر)۳(

.ينطفَراًدلاُاَوَر."ةَعاَمَج
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اًمَأَوءٍعُمَجْلامساويَلَعقلاَميِفْمُهَععزرا:فالخْلاُبَيَسَو
4َصصس0

يقرارأللوايفٍةَنيِدَمْلابلعا8اتيوايق
.ر

َرهَظلااولَصْنُكَتملادقءاِباَحْصَأدنعِةَعُمُجْلاطوهشنماضيَأ

َبيِطَحْلاَوهباليفييلَصُملانل؛نْيَعُكَرلانمالَدَبةبطْحْلاٍسيلَوءاَعَبرأ

:ىَلاَعَتاا

ٍساَبَعنانابعنساهَِإ:هريغلاقَوُبْطْخَت:لوَقَيا

رَحْامولاق يفنوطراَهَنَأىلع4RAYع
س

.اَْمَدَقاَمُكةالَصلا

ووoل

ثلاثلامسقلا

ص۰4 ةعمجلاءاَدأطوُرشىف

ورە2

رهجياهدعَبِناَتَعْكَرَوايليعسلاوفلاءِتَقَولالود::يهو

اَهْلٍِتاَصْنالاَوایلِناَذَأللایفَفلتخاَوءاهَدْعَبةروُسَوةَحَتاَمْلاببِةَءاَرَقلاباَمهيِف

.اًهيِفةَراَهَطلاَو

هجاِءاَمَلْعْلاُروُهُمُجَفُتقَوْلااأ ينعيهِيَِرْهظلاٌتْفَواَهَفَونأىلعاوُمَمُج
وکےکس

َدَمْحَأْنَعىواذاقالالإبللالوطُحةوُجَلكاولاد

انکام:َلاَقهنأمهِضْعَبنَعيوُرامبحَتحاَوءِلاَوَرلالبقامرااجاهنهنألبنحن

هز:لاکمَمنامک":اياعنبپنگهيڻَعبئگنبنتادبعنع()

.[۷رةعمجلايفددعلاركذ‹ينطقرادلاهاور]

.١٠:ةعمجلا(۲)

.[هجرخنمدجأل](۲)
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للوألاُلْوَقْلاخيحصلاَو.ةَعُمْجْلاَدْعبالإ%8يلادْهَعيفىَدَعَت

.لالبقيحجايصاككأكاعنيأيبيعن
Ww

.رْهَظلاتِونوکنأبججَونًِالَدَبئاكاكاهناو

درشاكؤلاوس:ىلاعتِهلْوَفلَكاهليعسلاَوهيلااأو

.ُملَعَُهللاَودصَقْلاَوُهىعسلاَو

ٍةَسْلَجباَمُهَيمناباَمُهَوءاهيفُلوَمْلاَمَدَمَْدَفَامو

تس

وموكلا

وُلُجل4ٌزوُجَيال1Fِباَحصَرايفاأو9۰ضحيدنعةّميِفح ل:َلاَو؛سولجل

َكِلَدلَعَفاَمَنِإَوااواَرَمُمَوركباأنأيَ
ہ۶وس ُمُحَشٹکنيجةيواعُمسولُجْلاهنا:ليِقَوريِكْلِلهنسرخآيفَناَمْتَع

مَعَهاوءويطب

‹نييَديِعْلاُةالَصاَهِبدعواهباهبتيابطلايفلاملاو

ُةَِقاَحْلاَوَنيِمَلاَعْلاَبرهللُدُمَحْلا:يهوَتاَملَكْلاهذهاهبمتي427رو

ص

متاحدمحمةيلعللالصرلعالإناومالوبيك

.َنيِملْسُمْلاميمَجِلَواتلرْفْغاًمُهللاَنييلا

لصنأىلَعليدبيدَحلايفلَوءاندعسنِلَمبيديدنمهيلعیف(۱)
ناكرهَظلافّالِخبِلاَوَرلاتفموويتاالشبعرابههنكخكياا

سالاعيتىتدهر

.سننعيقهيبلاَويِذِمْرَتلاَوَدواَدوُبآَويراَحُبلااَور(۲)
.۹:ةعمجلا

لاقَةرُمَسنرباجثيدَحنَِدْواَدوبالسموُدَمْحَأهوَ)٤( مثاًمِياَكُبطْخَبيبنلاناك":َلاَق
رَهعُتيلَصشاودفعبكاسِلاَجهِلنمفهامِافبخموقهَمثمث؛سلجَي
.سْمَحْلاٌتاَوَلصلااهُدداَرُملا."لصلَ

وأوهُناَمْفُعَورَمُعَوركبوُوفقهللاُلوُسَربط":َلاَقواطنعتکيایو

ك
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"ةَروُسِاياقيأىثلاكافاهيفَءاَرَقْلااًمأَو
هللاللوُسَرنَانوُلوُقَيةَباَحصلانماسانهئنهعدننرايي

:رباجلاقَوِوشاَعْلةَروُسبةَعُمْجْلاةَووُسرنىلِعةَعُمُجْلامویارب

عيورلوألالوَقْلاَوغلاكَكيرمساحببارقهنأاضيأتعمسو

عكايفاريا82هنأررهيبابيدَحينوءانعربننامل

هو

.ُمَلَعَأهَهاو"يقالةَروُسبةايفَوِةعُمُجْلاةروُسبىّلوألا

ااووه:ليقَقءاهلِناَدَألايفَفلتخاَو

لاَوُفَأةتىلَعهيفاولاببنيوومالاىتاَصْنإلاَكِلَذَكَو

اذهىَلَعَوءِةَبْطْحخْلاماكُحَأنممزلہکوهاقفْنَمْمُهنِم[لوألالوقلا]

ذَفَكُبْطْخَيماَِإلاَوْثِصْنَأَكِبِحاَصِلتليادِإ|"2
كو

هنيعََمَوضبهَراَجَفكيِشتَوماللاريفاوفوتوغل

نعكِلَذبيونارقةَءاَرَقَدْنِعالإئاجَمَالَكْلانَا:يئالال؛نوُرخآ

ٍدِعَسَويِعَحنلاميهَرْبَِوٌيِبْعشلا کورشادو»:یلاعتلوقاوجَتخاَوبجنبديس

G2

CO؛تاَصْنالاهَلبحيسيلفَنآَرَقْلااًدَعامنو
5مگ0802

مالاََريفْمُهَالَخااأوءاهَعَمسَيالوأبطلاعَمسَينأنِينوحرو

لاوِتاَصْنإلابِرْمألاَوامهرمألاِضْراَعَلَفسِطاَعْلا

5

كبَرمساحبس:يفَويفارقناك#نأريبنباَلانعملمىوَر()
[هجيرختقبس].ةَيشثيدَحكاتالَمىّلُعَألا

.اذكَحواَذَكَحارْعَيرا8هنأ(٢)

.ملسُموَر؛ِساَبَعنبانع
.ةريَرُهيبآثيدَحنِِهبلَعمم

٤٠٢٥۲:فاَّرُعَألا)°(
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ِناَدَألانأىلعِءاَمَلُعْلاۇرا رعامالايلاوما
2Aەر.724

ىتحلزنيالوءةبطخلاىفىفُماَمْإلاذَاللاالإَهَلِإالدومالاقاِفرل

.ُمَلُعEFءاهيفماَملالحذفٍتَماَقدَق:ندَوُمْلالوق

ًدْعَبالإُهَرْجُيالوءاَهَلحاَوَرلادن:اهبٍةَعُمْجْلانسو

ماميُتاَصْنإلاَوسالايفلمجالسُبس

ٍةَءاَرِقْلابُرْهَجْلاَوجَولابهَللاَبَْْسالاَو

لاصخُلاَمْعَيْساَوءاَهَحاولاةلصَوءاهل:اَهْلِئاَضَفَو

راَمَظَألاميِلَقََوادخالبالافوصنم

ىلَعاَهْلاَمَْشاَويوُخَتوأفيسسواىکااهييُفداَصِفالاَو
.اَهَلْبَكُءاَعدلاَوهلهلىعلاوركل

عيارسف

ةَعمْجْلاماكایف

:لئاسَمعبراهيف

„o س ©

ِرِهاَظلالماَبَمَدَومعلالمركدنعهسلسعيف:اَماَدُحِإ
٩لشلُكىلعباٍوةَعُمُجْل|مْوَيرهط"ابوومىِ

تیمطُحرَصِقَولُجَرلاةالَصلوط"ه8وفالوُشَرتغمس:لاقرسانرامَعبيدَحِل()
امم:يُِعَيِنوُنمةَروُسَكَمةرمهوميلاحقبملح:ََُْمْلاَولسموَر."ههقفنِم

فهبفر
:2%2سسگس0صےس2

."لّسْعلا":ظفلبيئاسنلاودوادوُبأَوْمِلْسُمهاَوَرَو؛لیعسيبثیدحنمهيلعقمتم)۲(
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وهفلستغانمواًهيِفًاضوَتنم"هلوَقِنولَوالاجَتح
3#

۵011وم۰س الا: اگْنَمىّلَعرصجراحنيهيلعبحتنمفمُهفالَخ
2

.ِلاَيُمَأهنا:ليِقَو.ِناَحَسرَ:ليِقَومويةةريسَماهنيَبَو

نما6ولفیفبوتلالإاورفويفاوتل يفحاَرنم"

اا٤:ليِقَت"...كدَببقامْنأكَكىلوألا

دعت:ليِقَوءلاَوَزلالبق:ليِقَو

0قوخسف:ليقَفيادادعبسلايفاوُملَتخا:ةعباَرلاَو

اأو؟الأُةعيعداتىلعليايناك:فالخلابيسو
T° و

.ملعأهاووسفالقةعُمحْلاهيلعُبجَتلا

9سس

2 :ظْمَِبَةَرُمَسٍثيِدَحنمٰيئاسنلاوُهََسَحَودودوُبوَريقَهيبْلاهاوَر(۱)

لصفللالسانمو"
يأيرنةعاإموبضولصفباي:يوهور

ةناكفىلوالاٍةَعاَسلايفحارقِةَبَنَجْلالسْعَكِةَعُمُجْلامويٍنَم":يِدَحْلاظْفَلَو

بَامكةعةَعاّسلايفخارْنَمَوقرعبَماكةاةعاسلايفاْونَمَوكدببر

ٍةسياَحلاٍةَعاّسلايفحارْنَمَوفَجاَجَدبرقاَمنأكَةَعاَسلايفاْرنَمَونفافي

."رُكَذلاَنوُعِمَْسَيهَكِيَالَمْلاتَررضَحُماَملاجرحاِفهصْيَببرفاَمَناكَف
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س

باب

اَهنِمِتِاَوَملاِءاَضَفَوةالصلاِكارْدَيْسايف

ىلعلمْبابااذََو

كاوا

ةالّصلاٍتّياوُفيف
۰

م

:لضألاىّرْجَميرْجَتلاسمهيفنإباَمءاَرَوْموُمأَمْلاَتاَقاِ

؟عوُكّولاىلإىَوَمذَقٌماَملاَولَاَدِإةَعُكَرلاهنوفىم:ىلوألاُةلاْسَمْلا
َكْلِِكرْذُموهفُهَسَأَرَعَفَرَينألبقماَملاعَمعكَراذ:ءاَمَلْعْلاروهُمُجَلاَقف
ملاَمةَعُكَرلاهناْدَمَفماَمإلاَعَكَراِ:نوُدَحَاَلاَقَوءاَمْواَصَكهيلعسيوءةَعُكَرلا
ُكَرْذَأَوةَسأَرماَمإلاَمَفَراَِإ:ليِقَوفَرْيَرُهيبأىلإٌبوُسْنَماَذَحَوءامِئاَقهكر
لاقهبوضعهمامُهصْعَبنلَكِلَذنِهَسأَرعقرمََنِموُمَأَمْلاصعب

 



Mttrtdott totsstardittattdttotdtt A

دتسقم“ومحلىللوليل7#““ولااهنكككلدر

ىلَعوأءطَقَفءاتحنالاىلعلدنأنيبةعُكَرلادَدَرَت:فالخلاُبَبَسَو

رَدَوالّصلانَِةَعَكَركَذَان1ءاهلقيفككءاتحنالا
PAW >.29

افوفوُهَناَفاذلاقمايىلععوكلمسارصفنمف«ةالصلا

ردِلَعَجىیاتحنالاومايلىلعليشغولWFنموهتاف

ماَيِقلاىلعَولءانحنالاىلعقلبيَعوُكَرلانَاَكلذَوةعكراکارُذِإءانحنالا

ملأهلاَودوُجُسلاَوِءانِحُنالاَو

قدحاَوةريِبكَبماَمْلاعوكريِفلخَداذلوألالْوَقْلُتاَحصَأَفُلَتخاَو

اَمُهاَدُحِإراييخالاَنِكَلَومارحةريبكتادهرج:ضَْبلاق

داورج:ليقَو«نيتريبکتنمُبالَولاقَوعوكلاال

لوألاُخيِحصلاَومارليامونيملناو

4
ا

\

L
e

۱
=

ےسےسےسص

كاَرذِإتاقاَدِإموقَلاَقَفَدَجَسىحعوُكَورلايِماماعابنَعىَهَساداام
ص

اقفهعَم اَلاوذوعكرءاَمُواَصقِهلَعَبَجَوَوكعكهنادق

قِةَعُكَرلاىلإمو2 دعوعتببنورَالاقَويرجواهبدعإفةي

ةَعُكَلانمُهَسَأَرتراماه

اممالالعاًنراَفُمتوكينأموُمَمْلالعطرنِلَ:فالخلابسسو

ءاتحنالاَوماَيِْلانِةماعلاةَعكرلاءاَرجَبيجيفوُهلَهقطَرناَكناف

ْمَلاذماَمْلاىلَعوكيىتَمَو؟اًهِضْعَبيفَوُهوهوهاَمَنِإمَفوُجسلاَو

اًَتالْعِفُماَمِالالَعُمَيوًالْعِفَوُهَلَحْفَينأينُعأ؟ُهّلْعفموُمَمْلاعفنراعيكَ

ٌدوُجُسنحَنَوةالَصلاىلإاِ"فالوُسَرلاَ:لاَقررهيبأنَعوْيَلَع(۱)

يفَةَميَرَخباووُباَور."ةالصلاكرفدَةفكرنموهيكاَولاوُدُجسا

اداسمالاَكَرذَأْنَمنأ:ثيِدَحْلاىَنْعَمَو..حيِحَص:لاقَويفْمياَحْلاَويِجيِحَص

َكَرَْأدقق؛ماَمإلاَعَمَعوُكرلا:يأ؛ةَعَكَرلاُكَرْذَأنَمَوهةَعُكَرَكِلَددعيلَوهدوُجُشلايفقا

.هلْتّيىِسُحَوعكا:يأءَةالََضْلا

ا ص
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نألبقهَفحَلَواملاعيااِ:لاقاَولَمَعهاُرعيِمَجَوةَعكَرلا:َلاَقْنَمَف

ال":هلْوَقيفلخدبم1قەرتدب

نماَمَنإَوماملَِنراَقينألفطرنمسیل:َلاَقْنَمَوہیلع

ُهَسَأَرعقرنألبقهكَرْذَأنِ:َلاَطفدعبنوکنأهطّرك ةناثلاةَعُكّرلارمهس

.اهبدمعيهَ

ُدَعْسَياًميِفاوُفَلَعخاَو:ةيِناثلاُةَلاُسَمْلا نوُكَبلَهمالابلشتدعموماكرس

ص
7

َلاَفَولواوُهسيلكراامنواضفَوُه:هوقلاق؟ءاَدَأوأ
دا

سساسو<1

.هتالَصلواوهھهكَرْذَأامناواداوه:نوُر دَ

َكِلَدنإلاقْنَملوقىلعةَعَكَربِرْغَملانِكوذأنَميف:فلْخْلاةَدِاََو

نآريغنمِةَروُسَوناأبامهارقييعكرىلإُهوُمأَمْلاموفياضف
س0ع2Êهسسسوے0سس ِآَرَفلاٌمأباهيِفارقيقَدحاَوٍةَعُكَرىلإموقيناثلاِلْوَقْلاىَلَعَوءاَمْهَيَيسِلُجَب

هاوءةيناثلاىلإموقمت؛سلجدوُجُسلانمُهَسأَرعَفَرادِإَفٍةَروُسَو
۱2o.|هەوJو

ْمُتكَرْذَأامف":قّرطلاضْعَبيفُروُهْسَمْلاثيدَحْلاَدَرَوهنأبس

Eلواوهامنوُكَينأوف"وُمِيأَمكت۳

ذأاَمَف":ثيداَحألاضْعَبيفَدَرَوَو ُءاَضَقْلاَو٩اوُشْفاَقمكااموءاوُلَصَمكر

لواوهُكَرْذَأامنأُخيِحَصلاَويِيالَصراوهكَذَاامنأبوي

:مالَسلاليشٌبحاَصلَ."دوُعقْلايفهوماالوىلعاوُملَحَتل":ٍبيِدَحىلإريشي(١)
يف"دوُعَفْلايفُهوُِباََتال":ُهَلوَقُتْذَجَوالو«باَتِكىلإُهُديْسُيْمَلَويِحرشيفاَ"

.[۲۳/۲مالسلالبس:يناعنصلا].ها."رَظْيَف
باب۹٠6قالصلاانتتافلجرلالوقبابءناذألاباتك«يراخبلاهاور]()

.[۱۳۸۹رءراقوبةالصلانایتإبابحتسا

ء۲۱۷رءةالصلايفءاضقلاوةعامجلاةالصيفبابءاهيبوجووةالصلاباتكءعيبرلاهاور]
.[١٦۸ر‹ةالصلاىلإىعسلاباب‹ةمامإلاباتکء‹ىئاسنلاو
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هروهسوےک
تاالّصرخآببیرتلاداىلعْمهياَجيِومارخإلاعضمهناىلعمهقافتال

.مَلَعأهاومامالاَوموُمَمْلابيترَتلايفُفلَتَحَتنِكَل

ِةَعُمُجْلانموذناوو:ةكلاثلاُةَلاْسَمْلا

لبeَلاقَوهاعَبْرَأىلَصةَعُكَرنملأكرذأنِإوناتةَعُكَريضَقَينأهيلع

.كَرذَأاماَمُهْنِمكَرْذأنيتعكَرلايضفي

oo س97ەگص<2
اموءاولصفمتكرداام:اهلْوَقنِيْعِقاَوْلاضْراَعَتلا:فالخْلاُببَس

كَرْذَأدَفَكةَعُكَرةالّصلانمنم"هلقوا

ِلاَحيفالةالَصلاُنِكُمُيالضبلاك:4ةعباَرلا

لکىلعاًدِعاَق-مالاوپاقامكَاِ-لالاملوماب

ماعلاىلَعلَنِإرِفاَسُمْأاُمَرَليَوءاَمِئاَكْمُلَسُيْنِإ:ليقَولاح

هللاوةفيلخَناَكُرِضاَحلاناوُماَمَنلارِضاَحْلا .دلعأ

5

هاور]."هتالَصْتَكَتذَقَوءىَرْخأاَهْلِفيَِهَعُمُجْلاالصنمٌةعُكَرردامهلوقل(١)

.[١١رءاهكرديلوأةعكرةعمجلانمكردينميفباب«ينطقرادلا
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:اهلوقليبانمِئَنلاىّلَُعءاَصَفْلابحبهاىلَعمالْسإلالهایت
ُهَمجَأَواواهَوكِلَذَكاهركداِاهلي2هيَالْصنَعماتنم" داىلعاوم

اَمالإتاونٍیةالَصللكراَنلا
„mK هلعَءاَصَفلَومياه:اولاَقمهاةيرهاظلانَعرِكذ

ُهَرَدَعيذلايالىلعدِماَعْلاسايق:امهُدَحَأنايسِفالْخْلاُببَسَو
ه۶لسس

ِروُدْعَريعغلاصلاهيلعبذىرخأريكفأينرا

رااًمَأَوءاًعئاَسسابقاناكظيلغتلابابنمبوُجْولاليجاِاذهيفقحا
و

وسيالفقفَرلابابنِملِعُج .ُمُلَعَأهلاويملاذىضديانل۽وس

ةَفِصيفٍتَناَكادِإِءادألاٌةَمِصاَهْيْيَعبيهَكِءاَصَفلاةَمِصاأو
صس

4

ِرَفَسيفيرضعنألمقمِملاَوْحَأيفتاكنِامو

كرلَدماَعْلانأىِاَنباَحصَأَبَمَذَفءَكِلَديفرسضَحيفةيِرَفَسو

نيِالّصلانِيلَاتيضفيلَبامميكااماَهيلَصيْوَايصل

يذلاتوااَييومامونيداهلالورقاَعاَرُمريغ
يَفةيِرَصَحْلادایالرلهيفكرتاهبفظا

لکىّلَعيضع:ضَْبَلاَقَوةيرضَحرضَحْلايفةيرَفسلاَوهَرْفسلا

.[هجيرختقبس](۱)
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اسلانااصنمنعوےسواناااواووتهتوماولروت ve

اَمَالَصَةيِرصَحرفَملايفردنِءوَميأَرىلعهيرضحوهيماتناكيرق
محالصةيرفسرضَحْلايفرَكَدنِإَوءةيرضَح ُهللاَو؛يعِفاشلاُبَحْذَموُهَوةيرضَح

ٍِتاَيِيْنَمْلاَبيِترَتينُعَأ«ِتاَيِسْنَمْلاِءاَضَفيفبيرلاٍبوُجُويفاوما
ْتَناكاَدِإضْعَبعَماَهِضْعَبٍتايِسْنَمْلاَبيِْرََو«ِتَفَوْلايفٍةَرِضاَحْلامم

ِتاَوَلَصلاسْمَحْلايفَبيِتْرَلانأىلإَبَحَذَفيَدحاَونِرك

َركَدْنِإ:اوُناقمهناىحقَرِضاَحْلاٌتْفَوهافْنِإَوادبيهنوءاهتوُدام

ْنِإَو«بجاَوريعبيرلا:َنوُرحاَلاقَوْتَدَسَفةَرِضاَحْلايفَوُهَوَةييْنمْلا
.نَسَحَفاًعىِساَوِةَرِضاَحْلاٌتقَوناكاَدِإَكِلَدَلَعَ

مْوَيهتاف#%ينانأيوراَمِلَوياَدألابِءاَصَقْلاُهيبْسَت:يفالْخْلاُببَسَو

بيلاعكلتتبلمنشقلك

هاملهلانأىلَعُصهَنِكَل١۷٥2«تقولاباهذدعبةعامجسانلابلصنمباب]وَر
حاضيإلاباتيفرماَعخيشرَكذَوَصُملارَكَددامكٍتاَوَلَصسمحالطَقَفرْصَحْلاءال

بيرلاىلَعَُمَالَصَفٍتاوَلَصيرمويهاك8#هنأ"يوراملعبراتالانأ "بيټ

مويلاَهنقيتلاٍنَعبلاطيبأنبْنَعقالصلايفءاضقلاباي]

ٍتَباَعىّتَحىطْسْولاٍةَالّصلاٍنَعاَنوُلْعَشاَمَكاراْمُهَروَُوْمُهَتويِبمهيلَعهللاالم"
سُمشلاٍتَبتبرعاَمَدْنَقدحمَاجبطَحْلانَِرَمُمنأوفابعنِوياجیورو"ملا

َبْرْغَتنأتاكىحنأُتذِكامشالوُسَراب:َلاقَورافُكبسیلعَج

اهلاَنأضَوَتَوٍةالصلِلًاضَوَناَحْطبقهيتلامالرفهلصامواو"يلالاك

قدتخلاةوزغباب:يراخبلاهاور]برماَعدَْلَكملايِرعاَمَدْعَبَرِصَعْلاىلَصَق

و٦۸۸ربازحألايهو

هنأاهِضْحَبيٌَتاَياَورَكاَُمَو يِفَوُرَهَظلاومَايفَوْصَعلاالإهنمَهَ
ًأطوم]..ِقدْنَحْامْوَيٍتاَوَلَصعبرانَعهاَلوُسَراوُنَعَكَنِكِرْشْملانأنبانَعيذلا

1.[١/٥٤3ةالصباب«يثيللايحيةياوركلام
CT

يضليفاذكفءتاأتيبقدْعفو:ِتااورلاهذهَنيَبعْمَجْلاقرطيفٌيِوونلاا

>ص

ترغىحةالصايبنلاريخأتااو":-كلذلبقَلاقواَهِضْعَبيفادَمَوماي
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ةالصلاكراتنأىلعاوُعَمجَأPو:[رذدَعريغبٍةالّصلاكراتمُكُحيف]ةا

هكوَالإرْفُكْلاَوادّبَعْلانِيسيل"2يلالوقفاك

ليلاىلإراهَتلاٌةَالَصكَرَتْنَم::هريغَوحتفنبسوُرُمَع::اًنباَحصأأيِفَو

الضو %8يلاَنَبيِدَحْلاُباَحْصَأىَوَرَوَكّلَحَولصىلإليلاالَص

الفاعيشابوسناكنم"ينٻارَنيحسانلايفدوينأاندور
َدْعَبالإَرصَحْلاياَحْصَأضْعَبلصملفى,n2)رقينبيفالإَرْصَعْلابلص

س

صصص

:َلاَقمهبرَحيفنبهلمنکيملاَميِفنيَوارنوفتريلاأ

هللامَهَتاَعامف هلوُسَرْمَُعَعالوَكِلَذب

اَهْنَعةالّصلاكرلَدِماَعْلانأْمِهِرْيَعَوَناَمَعلهانِاًنباَحْضصأدنع

نيسماَعطِإوَ«ِنيرهَشمايِصوَلاَهالاعرىئ

ىياوحابكَغ٣لاوائیكشم
يناثلاُءْرُجْلاهيلوِانْوَعُِلرألاُْرُجْا
7

الاًنايْسِيامرأَنوُكَينألَمَُب4املالاكِفْوَحلاٍَالَصِلوُرنلبقناك
ناَكَولاَغَيشالِلاًدْمَعاَمَرَحَأهنألمَتحُيَورَبلاَعيْشالاِنناَيْسْنلايفبَبسلانناکَو

اَهِيَفَوْنَعةَلَصلاريَُروُجَيالكميااأوفْوالَصلوبالسلاريخيفارذُعاَ

ملسمحيیحصحرش].ِلاَحْلابَسَحىَلَعِفْوَحْلايّلَصُيلبءِاََقلاَوبَبَسب
٢[

اق:َلاَقرباْجنَعَوقالصلاعماجبابءاهبوجووةالصلاباتک]ييروَر
يِذِمْرَتلاَوَدواَدوأومِلْسُمَودمُخهاَوَر"اللاكرترْفُكْلانيَولُجَرلانيب"هللالوس
.ةحاَم7

ٌدَحَأال":باّرخَألاعوي8وفللوسلاَ:لاَقَرَمُعنبابيعنِيِراَحبلااو)٢
و.اَهيَأَتىحالقيقيرطلايفَرْصَعلامصعبعكَرْذَاف.'ةطَْرفينبيفلإ

.مُهْنِمادجاَوفنيملفه#يليكلذَرِكَذَف.َكِلَدانذريملىلب

<
1
ے
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ووواو

ااسس مدےسادخلاتاموےل

سراهفلا
Oقيقحتلاةمدقم

CEESححصملاةمدقم

١۱ممالسإلادعاوقهباتکويلاطيجلاخيشلا

۳يلاطيجلاخيشلاةمجرت

WO(يلاطيجلا)فلؤملاةمدقم

Waديحوتلاباك

Aهللاةَقرْعَميفلوألاُنْكَرلا

Waةمدقم

۴غولبلاتامالع

,eفلكملكهلهجعسيالامو«لجوزعهللاةفرعميف:لوألابابلا

PWوللاِةَفرْعَمهلأيفلصف

Oلوألااَذَماهْيَلَعلمعيةكالَلاٌباَوبَألا

aلجوزعوشلاٍةَقرْعَميف:ُلّوَألالصَفْلا

ابوُجُّواشايفُهَدََعْعَينأِْبعْلاىلعبجياَميِف:لوألامسقلا

PAةَلاَحَيْساَوايفُهَدَمعَينأِدبَعلاىلعبحياَميِف:ىناثلاُمُسَقْلا

Êِيلوُسَرلاٍةَفرْعَميف:يناثلالصقل

Eييدَمَحُمهبءاَجامٍةَقرْعَميف:ُثِلاثلالصف

alto"°۸سس€2Zpکک0

فئاظَونمِتاَهّمألاىَرْجَميِرْجَتيتلاماَسْفألارّكِذباب
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AEohr PROrنىكاللى:

Eتاداقَتَعالا

Eتوملابناميإلا:لوألامسقلا

0ةعاسلامايقيفُُسَقْلا

0ِتْوَمْلاَدْعَبٍتْعبْلاِنْوَكدافغايف:ُثِلاَثلامسل

0باَسحْلايف:ْمباَرلامسل

O۴باوثلايف:ُسِماَحْلامسل

OÊباَقِعْلايف:سداسلاُمْسَقْلا

O0ٍةَكَيالَمْلايفُُسَقْا
صس

OWلُسْرلاَوءايينألايفُمْسَقلا

للابنكْلايف:عِصاَتلامبقا

Eِرَدَقْلابِناَميِإلايف:ُرِشاَعْلاُمْسَقل

aكْرَشلاَوديِحْوَنلاةقرْعَميفيِاَحْلامسا

۷ِقاَملاَورئابكَنيباَمزْرَفيف:َرَكَعيناثلاْمْسَقلا

يبسومهلاومأةمينغوَنيملسملاِءامدةمرحةفرعميفثلاثامسل

WEمهيرارذ

VTههوللارمأةفرعميف:َركَعَعباَرلاُمْسَقلا

WVلئالَدلاَونَمْلايف:َرَسَعسِماَحْلاُمْسَقْلا

VAءاَجَرلاَوِفْوَحْلايفسداسلاُمْسَقْلا

۸aاَهُماَكْحَأَوَِءاَرَبْلاَوِةَيالَوْلايف:لّرأألانُكْولانميناثلابابا



E مالشلالسعاوس atitt ~r
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۸اَهِميِساَقََوِةَيالَوَلايف:ىَنوألاُةَلْمُجْلا

Aaaaاَهِبوُجُوىلَعِداَهُشَيْسالاَوةيالَوْلاىَنْعَميف:لوألالصفلا

AOٍةَلْمُجةيالَويف:يناثلا

يفِاَمطصالاَوَنيِفوُصْوَمْلاِءاَيلْوَألاةيالَويف:ُثِلاَثلالصف
EEEنارَ

AAٍةَضْْلاةيالَويف:مِباَرلا

۹الشإلاىِِْرشلانِجراَحْلابالويف:ُسِماَحْلالصقل

5الْخْلالُهَأبمنمجراَحْلاةيالَويف:سِداَسلالصَفْلا لئعیلبالون

نیاقافلا

ِفوُرْعَمْلاهيسايصوُصْحَمْلايف:ْمِياّسلالصف

۸صاخشألاةيالَوضرفىلعلالدتسالايف:لوألامسقلا

Aهتيالَوةَيفْيكيفينامسقلا

1هريَعَوصوُصْنَمْلاةيالَونيبيف:ُّتِلاثلامسقلا

1ِلاَمْطَألاةيالَويف:ُنِماثلالصف

,nهبلْصَحَتيتلاتاهوةوطوُرُشيفعلالص

BEملاةدافَوةكِيألاةبلَويفلصف

ناَهِميِاَقَتَوةَءاربلايف:ةياثلاٌةلْمُجْلا

۱لدوةَءاَرَبْلاىّنْعَميف:ُلوألالصف

Eِةَلُمَجْلاةَءاَرَبيف::يناثلا
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Eِنآَرَقْلايفَنِموُمَذَمْلانِِةَءاَربلاىف:ُثِلاَكلاُلصَفْلا

۱۱۸.ىّلَعُهَعبتْنَمعيمجَوٍرْوَجْلامامنِةَاَرَبْلايف

1ُ7كْرْشلاىِمالشإلانَِدَترُمْلانمةَءاَربلايف:ُسِماَحْلالصف

0
رحه بَهْذَمىلإلهبَهُذَمنٍِجراَحْلَانِمةَءاَربلايف:سِداَسلالصف

ص

نِقفَالْخْلالُمَأ

١١٠هيَِدوُصَقَمْلاصوُصْحَمْلانِِةَءاَربلايفف:لصف

,Eeeصاخشألاةءاربضْرَفىلعلالدتسالايف:لّوألاُُسَقْلا

Oِصوُصْحَملاِصْخَشلاةءاربمُكُحيف:يِاثلامسل

يفهاِبهْيَلَعنِِةَءاَرْلاَوِةَيلَوْلامُكحيفمسل
نقةَّنسلايفوأِنآَرَقْل

Aُءاَربْلااهبخِصَتيتلاٍِتاَهِجْلايف

۴ريكَفَراَقاذإيف:ْعِساَتلالصف

لاوداَبِعْلايفوللاٍةَيالَوَوٍةيالَوْلاٍةَقيِقَحيف:ُرِاَعْلالصف

CEES ةَءاَرَيْلاَو

Oةَءاَرْلاَوةيالَولايفلوألاٌمسقلا

REداَِعْلايفهلاةيالَويف:ياثلاُمْسَقلا

۱۳۹ٌروُجَيَالاَمَوِةَءاَربْلاَوءالَوْلايفظاَمْلَألاَنِمُروُجَياَميف:ثلاثلامقا

Eفووليف:ةكلاكلاةَلْمُجْلا



oRED اسساتعاوف
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EEضْرَقىلعِةّلِدَألايف:لوألالصف

Eهنَعِفوُفوَمْلامُكُحيف:يناثلالصف

EAةيناَسْنإلاِلاَعْفَألايفماكحأيف:ثلاثلاصفا

DOAاَهِماَكحَأَوتسلاللملايفُبابلا

O۴مالْسْإلالِماكْحَأيف:ىَّنوألاُةَلْمُجْلا

DEمالسإلاهلممُكُحيف:ُلوألاصفا

DEEقافولالهأمكحيف:لوألامسقلا

OVنيملسملافالخلهأمكحي:يناثلامسقلا

Eماَْصَألاَوكْرّشلالهالمماكايف:ةياثلاٌةلُمْجْلا

١١٠نيئباصلاوىراصتلاودوهيلا:ثالثلاللملاماكحأيفمسل

یسوُجَمْلاماكحأيفمقا

ةاَمَوىَّرُعْلاَوتاللالهنمِناَتْوَألاةَدَبَعماكخأيفمسا

یىر

Eاهماكحأوةيزجلارادقميف:ةلأسم

ماکحأضعبو؛مهريغْنعباتكلالهأهبٌراتمييذلاّيزلايف:ةلأسم

نمهتلماعم

REباتكلالهألَلَبْمكُحيفف:ةلأسم

,Aeمالالاهيلعينيتلاِناَكَرَلاَوِدِعاَوَفْلايف:ةكلاثلاةلْمُجْلا

Aةعبرألانيدلادعاوق



e1elل12̂۳فاناافا2nو1

تاصمااسل

Eةهضركملياةقرثميفلش

#2يَةرةلهَجسلاعميلامةَيف:لوألاهجولا

aىلإُلْهَجعسياميف:يناثلاهجولا

ااداهَلْهَجرعسياَمةفرعميف:ثلاثلاهجولا

aهجّولااًذَحيفهَلهجعسيالام

NEEلَمَعْلايف:لصَف

VAصالإلاَونِاَهِعباَوََولايِفلصق
2„٥

ATعَّرَوُلايف:لصف

Aةعبرأعرولاتاجرد

  

1

Aلودعلاغرو-

NAنيحلاصلاغرو-

Aنيقَتُملاغرو

AEنيقّدّصلاغرو-

N۸Eعرولابملعلانارتفابوجو

AOةَعبرألانيذلاِناَكْرَأيف:لصَق
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ATهماكحأعبوهلاىلعلكوتلاىفهَلاسَم-

<س
Aهللاىلإرومالاضيوفتيفةلاسم-

۱۹تاراهطلاباتك

سسوgog„ص0

۱۹۲باَدلاَوْنَنُسلاَنِماَهيِفاَمَوٍةَالّصلاطوُرُشيف:باَتِكْلانميناثلانکلا
SUو ۹ِناَسْنلاةَجاَحِءاَصضَفبادآىف:ىلوألاةَمَدَقُملا

ژ2٤٤070٥0¢وص0

۱۹۷......اهيففلَُمْلاَواهْيَلَعقَمْلاِتاَساَجَنلاِناَيُعَأىف:لناثلا

CEٌةرشعاهتساجنواهميرحتىلعنايعألا

DBEٌةرشعاهيساجنيفُفّلتخملاٌنايعألا

نمهبُلاَرَتاميَوُتاَساَجَّنلاوذمُهْنَعلارياميف:ةكلاثلاُةمْدَفُمْل

ٍبِتاَهِجْلاَو

aةثالثةساجنلااهنعلاتىلاٌءايشألا
و2رك

WEةرشعَةَساَجَنلااهبلاَرَتيلا

TEلسخلا:ٌلوألا

VOماسقأةعبرأهايملا

یقلطملاءاملا:لوألامسقلا

۴Oديقملاءاملا:يِاكلامسل
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WTفاضملاءاملا:ثلاثلا

یرلمعتسملاءاملا:ُمياّرلاُمُسَقْلا

WAقلطملاءاملاماكحأيف:ّلصَق

TWءاَمْلابماكايف:لصَ

۵۱۵یاحْسَمْلايفلصق:يناثلا

2ُحضنلا:ثلاثلا

ACSطولا:عبارلا

WTٌراَنلا:سماخلا

WTَنامّرلا:سداسلا

REEٌغابَدلا:عباسلا

YNبيرلا:نماثلا

Aٌرطملاوُسمّشلاوٌخيّرلا:عساتلا

AEEحشَّرلا:رشاعلا

AAءاًجْنَيْسالاىف:ةَعباَرلا

Eرامْجِيْسالاىفلصقل
٠°72oہک VEءاَمْلابءاًجْنَيْسالاىف:ىناثلالصفلا

صم۰٤۰ VVٍةالّصلِلٍةَعوُرْشَملاةَراَهطلايفاَب
ع۶و۰ WEثادحألانمءوضولاةراهط:لّوألالصفلا

EVەتىفيكوىفمسل
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ضحفاموةعتحالاخاسملوهاتووم
دانہمكك

WA:ءوضولاماسقأ

A(ضورفملا)ضرف

ALSO(نونسملا)ةنس

A(بحتسملا)ةليضف

PA(حابملا)حابم

ALRِءوُضْولاماكُحأيف:لصَق

WEءوضولاضئارف

YEOءوضولاتانونسم

WOءوضولالئاضف

YOءوضولاتاهوركم

WOنيفخلاىلعحسملايفةلأسم

WOEِءوُضْوْلاضقاَوَنيفسلا

VODءوضولاتابجوم

Oٍاَدُحَألايف:ُلرألالصَفْلا

,TOAءوُضْوْلاضقتىلإيدَوَتيلاباَبْسألايفلصقل

Taةبجوُمْلاِلاَعْفَألايف:ُثلاثلاُلصَفْلا

Eيهو)ىَرْغّصلاةَراَهَطلايف:ُبلاثلا

Oهماكحَأَوباَبْسَأيف:لضَق
رحےسيحج

.Oةتهئابسأوُرْجَعْلاَوُهَومُلاىلإلفنميف:ُلوألامسل
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eتدبM1مقلكلتااملمو

VVفوخلا:يناثلا

Aءاملاىلإةجاحلا:ثلاثلا

RLءاملادوجوبلهجلا:عبرلا

VAضرملا:سماخلا

,Veحورقلاوحورجلالزعناكمإمدع:سداسلا

WVمُمَلابفكيف:يِاثلامسل

ALEمميتلاناكرأ

لااةينلا:لوألانكرلا

Va(ُمُمَيلاهبزوجيام)ٌةَراَهَطلاهِذَمهباميناثلاُنْكرلا

WTمُمَيلاةيفَيكيف:ُتِلاكولا

VO(ةَاَدسْفُم)مماماكحأيف:عبارلاْنْكَرلا

,VOلاَسِيْغالِلةَبجوُمْلاٍِاَدُحَألانِةَراَهَطلايِمسا

VOثادحأةسمخلبجاولالسفلا

YOةفشحلابويغءلازنإلا:لوألا

VVهتقولامکوضيحلاعاطقنا:يناثلا

VVسافتلامدعاطقنا:ثلاثلا

WVتوملا:عبارلا

WTمالسإلايفلوخدلا:سماخلا
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اسلادسعاوسف

WTةسمخنونسملالسغلا

WVةتسبحتسملالسفغلا

Eویےہ:ہاراکیدفےلہوتلا r

WTةتسلاستغالاضئارف

WWةتسلاستغالاننس

WVعبرألاستغالالئاضف

WWلاستغالاتاهوركم

Waةباََجلانِيف:ىَوألاُهلْمُجلا

Aمالالايف

Aaaaعاَمِجْلانِبجوُميف:يناثلا

VADيفكيف:ُثِلاثلالصف

TAAِةَياََجْلاماكُحَأيف:ُعياَرلالصُفْلا

,aاَمهبلِصْعياَمَوساَملاَوضْيَحْلاماكايف:ةيِالاُهلْمُجْلا

T۹ماحْرألانِةَجِراَحْلاِءاَمَدلااونةقرْعَميفلصقل

۹ضيحلامد:لوألا

V۹ةضاحتسالامد:يناثلا

T۹سافنلامد:ثلاثلا

۲۹۳....هلْجَأنمَِعوُنْمَمْلاَوهبَِقلعَمْلاضْيَحْلاماكْخَأيف:يناثلالصف

4ِضَْحْلادَحيف:لوألا

EEٍةَدُميف:ينالا
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YOِضْيَحْلالاحيفهبْمَُْياَممكُحيف:ُتِلالا

[ةَدَعُملا]ةَداَْعُمْلاِءاَسّتلامُكُحفاليىف:ُثِلاَلالصف
َس70

Aةئدتبملا:ىلوألا

 

۹ٌ4ةَداتعُملا:ةيناثلا

eةضاَحتسُملا:ةثلاثلا

eلماَحلا:ةعبارلا

Oهعباوتْنِمايشوأدلاىرَتةسئايلايف

Oضْيَحلاٌمَطَقَتيلاُءايشألا

eٍساَعلامديفاَلالصف

Aةالَصلايفنميناثلاُنْكَرلا

۳ةالصلاماسقأ

یرضوُرَفُمسِق:لوألا

۳ننسمسق:يناثلا
و

۳۱لْئاَصُفْمْسِق:ثلاثلا

۴وطنمُسِق:عباَرلا
و

۴ةَالَصلاعونْمَمُمْسِق:سِماَحْلا
ِسسس0رَرو ٤۳۱.....اهِلئاَضَفَواَهِضِئاَرَفَوسُمَحْلاٍتاَوَلَصلايف:ىَوألاَةَلْمُجْلا

۴Eةالصلاضئارف

۳Eاهيفلوخدلالبقاهضئارف-
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۴۳۱0اهيفلوخدلادعباهضئارف-

2:هتحمملليلناتناتهجواتحللےووال

۳۱0ةالصلاننس

۳ةالصلالئاضف

۳ةالصلاتاهوركم

BNEةالصلاتادسفم

FRيغنياَمىلعاَهْيَُسَوةالّصلاليِصْفَتيف:ةيِناثلاُةَلْمُجْلا

4بولاةَراَهَط:ىلوألاةضيرفلا

۳ندبلاةراهط:ةيناثلاةضيرفلا

E(ناكملا)ةعقبلاةراهطةضيرفلا

Plاَهِاَدألٍتْفَوْلالود:ةَعبارلا

WEاَهبروُمأَمْلاٍتاَقَوَألايف:ُلرألا

PEاَهيِفةالَصلانَعٍتاَقْوَألايف:ياثلالصقل

PPَيِروُدُعَمْلاٍتاَقْوَأيف:ُتِلاثلا

,PEٍةالّصلايفِةَرْوَعْلارَّسيف:ةسماخلاةضيرفلا

PPOمكحَويف:ُلوَألامسل

PVةالّصلايفيْرْجُمْلاساَبَللايفُمْسَقلا

PEةالَصلايِةَردَقلاعمماقايف:ٌةَسداّسلاُةضيرفْا

Eةالصلاعبمجيفِةّلبقْلاٍلابفَيْسايف:ةعباّسلاُةضيِرَقْلا

یٍدةالّصلايف:لرألاةركرلا
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اةاةّلِدَأيف:يِاثلا7

aُهَلاَبقَيْسافلْكُمْلاىلعنّيعُمْلاىَبعَمْلاىف:ثلاثلا

اىلصُمللةرتُّسلابابحتسايف:ةلأسم

¥SRGSRRRErCYTRERAa اا AS
%۹4.

WEW.....

ی۰2 EVةّسلاىف:ةنماثلاةضيرفلا

ايفةّيِفْيَكيف

LEEنَطَوْلاذأيفذةَلاسَم

0oيہک0

ارْصَقْلامكُحيفىلوألا

ُاهَصَعْلااهيِفُروُجَييلاِةَقاَسَمْلايف:ٌةيالاةَلاْسَمْل
04

aُةالَصلاهيفُرَصْمَتيذلاِرَفَسلاععاَوُنأيف:ةكلاثلاةَلاْسَمْلا

ةَالَّصلاَرْصَقُرفاَسُمْلاهنأادبييذلاعِْوَعْلايف:ةعباَرلا

.اميقمرفاسملااهيفريصييتلاةدملارادقميفَةَلاْسَمْلا

اهيفلوخدلادعباهضئارفضعبوءاهلامعأوةالصلاننسليصفت

ِاناَدَألايفلصف

ِاناَدألايف:ُلرألاُمُْسَقْلا
47وها

T7ةَماقالاىف:يناثلا

2„
WEEEهيجوتلايف:لصف

اةذاعتسالايف:لصف

Tos ....

ToY .....

۳o ....ة

To.....

ToT...

ToT.....

To...

Tle.

۳...

Eمارحإلايف:لصف
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ةَءاَرقيِفيف:لصف ۳۳هللامشي"ٍةَءاَرِ

PAOةَوالَتلاووُهَسلادوُجُسيف:باَپ

PAOوهسلادوجس:لوألاعونلا

توةوالتلادوجس:يناثلاعونلا

PAاَهَيَمِيَأبيِتْرَتَوٍةَعاَمَجْلاالصيف:لصَق

PAةَعاَمَجْلاةَالَصمكُحيف:لوألامسل

P4O؟يِراَقْلاوأهيماةَماَمالابىَلْوأْنَميِف:يِاثلامسل

PAVماملانِموُمََملاماقَميف:ثلاثلاُهسَقْلا
ad

W۹ِهَيفِصَوماَمإلابيريف:عبارلامبقا

,Eeماَمإلاىلَعِةَطَرَعْشُمْلافياَظَوْلايف:ُسِماَحْلاُمسَقل

EOةَرَذَقْلاٍطوُرُشيفُمْسَقْلا

Êموُمََمْلانَعُماَملاُهَلِمُحَياَميف:ُمباسلاُمسَقْل
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E فالختسالاةالصف:ةلأسم

EA ننسلاةالصيف:ةقلاثلاةلمجلا

Eرولاةَالَصيف:ُلوَألالصف

Eبرْغَمْلاَويف:يناثلالصف
2712و

Eناضَمَرمايقيف:ثلاثلالصفلا

EAِفاَوَطلايَتَعُكَريف:ُِباَرلا
eود>.|..

Eفوسكلاةالصىف:سماخلالصفلا

Eءاَقْسِيْسالاٍةالَصىف:ٌسِداَسلا

EOىَحَْضلاةَالَصيف:ْمياَّسلالصف

EVنيَديِعْلاالصىفلصَمْلا

Eرِياََجْلاماكحأيف

EVتيملاىلعةالصلايئ:ةلأسم

TTةَراَنَجْلاىلعٍةالصلاٍةَفِصَواهمكُحيفلوألاثَحبمْلا

EEeeeاَهِتاَفْوَأَوٍتّيَمْلاىلعٍةالَصلايفثَحبملا

EEِتّيَمْلاالصطوُرُشيف:ُثِلاثلاُثَحبمْلا

€Eنفدلايئ:ةلأسم
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T3AEE رَحَسلااًَعكَر -

س5سەسوس

EEAنيءاشعلانيبامءايحإ-

واةالصلاعّوطَتميف:رشعيداحلالصْفلا

Eاهدعبوةضيرفلاةالصلبقلفاونلا-

Êرحسلاةالص-

EOىحضلاةالص-

ةصَحُمْلاعوطتلاالص- EO:باَبْسَألابةصَْحُمْل

°4وأرفاسملاعادَوِلِدِجْسَمْلايفوأءِلرْنَمْلاىف

EOحيبستلاةالص-

EOEةراختسالاةالص-

Oرافغتسالاةالص-

رهدلاةالص-
EO
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EOOءاجرلاةالص-

EOرجألاةالص-

EOِتاَضوُرُفَمْلاِتاَوَلَصلاماَكَحَأهبريعاَميِ:با

TEفوَحْلاٍةالّصل:لوألاببسلا

0ِةَفِياَسُمْلاٍةالَصل:يئالابسلا

DAنُِمْياَمْلاُبَبَسلا

EOرفَسلايفاهر:غبارلابسلا

,EOVeرْهَجْلاَورصَقْلاباَهُرييعَت:سِماحْلا

EOٍةَعُمْجْلاٍةالَصيف:ّباَب

Eِةَعُمْجْلاٍةالَصيفلصف

Eٍةَعُمْجْلامكحيِ:ُلوألاُهْسَقْلا

Eاَهِطوُرُشيف:ياثلاُمْسَقل

EOةَعُمُجْلاِءاَدَأطوُرُشيف:ُثِلاثلاُمْسَقل

EAةعمجلاننس

EAةعمجلالئاضف

EAٍةَعُمْجْلاماكحأيفمسةا

EAةَعُمْجْلالسعيف-
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Eلاراعولعو

ETهيفاهيلحاَوَرلايف-

Eءاَدنلاَدْعَبمْيبلايف-

EVاهنِمِتئاَوَفْلاءاَضَفَوٍةالَصلايف:ّباب

EVةَالّصلاٍتِئاَوَقٍكاَرْدَيْسايف:ُلّرألالصف

EVÊِتِئاََفْلاِءاَضَفيف:يناثلا

EVرذعريغبةالصلاكراتمكحيف:ةلأسم
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يلاطيجلاىسومنبليعامسإخيشلل"مالسإلادعاوق"باتكو

راصتخاويشاوحهيلعنيرخأتمللوًاضيأنسحلاةياغ2وهو

(ةيضرملاةعمللا:يلاسلاخيشلا)

 

ناكنإو؛رطاتقلانعةعورباتكلااذهلقيالو"مالسإلادعاوق"

امنإو:ةيمالسإلاةعيرشللةيفسلفلاةيحانلابنعيملدعاوقلاباتك

نمباتكلاانهربتعيو؛ليلدتلاوليلعتلاوليلحتلابهيففلؤملاىنع
دجتنألقمخضباتكوهوءةسمخلامالسإلادعاوق2عجارملامهأ

.هلتمهعوصومثب

(خيراتلابكوم2ةيضابإلا:رمعميحييلعخيشلا)

2بپاوبأبهُملؤمهردصهعومُجُم2ٍهَقِفٌباتك"مالسإلادعاوق"

ًاوبتيو‹نيمدقتملاءاملعلاةداعك-ربكألاةقفلايهيتلا-ةديقعلا

هِماَمْلِإوهزاجيإللةيضابإلاةبتكملاثارترافسأنيبةربتعمةناكم
(يمانلاةفيلخورمعروتكدلا)

عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم

نامعةنطلس.بيسلا121٠يديربلا2بص

t.k.aldhamri:ينورتكلإلاديربلا @gmail.com

00968/96444669:فتاهلا|
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