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والاولتازاز

  

فيلات

ينامعلارضنلانبدمجأركبيبأخيشلا

يفةيئارلاةموظنملاوديحوتلايفةينونلاةموظنملاهيليو
ةمالعللامهالكواهماكحاوةالصلا

حوننبحتفرصنوبأخيشلا
يسوفنلايءاشوللا



عيصفلالاملاعبسلام
رضنلانبا

ماعلاخيشلاةمجرتهذه:يصورخلاناهبنيبأنبنافلخنبىيحيخيشلالاق

رضنلانبدمحأ«مئاعدلابحاصءهيجولاقلفملامظانلا«هيبنلاحيصفلا.هيقفلا

فرصتفهنانعبذخأو‹داجأفرعشلامظنيذلا٠ءيضابألايبوبحملايناعلايلئومسلا

مظنف.راثعاهيفهلىفليالو«راضملااذهيفرابغهلقشيالف.داراامىلعهيف

.نايبتلاوةغالبلابلاوقيفاهيناعمٌبّصو«نايبلاو٠يناعملاكلسيفةفيرشلاةعيرشلا
نماهريغونايغيف.يداوبلايفةادحلاهبتدرغو٠يداونلايفهرعشنايعألاتدشنأف

.نادلبلا

ضعبهيفلاقىتح.هحضوأوهنيبأاممالکنمو«هحصفأاممظاننمهردهللف

حرشاهنم:خارشاذههناويدحرشدقو.ءارعشلاملعأورعشأهنإ:ملعلالهأ

ًارصتخمًاحرش‹ةدوجوملاهدئاصقممجبىنتعايذلاوهو«فاصونبدمحمةمالعلا

حرشو.هيفدازوفاصونباحرشىلعىوتحا:نيدلجميفيشيقرلاهمالعلاهحرشو

دقونيحرشلانمطسبأوهوموانباحصأنميبرغملعهنمدئاصقلاضعب

يخأنبانباوهورصاننبدمحمنبروصنمملاعلاجحلايفيتلاةيماللاةديصقلاحرش

.ةيونعملاهجئاتنوةعيدبلاهظافلألاوضرعتيلمهلكو.ناهبنيبأريبكلاخيشلا



نعاوفشکالو‹هتاننونکماوحضوأالو,هتاراشافللاوتىسف

بارعألانمريظامىلعملكتلامهاراصقناکلب..هتاردخمنميناعملاكيتاه

هيوربوطالو«مهکاکرالو.لعروصقنمالكلذلعلو.يناعملاو

كلذيفاويلطاونوكينأىعو.ةردانلايناملانايتالانعءةدامو

مظانلامالكيناعل4حرشءاجف.هبونللاءةيميدبلايناملاكلتنمًاحذوغا

.ىلحأوًاقاذمسوفنلايفقشرأوءىلجأ

مےهشر

رابخألاةئازخباتكنم

ناميلسنبدمحأوهفمئاعدلابحاصرضنلانباخيشلاوهفنصللالاق
رضنلاينبنموهيذلاناميلسنبريبكلاملاعلارضخلانبدمحأنبهللادبعنبا
هتليبقمساىلعسانلارصتقاوعماحلايقرشةيقوفلاةيباحلابهتيبيلئومسلا
.رضنلانباليقفاهترهشل

ةبانالابناتكفلموهو:امدبةاضقلايضاف:دحأنبهللادبعخيثلاناكو

(ندا)عاضرلاماكحأيفعاقرلاباتكو(تادلحممبرأ)ةباتكلاوكوكصلايف

ناكوسالادوحأنمدمحأناكو.رظنلالهأدنعرثألانمفتصاملجأ

نمناكو:ءوذحاذحورعشلاملتهنمولهدنبنبكرابمخيثلادنعملمتي
رسبيسأرلوحتقلعودہلايفيمأينتموندقوظفحأانآ:لاقهظفحةياغ

٤



ةقرحلاتكالفتمحرمث٤ينعةيراجامتدرطفتحصفهتكالفزنعتقلطنافضبا

يميتذخأوًاضياةيراجلاتحصفيلجرماہباتفداصفيلعتناكيلا

رەقيامظْفلايفهلو.ًاموينباانأاذافترظنف.يلحرنمليسيمدلاو

.ممتاروامومريسوبرملارامشأبالاعاكو.هتامزلهأظفحهنع

باتكالاةنللابتكنمةمودعملامعتناكو.اهريفاذحاهذخأةغللالعبكيهانو

هظفحةياغو.ةلحتسماميلانلةنطابلايفهرثكأرخازلارحبلاباتكونبملا

دئاصقلاامأو.دحاولاىلاةثالثلانمناكامتبلأنيمبرأبرملارعشنم

هرثكاو.هقزمرقتامفناويدهلو.هتليليفةديصقلامظنيناكوىحالذراكلا

هنودتکو.فلسلاقيسوايفبصناوةميرشلايفهضيرقفرصمث.لز

ةيالولايفيتلااهتم.اهرثكأبهذونارلىلايفهدئاصقتقرفتو.فلللادايح

.دئاصقمبرآنمرثکاماكحالايفوةالصلايفاهنمو«ةروهشماةيماللاريغةءاربلاو

باهذببسو.تيبيتئاموحنءاظلاوداضلايفةديصقهلناهبقثأنمعينلبو

ءةصقلاتأنلو.رانلاتقرحاو.هتکةنازخوهسبنولتقنيحهفننصتأ

يأخيشلاوهرصعماعناكو.ينابلقلاهللادبعنبلضافخيشارصاعمناكو

وهوهيلافلتخبناكو.هثاقدصأةصاخنمناكوهتديصقبهركذيذلايلختلارمع

وةعايسنبةلدرخرثاجلاناطلسلارصعبنراكو.ريغالهقفلايفماع

قسفنموعجر:ًاتيمسوًاثغرشعمالابالايفهتجرتتأنلونسحم

.دالاءامبهلاومأيقسيوتالخنعبسنمذخأبراكهللاهتلةلدرخ



ذالحامأانمةأرلاربمفصنذخأيوراقلاوسرادلاودحاسملالاومألكأيو

.فلكيو.نطقلاورمتلاوبلافصنبو.لجالايفمصاختقلطاذاو.تحور

:نوامحديدبواقيقلهأفلكيو.فنمبنصحلاىلالالاتيبعاتملمحسانلا

.قحفصنذخأبو.يلاالوهيلامهروبظوىلعممنمهصتنبامو..مهرت

٠رقيىتحباذملاهلعونيلبركانلافلحمالو.يعدلا

سلعنآدارأاذاو.هضينبنميذلامنامنبةحلسريرضلاهيضاقناكو

.يركذناطيشلاءاسنأ:ةلسلوقيفًارهشأهرحمةراتوهيلالسرأءاّضقلل

نكلولضافألاوابنامعو:لايفمرييتلللادابعهبتلتباف

لالضلالويذتحسوىقحلاةشتسلأتسرخأروحلاةنسلأو.هدلبيفلك

.ةنسنسرأ

متينبنمزرحمتنبةيداعامساةلدرخىلاةأرماتكشو(لصف)

لسرأفضئاحيهوامجهنأامجوزىلعتعدافانامزلهأنسحأتناكو

رکنافنعهلأسفمضېجيبنمديبعنبداعهاواہجوزىلاةلدرخ

ديدشظبىتقواکو.دیدحنممفدمىلعبلصينأهبمافكلذ

ةأرلاتقدصاله:هللوقيايدنلجهيلاةلدرخلسرأفروثلبحاصف

الاهبثمبوابقادصهتم.ذحأوهقلطأف.هسفنكالهفوخاكلذبرقأف

تأىلاهعملتمو.يلتلحوكيلعتمرحدق:داعللاقو

.ةلدرخلتق

صااةنباتحوزت:اهرخيشلالقببسناكو(لصف)

اضيأرتاينبنملسجربينبنمدشارنبدمحمتنيةشئاعاهمسا

۹



.دجحأخيشلانماہشهنذدخألًايدنحةلدرخلسرأف.ةضفةيدححنسمحرېملع

هلاطهيدينيبلثمالفهترضحىلإهنوعديةلجًادنحلسرأفخيشلاامن

طقفنيسخلاكتماندرأانكهلهلوقضبنموهيلعظلغأوهددهنوماردلاب

؟يبأزهتوألاقف.كلالكقلخنلرمألاخيشلالاق؟كمدالاانفكيملنأألاو

هرصقةوكتناكوءوقلاوءوفتكفةوكلاهذهنمةوقلانادنلاضعبىلإزاشأف

.هللاهمحراتىمضرألایاعفوولملاةديدش

۰تقرحأفهتافنصمنمهتکتذخأفاہفامدحۇؤۇيوهرادلحدنأصم

مل(نارلع)نامعلهاريسيفناجاكلسباتكانمتافنصمةلجهلناكو

ديلقتلامذيفديصولاباتكمث.ةقورحمسيراركةعستالإايشمنماودجب

(تادلحمعبرأ)ألانمفاتخلامحبيفرصبلاآرمباتكمث.(نادلحم)

.كوعحارهيلااناوهبانآهدیواستضعنميهواقهنمهعطقتدحو

تايناكزألاهللادبعنبرباجبشلثيداحألاحابصمباتكنمو(لصف(

ةرشععبرأنباوهوقافآلايفهقيناصتتعاشوململايفرقبيترظنلانباخيشلا

للرکزنباهقحيفلاقىتحرمشلانمهمظنامرخآوهومئاعدلاجسنو.ةنس

.رەشًاضيأهيفهلوءارعشلالعأوءاملارعشأ

هراحعوهمالقاهدّقْفمتوهرافدهيلعيئننمكسحف

جهرخاوأوهلينئتهلئاوألأرهدلاومايألايبلکف

2انوسماجلاثرقلايفةنسنيئالثوسمحنباوهوىنسافلاةلدرخهلتقو

مملنتوروجلانيطالسةرثكلهرامشاوهبتكنعثحبلايفءالانمدحأدہتجت

تهذكلذلحالامفهلايذأتحاساہعرعرتمماملاو.نامعقافآىلع

۷



نعثحللاىفادهمناكو٠يوزنلافاصونبدححهلالاضفیتحهتافنصم

باتکهاعسواهرثكأىلعىوتحافةيرثألاهدئاصقمجيفذحخأف. «هلاثمأوبدالا

نمدحأملكتدقو.دئاصقميسوحنهرعشنمبهذيذلاليقو.مئاعدلا

خيشلارعشةلاذرنمأهلليقفهتذخأالرحبلايفمئاعدلاتدحوينإءاحصفلا

ىلإاوديوكرب.ءاغرلايفنينملاطلخم.فاصونبافسمعتنملبلاق

.حارشالةدعاقالهدذهوهبديشتساامحرش

وهيذلانسحعنبةعامسنبربجناراصبألاةجهبباتكنمو(لصف)
جرخفتانحايبتراصوددوءاخأدعوتةعامسنبةلدرحلاأنابنينبنم

لهانمهممنعربحءاقلتفهيخأكلمءيطوو ىكزأنمتيراوقلاىلإةلدرخ

لتقو.رصملاىلإرابنلایحضنمةمحلمابتەقوفالاحروالخیکزأویوزر

حاورأوًارافهجوىلعالكناقيرفلامزهناوةفداصمةلدرخ*ريجواريجةلدرخ
بصننموهوامامإبصتفناسغنبدمحمىلعنودلسلاممجأمث.نيلاملالا

.ةعامسيبالتقدب

رصفىاتلاتلخادتفىلعالاتوراقلابيقتلثيداحالاحابصميفو(لصف)

لتقنملتقوةماللابسانلاترفو.هيحاصلتقلكوةلدرخرحواربحةلدرخ

.تيراوقلاةمقوىمستةمقولاهذهو.اهركسعنم

رفظلانبحالفلاناطلاارصتعنمةعامسنبةلدرخنأباسنالاباتكنمو

دشرلانبدشرلاناراصبالاتحببحاصلاق.ىلعالاتوراقلابرحهوخأهلتقو

لهانمهعمنموءركسبجرخراحصاطلسرفظلانبحالفناطلسلانبا

دصقمث.لجرفالآةمستنمرثكابةنطابلانمءاحطبلابركسعو.احلا

۸



ةرثعاملهأتوبيفامحاتساو.ةحاورنبهللادعىضاقلالتقواملخدوءامد

مث0يناقوحلاديزينبدمحمسحواہفرکسعولختةرلبىلإلحرامثماي

قيرطنمثدېلاهللاقيمضوعايقتلافءايارساسغنبدمحممامالاجرخأ

نبرصات.مساقلاوبادشرااناطلسااراجاةيرسىلعناكوضوللا

هنا_حصأوناملسنبرصانىلعةعزملاتناکوادیدشلاقالتقاويماححا

.معهللاو.

يحاورلافيسنبملاسنبدمحمنبملاس

۱۳۱۱ةيرجهماعنملوأعيبر١۱خيراتب



مايل
.لستملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهلاىلصو
هللاهمحريلئومسلاينامُعلارضنلانبدمحأركبوبأدجمألاةماعلادحوألاخيشلالاق

٠ىلاعتهللانعلاثمألاوهابشألايفنو٠ديحوتلايف:نيماهمولعبوهبانعفنويلاعت

:هللاباتکنمتایاريسفتو

أفءادفوات

اولَسحتنيذللقشعيامو

اوملكنوباوهافا

هوانلجهلموق
ةروصودحمااهجوهل

باتكلايامفيرحتب

قلةوبيشاسانأنأو

هقزرهدياتلکهلاولاقو

ةوقديدالاوذامدوادو

ديالفرّملاوناسحالاديكلاتف

هجوريغكلاملكولاقو
١

اوُسَلعافهللهللاهجولاقو

مملالوموملريمتو

مقالوالممنمعجالو

كفالانم

مستبمولامنمدیالثمدي

اپممسىفسئلانذاوانيعو

"ملاطبّْكاوحصأهليوأت

'ممألابملاوذلجهولدعدنقل

مقنلابوناتطونمىع

"مملو“مئانصلافيدايألااسو

وَهلزاك
۰ ê ۶ ۰ً2 ° A

مثهدجبهېجواولوننياو

ينواذهودارأ

 



همترمالرمألاهو
ەلهنجولاتددعيلام

هلككاذىوسريسفَتهلجوللو

هوانلجهللالوقفلاقو

رادتقاهتمتلقف

تلقلالااذهكنيم درأوتلق

نيملااذهريغيفو

هفت“قلارايانيعكلوقو

مدعقليدیکاسلانماذہف

همالکفاهيعينوهو

مهركا"األاقو

يللالوقو

دحسعوماس

كرامهيلعامأو
oى® Y2و

هباتِوسهكاملک

مالکلیسومملکو

۰21

دجوأةنالثريفيحوللو

veءو
معزادياجوهمجوامو

AL ® مَسشلاءىراَبلاٴوالالاوذلاوه

مسحتافنمىنعملاوهالانم

.ممأهتنيفسيرجتاننيعأ
مطحنویظشناليکهظفحنمو

مقرهدقعافظافملانودنيملاهب

"۾رلااديت"تيغةع
)۳(تفايام5Fاأ

مشوهبداوأاملاتوفقف

ميقتلساوقاجنملافرکاک

ملعاتحهماعت1دارا

سليدلاولولاهيلرس

محلیبوطو۴1وکشمحويف

مشباوتابالبكلذ

شارهاطالهلالاقكاذك

نللکلناکppزک

ةلاسرلابهنمنابجوف

€ ۱

راثلارحةدش(٤)محعالايفنرقمتنلا(۳)تحرخأ(۲)راطمةمقو(١)
 



۱محتقىلعربايذكیکنالومضافنمهحواو

هارکكلتقاسنعفشو

لبانقلابتماقكلوك

الاطتردحافقاس7ترمشو

هقلَخفصاونعقالاهلإىلامت

هباتکيفاونمنذلاكو

مميرعتالوزهامسلو

مهزوبرورسلاهانمكحلب

داالفلاكحصو

يذلاكّحْضيهللايف

لثانيهشماقلبنأكلو

ةهقلخفانفهللاءاضقامأو

ىدا|مجبکرالو

هلوقو۰.ءلاسنأ

دذلحهّقْلخهيفانف

.رانلارحةدش(١)

اهنابتبامتار

"يالااموحنمفتلاو(۳)"تدساتسأاذإ

.ءوطعأ(۲)

٢\

اسذاتسصأةادشو

)١(مدحاتاریاحلااہقاسىلع

7لإضيقتيءادفاب

۳ظحلاوظنافس
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هّسمامواومرحو
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تدسفأتقرعنإااغ

هزاحنإهلكاتالمحللاو

اسامہيفسلو

هبىلصيًاطومقمبوثلاو

اذإلالحنهدلاهّسيو

سأبالليقو
دقوًاضيألاسنلاكلذك

امو“صكلمادوُلجامو

هاصأسهاطءىثلکو

اعرضىلعتلإبنةاشلاو.

تسصاذإ”لعنلاكلذك

املکنمسجتتساامولیق

امسحهللستلايفتنلاب

دقفسودلارقابو

تغرفأنإبلايفامورو
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هاجاذإءاملا

ضفلاذإسابالليقو

هجارخإدماحلاقللاو

هريطنمضربنملوبو

تّسجتتسااذإريبللرهطلاو
تفظنتسادقمماهولاد
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اماذاريكياجلنڀف

ُءيٿريبكتلايفهيلعسيلف

يكیظاشيمنمو
هيلعالفنكيناو

ضقنبتدازةريبكتامو

ضقنفتضقننالاقضو
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ءاشعاہیفممععربكو
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هوجرذأ'سبليناكامفو
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ارمتريبكتلايفناكوههاذا

ارسدرفلاهلالاذمتسيو

ارقيمربكيلومرحيو

ارصاواضقنلمحيف

ارزودازنملعیىربسلو

ارهظرحتلامويتيلصاذا

ارصعمايألاثلاريكو

ارکنتأمهکردمعت

ارتسبوئثلابهسجرف

ارميم(۔عوةيحانو

ارصعقفرلابهنطبرصمتو

اردستمدعاناكيلعسيلو
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ارذرذثوفلت
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يرجحناکناهلک

جوزلسفلادنعسالاىلوأو
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امافبثجاذناکاماذ

هنمنيقتوهدالجنلسغ
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موقةاتفتيلواذاكاذك

هومتحردأمرحكبناو

ًاضيأسارلاوههجورهظيو

اديهشلسغنالءادهشلايفو

ماسکيفنفدوبنجیوس
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لسغهيلعسيللاقضف
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اربقلحوهاذا
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يلاوناللفطلوعدتالو
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هيلعاولصاجنمو
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اربواتعنوک
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اًتُرقباتكلاماذا
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اربهدجتنيماسملاذو
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اهلاىَسْسلاةمجلاامف

باتتسمانالثاہک

ضيفرمدعوهفالو

اريمىدهأنکملواو

حانجاهبءاسنلاىلعسلو

اراجتاوركسبنإنايبصلاالو

تماقءابطللااذإاولنالو

قايeماکتنمحجرو

َءادشبأهللااوقنالاقولو

يفسابكيلعسيلو
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فمزلتو

رصمناملکلاقضعبو

هاجاميحلاقضو
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امدقماشلاوةكمرصف

امنصضرأونەتفوكلایمسو

ارصمنيرحيلاونامتدحو

یدمتاذمامالالعسلو
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لايتافكعماحيرت
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وهلس 4تماقdaاد

o۳

رفعدارملكليو

رطفلاةحيبصمايصلادعب

امو

ريدهاش4ررطفلاو
1ص

رجاودلاقڭكلذك5

“م3 رہطلالضفأنم

سيلابالهل

رجشالبهتؤرلاضيأ

رجلاةباثمو

راہطو

و

سفت

ريحتلاىلااوعدي

رحفلاناسی

ردسلاستاغوع

رهشلانمهبيضرلادبش

رصملاةربد

ردقلايفمويلاكاذلالدب

رطفافد۱

يردبالوهولہدحا

ري۱Lsر



هلک|نعاوكسعناىرولاىلعو

اوحبصتفىحضلالبقاودتعاناف

اوكسماولاعفلايفةافجاوناك

هلکداعیدتعاناو

هتلسحلاقفالبحناو

همويةلابتیوسهومزلي

ماعطلاعابناكاذكو

اوفّسحتفاوناذانوُكشملاو
هلادباتالوقلاف

مصعبنمةصخرهيفواذه

اسانلکاتتنکوترکداذاو

نمكسفنتدبحاناكاذكو

ثلاثرہشونارہشكلف

امدماموینبسصحصحماذاو

مهءاجوهناولڌبالباوردص

ةينبكنمراطفالاو

هفعضنيبتاذارببكلاىلعو

هروطفناتلکامویلکيف

رصللارفاسمبوويىتح

للابءافسسلامهاتاو

رفغوذهللاومملکانع

رزولاءوكاذفادم

رفسلاوضيحلالكالح

رذملابهيفلوهللاو

رطفلابمولامتسا1

ووذ.هب

صحاعprsمايصو

رضاالومنمهمدين

ركذلاةعاسكىمافهيف

رجۇلاىلعهبتدمتعامثىدص

رمشاعأكمويلالدب
ی

س

ردبلاةيؤرمايصلاحنس

صألايدلميتهيف

رجالاليلايفاسيوتن
رصيذوبغفسيذماعطا
نەو

يرحماملکيفهروحسو



امصاصقبهيلوموصينأوأ

مہمايصنوكيناةعاجلاىلعو

مهريخأموصباصأداسفلااذاف

دحاومهمموّصلانالجأنم

زاجفنيخسرفلادعبرطفلاو

اعرجحتضيرملاورفاسملااذإو

ايفوعكيناوالدبامزاي

امصاصقامہيلعءاضقلاناك

هاونضيرملابلواطتاذإو

هّمايصقاطااذإريخألاماص

هموصبمايصلاردقناهيلعو

هموصعاتبنأًاضيأهْبلعو

ادباذالالحلابموصهيلعو

هماصياللضرع
ةَمدقنأرفاسملالعو

اذإو

ارطفأرفاسملاوضيرملااذإو

ارطفأامىوسالدباَمر|

لكا()لصال()

00

رخذنموثرأنمهيات

صذلالوالاموصلب

“رذملانمهبمايصلاديسف

رمقلانماوكرتاوبأاذإو
رحبلاوريلايفىونلايخأل

تومافاعذهيف

رعوأسمحرادقم

a

رصلملارفاسمداعواص

رصّسلايفلومالوحيىتح
ِرقفيذماعطاىضمالو

رجالوفلكالباضيأ

رذن"نمولدبنمناکام

رفونموصقننمناکام
رسکالب(تئالثددعا

رفقلايفراطفاللليلايف

صأاالوةيامريغنم

)م واناکبرشيهيف



mgEEE

رفسلايفموصلادمبرطفلاو
هدنعرطفافارفسیواذاو

هەمولحربدقولقتساىتح

همامدقا١لادباهل

جرحكيلعافتيناذإو

املثمكنومزلموقواذه

ةراہطدنعاملاغاسااذاو

هباشكاذناکدمعريغنم

ركاذكيناهيلعو

اهرکمكيناواذهةليدب

همايصوهرکتسانذلاىلعو

معيزاجأدقفتاعطضرلاو

ىرأالونہانكتالماملاو

هيفسوقيقدلانحطللليكلاو

(*)هيربارتلالخدولواولاق

املکوتابذلاودمعريغنم

قيقدلاناكنابحأو

 

هفنأ(۲)(١)
e

لاوقملاموصلمده
ردحملا.يفنبامثليلايف

رطفلابرفقللالبقتسم
2

.رغصلاوفعلاهرسنم

س

يردنالتنأوتيسهيف

ربطلاوتاولصلا

رزونمكلذيفامولدب

رجالالفاوتل

رېقلاةلاحلعهلا

رهحلاورسلادعهكللاو

(۱)ردلاةلقلنهراطفا

لاووللاقوذبساب

رجحهرکمرغبرتلل

ردّصلالخادنمهعاهوا

۶

رغثلاوفنالاقوف
ص



هباعضولحهطوعاسو

اهناباقهسورضهتذااذإو

هسارنمىاامفمسومو

مرحريغوامبامو

ةلعلةأرلالبق

هماصدقامضقتهيفهيلعو

هکاوسراہنلاردصيفبطرلاو

هکاوسبحتسإوبحتسيال

هحرمامطلایقلبنابحأو

هرشنومايصلاةحئار

هبرومام(١)ربصلارهشمايصو

هنظبوهولکالابیدتعانمو

اسأدقوهيلعلدبالفاولاق

همويموصدسةيبذكلاو

ًادماعاحرفواسرطانراذإو

هموصيضعوضقتهؤوصوف

بحر(١)

oY

ربصلابنيملالحكلحو

رذحيفناكوميجنلاقصب

ردصلانمياييذلاالا

رعقلانمايفهبيمر

رهنلايفماوصلامقتتلساام

ردلاةنقحهركتولح

ردعالبادقتحنح

ةماقإدعولح
ی

رصعلاىدليواذلاسبايلاب
چ

رشنلايفهللادنعكسلاك

ردصلاهلعبهذت

ةرغقفاوفمرج
رفكلاىلعهتيدقعيف

رطخالوتلغالبادم

رسىاخاصأو



ةدلسروش روہشلاتہماشناذاو

.

همامر موملاوشمايصق

1 iیفقكاذناكذإ

-ص

ةينمءارتمالدمعتاذاو

3امنهيلعسالواذه

هداسولايللاقرطنإكاذكو

اردابمىلاماف

نکينوهيلعءيٿالفی

يذلاورصقللامزلاملف

نکینوهيلعءيشالف2

هرةعنمهمايصضمل

تيسنذلایو

هطحانونحمناکنم

یزوجينأرفاسملاىلعو

واديفوهوبنجأناکنا

مميوهماسصل٠ صلمميت

رسنمناصمرامردنا

ردهلانرابعش1 |:1صو

رفلاكاذما

30().۰

ِرصعالوكاداءس

71َ٥

ركسملاةحارحرلاةنضيلاب
1)1(

4 دايفصويا

ی

)۴(
رعذاةعاسرەقلسفلاىف

ردابارهوش7 ِ/وسلیدما

رطقلابريشلالاسوم
1ی

۸

رقعلاالد نمل دب۵ىع

ص

رجحالباوهاصاملادبإ

.ركسسلاوڏكاذكليقومهن و1

رفعلاممت ِeهرعسيشف

Aهمامتاذءار

حفلاميسالق| ردجابلبقلسغلل
م

ورعألا)۳ر۰1
= حولاهيذآ(۲)انزل )۱(

e۸



عورصریغتبدقةديرخو

هعانقمالظلارشحاذایتح

هرزومماهرزوماجاېم

اعامدعبمابكيوأحبصلاف

امابصقهبساعنلاىش

هب7رمشلاموصهلق

هرطفمطقيسلمورطفلاو

ەۋالبليلاهلدجلا

هلارکشعادارکدج

ًادبأمالسلاوةالصلام

رحتلاو7رحسلانام

يرجياہممدفكاووتماق

ربقلاىلعاماناكنإ

رمطللحبصلالبقموقيل

رظنلاابأايموبهيف

رذعنمللايفامفالہج

رفسلاىلعضورفمرصقلاو

رحتلاةحيبصرطفواموص
4d

زيكلاوتوكلملاوزعلايذ
سس

رشملالکريحيبللاع

عفشلابرهللا

ًاتسرشعةميسوةئاماتهاهيهوت

)يفاثلاءاهولتيولوالاءزملالکدق(

.ديرولا«رحدلا(١)
۹



ايومووهافزرايئلاقو

مانفلاو

)۱مقلبللطيناجشالوعبصالوسريجاهام

مجلسياذإنيناقألاىلعىحضلاداركيألا
3 منشأهبطخنمثداحعوحداقنمزيناجشنکل

منغملاومالايلواعاضرفkkرنمو

عتصتامكحوهكرهنأىلعلالامماجأا
و

عجامردياهتفاختعهتل

عدهلتقابنإكسفنهلكأنعتنكامفثامف

علتهرازوأنمتنو4ارفاوهلاراص

2 ۔ o
3n go.

منمهتفنميعادلااءاذ

مجرملكلذاممجراهوحاعطرمهلايوه

وی

دنع1الوعفاشهموقEړلسل

۰2۶22

٨.د۶

مسلهراا1ربدموالقمىرولانبهعسلي

.لاخ(1)



۳اسموهواعدد(ع

نل۴

محيوّطلالهآهلوحو

ةفهلراشدلكن

احمىقتلاكيندہماف

هیسHEنصحلکو

املکنمليکامفرشّملاو

رفصحالوفرحيفسلو

م(اضرألکرزو

لحلاوقادلاو

الو(ضيأزولجلاوزوملاو

7لعنوتسقسولاو

امنوحاموةكمو

اوعراسذانرحبلاو(٥)وجو

ةف۳ر
س

اف

رع

نناھامحجل

1Rو
مهساہلماب

عوجعهيلاوص

معجضم4لبجيذلكف

اھدوا

عرصلهرم(۲)ىخارتناو

مكر74ويشالو

عززتواضرالايف

عشمتسمترامراو

مفديهلرشعالنوتيزا
عوراو

عنوملادضتتملاوكّسرفلا

ممطمممقاسوأةسمخ

محتذأعاكملا
بلاو نبرو

نامم

سوألا

عرسأ

.ةمايا(ه)خوخلا(ع)نطقلا(س)لواطتعفدي(١)

=



ةوتذخأذإسرافو

دجسمانبيفیطمتسیلو

ءارشيفوأنفكوأ

لماءوأرثقفلايذىلعيهو

.ةطورفمهللالييسيفو
سداسهناكنمميسو
اهمسقيفلضفالالّضفي
ااساقسامرشعرېنلاو

اميقسنممنيأام(١)بر

اوردقاذواذهاقسامو

اذواذيفمايالاددعنم

اہسأىلعيهلبليقو

تکتكرداامىلعيهو

نکيلاموھورشع(۲)لمبلاو

نکيلاملخنلاميلیتو

ابنولىلعوهلابليوأ

2

عمجأاھؤاجرأةفاص

عنخامنحتیمندو

مسذإةورثلايذلالو

1رقاماR1لانوأ ممدن

عفسأهنوللیسناو

عضومهلوراکمهل

عروأهنيديفنملکو

عدعدلارفحاىقسامو

عنورشعلافصل

مجمامءاصحإيفكلذ

عورألاادعیصحبرشلاب

ميتامسيسأتنملصالايف
عرشةاهلام

یس
®oي.

:rهبرہالوترء

عنووُناولابفرم
oo,و.

.يقسلانعيتسنايقورعببرشيلالحتلالعلا)۳(وللا)۱(

٢۹



الكتلکنإامامو
اہعابرلناکنِ

تّبجوةاكزهيف

اذڪهبجاوهيفرشملاف

ةومضملامل

مهراشعأنتروباجلايبتجيو

ههابشأواصرف

اموىكزتالقمرسلاو

اہسبدنمجرخمامكلذك

ةهصحو

مطريشعيفاصلايفسلو

نألبقهحاتحاامفسيلو

هنافرعلبقنمزاجوأ

هعاباذإثرحلايفسياو

هلهأىلعرشعالمرلاو

هدحليدلاراغلبوأ

بت|ولوهيفلبليقو

املکرمراشعألالمحو

.اطر)۳(ارب(۱)

رلےس

مفلیخدالو

تکراد

+f. ۱

عقرباهاوسع

2 zg
عدواذاخايشالا

3

عبتتس

عجبملفتملکنم
ملطينإناكنإ

مشلقدلافشحيف

مقياموهيكزبلبق

عرزنمةصحىلعالإ

عمترترعدم

غلاامو

ملطواااعع

.لاوءألا.ةلجيف

مجرما

ع

غرافارشلايفهدحنم

عر1نعالناكنإ

!ومسافهنرضح

حام

۹۳



دحاومملصامولکو

L1علاقعمفصو

ابرمميهولوحلاحنإ

اهفمض۔نعوسلانع
ًاذإايفاخدرتناف

دحتانکننِنوبلناو

یر

OK

هنأريعف

نناليفو

شع

افتدازنيتسلاىلعنإو

اهقيدصتنومبّسلاو

اہابق

دزناف

۳دحاودزںإو

71aLهرہشآةرالم

ةراذلارظنكاذك
Tuو

eR

عطبامونيرشعغلي
مصنأرضنم

ت

رشعلا

ور..ي
اوع1اوساقنتامنم

طقاللاتتمافصن
د

اوداماهرہ

7هل تجاوی

عبرال1
۸|ءا.2.
مواانستاب

1فرأسست

Ga.و

ععللحفللهقورط

 , . 2 .

عجنيتلانودعدمنم
CW ۲۶م.

فلںوعس
مقواہہکرم

تلي



مهدنعاہمکحناتقحف

ةقااوتدمتناو

انسةالععبراف

اهدہبتصلطشعلکو

ةقحاملنيسمخلكف

اہنسفدملانوم:رالاو

نكننإاهفقافاذىلعمث

تیكزاذمحلاقرشال

تیکزاذاںورشعنەملاو

فقلاعابرلاکو

يٿم
لبالانوبلتنب

تەوعابرو

اہناینت
ملااهدحاهوعراو

مهدنعابتعيتيفةاشلاو

كلذنمنيفعضلاىلعمم

اهدمبتلعنإناتثالاو

اسبرتغلبتإعبرأو

الوزارکياجللسالو

عدصایفنراتقورط

عترمانرشعدبنم

عبرتنكتنانوبلتن
متامنابسحىلعيف

عبصألاالثافيفخوت

عراهوجنوبلتشب

عمتوأرصبتوألقت

عمامقيرفتالواموي

21غذجامنع
go ِ

عسراذلاسمحلکنع

مم

عشرجسدسعابردعب
ی۸

علضلارقلاىكزتنيح

معصمهدححفةت

مطلاسقحللوهاش

امطاسوأانمناتاش
ٹال

و
عرق

حرمغایف
عنقماسودامةئامنم

مضخامواةلوكا

)٥(مئاعدلا



اهابرالاطيملاةميلاو
عفاشةلخنمهلالو

”هتيكزةمللااطخامو

الورشعةخنلايفسالو

جراهلتناكنمليقو
ةكرشانب ةقالو

هاشءیرمالکنعناق

املکنمس!بويسلايفو

اہہیفامتيربكلاو”ريقلاو

الورشع'ريملايفسلو

هعاصءیرصالکنعواذه

4ءاوسدبعلاورحلا

هلضفنمهللاهافأىرإو

اہمسقيفبرحلالھألناک

يذلامكلّضفي

هلدبعوكرشلاىلواىوس

التمىلعسلامسو

يذوميتيوليبسنال

ايلثمامةهرش

عيختوأ”ملضتيتلاالو

نطملامجوأ

عدبتسلةهبلاوةمسكلا

برأهکلمفرخاو

عطرلاذ

مّضوتةاهنعطحت

مضبتساولہحلالهآفخ

عرالاالورفصلاالوشع

مصروماظنذإولولا

مفديهلكامنمرطفل

عطراخيشلاو
ص

قو4ہونممنغ

عر
2

ةارملاو

منمةمبرأ

مماكاوسیھب

0و
عدصبةمعط٠يشحص7

عرعمودامةعر

عوجهدالوأةنكسم

٦۹



ص

هماسقأتاسلاعبارو

یدېلايبنومسهلل

اذإىراصتلالاميفسلاو.

ولوادواوناکنإكاذك

املکنميمذلاىرتشاامو

هکوف

و

مہیطعدبنعو

هبرحمھردسهلکنع

ALe۳ھ

2

هبرح

تعنِهمرالعامو

ةيزجنمناوسنلاىلعالو

هبزجمابھرلعالو

ريخهرادنمىلعالو

FBعدفضلاتقام

2

رو

عبتلافرشثلايفمهاع

مجرمهلملسلافلوي

(۲) 'عرقألاهسفدي

عدجأرصنمهفنأو

عفرايذللنراهردو

هلاومأتملطوأ

اذىتهزلاولفطلاو

عطرنموخيشلاىلعالو

عرشوأنتسنم

7ںورشعوةعبسوهاما:ھاهيهوتع

عملايث
الاحرلالالاىلعىلاعمثىلاجلادمتسافجلامزع

دالوالاالخو

باجنمهرعشرحنايذلا)۷(هسأررەشبهذيذلا)۱(

۹\۷

لحألاادنلاباجأو



م اهللايفنيلذاعلاىصعو

یکبأوهوعدونيحیکیف

ديبليفهللاىلإًادماَصىضمو

لإحارتسافد

اعرهللاةفاغعهنأالم

اہيلعحبوهسفن

الإصويموهنيدیضقو

ايدةيصولافجملالمج

لوتامنملکنأیورو

ضعبواصنميبرلايارصق

یک

هدمنمنيدوه
1َ۰ە^_۱۶

نمىلعيرحمقورافلاداراو

نمغلب

دجونمليبسلاعاطتساو

جلارهشأيفتضرتفااماذاف

٠يلاحلا(۲)دسألالايئرااوادحمًاحبشم(١)

الاذملاقراقفوهولذاع

الاَبعلاوهعادونزحلهألا

(۱)الایرهلا

الاوهالاهلوههاسنأو

الابلبهاجرەهاشحو

ميتلاحاننيح

الاعرلا`هييراقأاياصوب

الاحرتلاممزأویصوأنبح

الاط,ارفاکتامدقفصوبي

الافميرافلاخدقناک

الالحقارملالهأهاريملا

النوةيزجحلاكر

الاجرالابرضيوًاعيمجسانلا

افرحوةكمىلإدارا

الادلاكلعلخفج

.ضرألان

.هلعهمزعتشرمالاعمزأ(٤)رابدلاراثإنمصحشام(۳)

.ةميظملاةقانلا

۹۸



لکوءاسنلاودمصلاعو

۰۶وو

رشعلاو3رہشانمعاوهو

حداقتفترمتعااماذاف

جحاروہشلبقترمتعااماذإو

ایلالملاكللالحو

ثالثموصلعو

ءاحطبلایدلنيتكردعبنکیلو

اخهلالاكم

نمقرعتاذتیقاوملاو
0.ی

سانللمللولردحالو

توماشلالهالو

ناةفيالايذنممرحأم

الاوةالّصلاتزاحامنح

ءادرورازاف

لاحلکيفمارحإلاروجو

1

رمطعم

غم(نوعحارلالافقلا(١)

يصاعملاوقسفلاوبيطلا

الوشاوقنافلاوشو

اممتمتللتللحأنح

الالخافكومزليا

الاقهلااذنهتلح
UU 01

YEياتترمتعااماذا

تحنإ3

تىبلاو

الانتدر

الاقتناتدرنراناما

YUیرهزل

الاتإامبرشنمتلبقا

الافتارب

الاستغاےتقطانإلستغاف

)9الابرحالواطام

iابنوأاتنك

بيطتيميذلا(۳)بهدلاةرحرمحاس

هلفتناف



و

رهجوارسبلودہشتف

تلبقتساوابهہستْسلطاماذإو

جملاةيلتجيلاراف
*”هلجرتالرعشلاعدو

هيففارعشتعزاماذإو

نانیکسمنيتنتومذثالث

تدطصاوأالقتلقاماذإو

يشبهيفنالداماح

دارلایوستددشامامارحو

مرحمال2لسبلمو

Oمابرارايدو

كلحرنعمراوغلالتقاو

هيفسلامنهداولحتكاو

كنعطماو“جریشو

اممفلامطقاولعَشلاسلاو

الامالاووداخونو

الاتمتمتساوأاکر

القوىصوأكاذب

الاتقنکنالوهعلمقلاو

الايتحاءادفلارذحافةيدق

LAملعولعاف

الاضع”دارانمادارج

الاثمماعطنم

اقراكفنع

الابرّسلاملخافصمشقلاو

الايتغايعافالالتقاولحأو

الالظلارورلانعىتتو

الاحرلارضتنأتفخنإ

الاحتک|توربیطفرع

الافالاعتمطتساامىذألا

الاتاتدرانإكلايلي

اضامضبکراذاتلضامت)۳(هدعحوهحرس)۱(

.ممسلان٭د(٤)براقعلاركذ)۳(



تبحلنافزيتخاوبطتحاو

دمريغنمكامدأاماذإو
يقفاستیكنرااماذإو

ةصللاوفنالارتسافتسلانعو

تبلكسأرتيطغاماذاو

لسغافنوميمريبريبلاىلعو

يبلتتناواهدنعنمضماو

الابرسةنيكسلابتلبرستدق
تللومرادجسملااذاق

هدماوهحبشفىلوأامىلعو

الالجإوالصفهدزيرلقم

اب۱كتبتیبلاويفرتنا

الوخدقارملابابتأتو

الوبقوةرهللالسو

كىسفنحشنمهذعتساو

تعطتسانِلقضماو

الاتةادفلاناكرانكرش

الاقعهيفكومزليمكاذ

الالتعاتوکشولوهادفيلا

الابرطلاكسارنعفشكاو

الاجألا

ايدلططحاو

الإالبق“تيالإو

هنود

الالجراقولابتبشغو

الاضفلاربكولف

.یلامتوهناحبسرثک

الالجإهطحمنمدزو

الاحراىطلاب”تدّسمتك

الرايلكنمًوفعلالمجاف

الاشلالوخدلادنعا1

الاضفمهللادت

البوسوفنلاىلعهارأمشلاف

اقبالارذحاوتنبلارجح

٠.ةيادلامئاوقيفذأ
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يرترثكهحسمدنعلق

يلقأويبوننالالبقأ
هلتماڏاهوحتمقفوأ

اهوهنعتساوهللادمحاو

فوطلايفنوكتنأرذحاو

ربكفاوطلايفهللادمحاو

سالارجلانمافثاطيدتباو

ةالصفاوُدطلانا

نمىلعضقنريغببيعمو

وفعلاوتوملاةحارهللالئساو

(اتسحهللالاسافنكرلااذحو

رفكلانمدنعذعتساو

دّصقاورجلافلصتالرذحاو

تفطاذامكرافماقلافلخمم

للفماقلاىلامجرامث

الاعالاتهوأف

(۱)الاضعتیکنرايا

الالتےسلیسیوضأثیح

YEيلاعلسو4

الاخهل"وأرحلاىلاالام

يوند

الالجوةيشخهحبسو٥ه

الامرنكتالوماودو

الاتلافاوطلايفهللا

الانأفاوطلايفلص

الايح_راكتازلااماذا

الاهتباعداونرادلاميجيف

الاتتماهلتماورقفلاوراز

الاماهنموًادراوامزمز

الاوُسعوكرلادمب0فلأو

الاذالامقراوهللاداو

الاذألامفراوهللادمحأادولااذحافصلالعافضماو

ةمزاللاوهوحاجالافاجلالاديدشلارمالالاضعلا(١)

1

0

س



اراہجهللاريكوللهمم

يفروهلقواسمحبسمک

الاهدبعدعولاقدص

هللاعداو

مويلايشمةرافكلمجالقو

الابنلاتولعاذإ(١)

النوةَمْحرسالامسو

ىلامتوهدحوبرايفبازح

الاسکمنكتالولّلَهو
e ۱

71 ^

2

الاس

الامرألاعرسآولدرافرضخألاترمليلاىلاو

يلارفغالقو
°°م.

ريالنلورهينأضيبلاىلعو

للفَتيلتعاةورلااذاو

ةورابمنواصلايدش

1اذالمرلافسښشماو

صيعسلاافلاىلعاوزاجاو

رصقرفاظألالاوقلتحاو

.لبقاويهايقلحركشالقو

نرصقنيدبصاضيبلاىلعو

تضاحفةاتفلاترادزااذاو

الالمتلمعامتزواحمو

الامرإدنعيمسلايفنم

الالتعالاكراوهللاداو

الايمألاسواس
الاوقیضمالنکدعوليلا

لاداوربلوروہطريغ

الاللاترفظدقفللحام

الاوطلابونذلارفغاوىتقث

تنقلتحااذارصقو

الاقتعافخہلمترف

الارااماهادحدقومکر

v۳



IAsتدارأامتحنمرہطلادعاعكرتومداہلعف

الاطبألاضحديقملاوتكلاعادودْسبعوكلااميلعو

منإمدعوكرلالبقايلعو
طلادبتبيلاةرايزابيلعو

€يسلاومارحالااميلعو

رخملدلازواجتنمیلعو
مدقنکینامدو

امصداطصااذاةاشهيلعو

مرحلايفداطصااذايدههیلعو

ریعبشعلارلا

٠ةاهفةحودثتجااذإو

بيضلكبيطميهيف
حرفلکيفمارحلامامو

ادعناکوأ'تاطخأاوسو

اتمنودنمماناذمدهيلعو

ىطعأنيقيرطلازواجاذِإو

امنلالاثرلا(ع)رافلاهيشيعوبريلا)۳(هسبحتيا)۱(

.مالكلابيمرلاةرقبلا

الاموتلا

ولور

الاسوبايثلايفضافنإهرس

الالهألامسيطنحمد

الامضالافلاغوكلتلق

امماپ

الاوحارظتنتلف

الازغو(بنرأوُالوسعوُ

الاخسلابابضلاو”ميارا

الاثرلاديصياذاريبو
الابلاًثتتحااذاو

7هزودنعارد

الاضتلالخوةاشهنم

الانطأأوأتلقاراكوأ.

v٤

ylسابعااذكه

الاوسلاةصاصجلااذامهرد

م



الامج(رطاناكاذإءيٿبجاادعاقماناذإو

ی الاجعإاهيمرلجعاقيمرلارخنيحمدو

الالقألاهكرمطلاورثكلاميرنم_عاضأنإمدو

الاسهلنکويرنيحريكومارااصحنماہمراو

الاممنكواهدنعفقالاسفايسراجلالکمراو

الاماىرااهيلعلمتالوليسااذحنم1راو

يقوفيملاابيناصحهذهنإلق

الالذإایمربهدزوبرای”هرحداف.ناطيشلامغربو

الاظا4لجملا4تلطبأتعماحورزااذاو

“الاتتبرشولوايشتیبلاعادودعبتبرشنامدو
المآلاملياالهللالسافامتيثأناينمو

الابجألااهوايضىشسمشلاىرتوأاهزوحتنأنرذحاو

الاؤسلالمتالوتافرعيفاوتيحلاؤسلايفدهتجاو

المشفقوأمامإلانبعنعنم"فقوكارألاعضومبنتجاو

الامرلاواحلابجتافرعيولتةنرمفةنرعبنتحاو

الالظو(امناصمامناو`بطحافكاهراحشألالحو

الامعألامدعهللاعفرفرشمووفقومها

نالانمةوغرلادھوهلامککءاثلامبتا)۲(هدرطهرحد)۱(

WEوالامهقلاو
ل
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„E $ $

لاهراوزهلالايرقهيف

دولا|لزمہیلعو

ةسلاماعدمہقوفنم۷باج
روحوندعتانجتلہتساو

اونعفرملائاسما

حيرالسلامه

ٍضرألکنمهودقويأ
.ُ۶
هاف

دق۷٠یرسح

نميطلاوجوأاش

الوءاعدلااكاوهاو

۳۴تلقترشاماذان

حلصيهللاكركذنمرثكأمث

كيلاباتتا

الاضفألاطّسيوهتمةج

الالقإلاىكتشالداوجدنع

الڪيمماعدىکاف

الالبتسامہیلااقوش.نيعلا

الاسراهۋامسهتلسرأ

الازالزمالسو
لهلااولسر

واوم الكرسمانماولک

الاشإا“?اولشاوهيلادعبلا

الالمنمهيلماست

الاساالابءام

الاحسوافكاوكنمهقساو

الانا

الاخنکنالبرًارصان

الاحفالاعكنمهللاكركذ

انوعراوةناغوهنامیهوتع

نيلوهوحيلطعجدلالشلاقرخوعطقىنباج(1)



ںامرباةرافكىفلاتر

0لاطالوهيكبأعبرللويلام

يبرأالوينمحارلاامحارلاو

(کلماعداميرعشضراالو

امفرخوايندلاىلإ
امرابزنعنامزلانإ

كلرولاوەابراوديبألفصولاو

لجالویکبآقانىلعالو

يلمأالوينمنمكلذسلو

لجنلانيعألابىرولاندصديغ
لزنلاوومألاوايلاعابتنعو

لجألاىلإةاتفلانعيدمافيسارلعبيشطخوو

ربيشوامتبيتلاكفلبابتلاركب
لذعنمءاروحايكدقابتصلاىلعتركبذإتلقدق

للمنعورھدنعلاسسرىلعىطلاتجعذيادرلاداع

ءايبسصلاىلادوعأالأ لخديذريعرةفلحتيل

.لكالاطسوأنمةقافيذمامطااسفاذإنيميلايفو

لكلارشاعلادادعEتحالکدحاونعادحاومدع

للارخهاشميهدعبنممهبممهادشيمهن

جوعميألصعأبان(ح)يناعدينابطأ(۳)رايدلاراثآنمصخشام(١)

۰رامتلا*رخآ(٤)
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عفانعاصلافصتفتدرأنو

ةرذوأناکرمشتعفدنو

®3ّ2۶

هددتشرلاةميقوأ

الصمناعالالّسرأنلاذه
و

همطقلقبحىلعالاتنمو

اوراعوأوآهنأوأ

اسفیونوأهلعهلاافعالوأ

هببالاهللادعوأاملكف

همزلظلتةراضكهيفف

اہلثمموأنرش

رافرابظلاالإ ر44ف

نسَحهءاشاذهيأهدمبوأ

همطتنفععيطرلاامو
اذإةارمللرايخفاسكلايفو

دققراهظلايفعروعأقتعو

مهرثكأوهيففلت”نعللاو
e

(۲)لکو(۱)لمصریقفلکلارب

لذبلاةيقابرمھدزف

ليمالوفليحالببوبحلانم

نيموبلإمويوصوأ
للزالومهوالبادع

ىلإىنصأا
.لسارلاو.بّشكلاب”رفاكهنأوأ

للملاراسترمهمقاوين

لقيءاشامهشأ

|وادهاعو

ارخ
م

ِ.را
للشيدريغماسددبعقعوا

لہميئثنحلالبقموصلالعجيو

لجألايفثنحلالبقفراهظلاالإ

ألالماکامیطفنوکیايتح
لجرلاقوسکیف(۳)ذوشموأتدرا

(±)رغدلاو_كارشألايذدبملاوزبجأ

لسفلسمنيغ.موصبيفي

فيمذضلازجاملالكولا(۲)لمرأجوزلاقيالواملجوزاليلالمرالا(١)
.داسفلالغالا)٤(ةماملاذوشلا)۳(
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ادوظلحبقلاوتقةلاو

ددعنمناکeدمعلاو

.ةلسرمناعألاىربضمبواذه
اہتفلحنإقدصاوكدوہعظفحاف

لجراہىلانإندلاةمرحو

امسقايوتةينکنڄام

اقىونإنيعنارقلايفو
يبلطامهلاماويلرشاو

اھدقننحنعاذهلکيف

ادتمسقأدقلديزلوقو

افتفلحدقهيلعورملوقو

هبرضتلدبعىلعتفلحنإو

اتومدبالإكنيىلإ

ةرحاهتيلصدقلتفاحنإو

الك(ہردهيلاتمفددقوُ

ياغتحوزدقتلقنإكاذك

لېبلابنورقلابضفلاو"يزللاف
(٢)لمتاغأاڀنيمدعلکيف
لضفلاولْضَفلاىلوعدومعلایوس

لزألا.دحاولارشنفلحال

.لسرلاوىفطصملاوءيشال

لللاورمألاريثصدنعهللا

ناعإنمةيلألادع

لسالوالىلإذامم

للملاقلاالف(قح

()لخديڏريغنيعهيفهيلع

لسوةربخاذنکفايشهار

لصتمولکاتلفةاشموُ

لجوعانمنکومعاقتس
لجعىلعاضقنابتيلصتنكو
لدىلابثنملاكارعناكو

للالع7امجيوزتناکو

فيزا(٤)داسفااوبيعلا(ء)برملانمةليبقلث(۲)نعللاللا(.)
.ءيدرلامهردلا
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مدېنمتینثثسااذفلحلکو

مسقنمترهاظاموحاكتلاوُ

عيالاق

)رشىلعىلانمثنحمسيلو

penوأاضعبملک
هملکاالاورملاقنکيناو
دکباشو2ئن

هلناسنالانكمأاملكو

هکردبثنحلافهتافاملکو

هددحملاسىلعتفاحناو

رجهلک

هتفالايقهلنيميلاوذو

اسيلتللمنىلعتفلحناو

اهرثكاتعطقولوكيلعاف

ننلرعاهزتنمهعدفق

فرشىلعنمتیبطسویوهنمو

ادہتحمتمسقأىلعناو

هلنحتزرادقتحرخناف

.لاحرلانمةرشعلانودامرفنلا60

-لوخللقتعلاريغوقالطلاريغ

للخالبتعمبرأ

لصتمهنم.لوقبنيميلامده

ليملاولهسلايفمملل

لمآلإیحآنکیناهمالک
لزمورماأوأصاموأ

لحترملكيفهكردبتلا
لمعلاولعفلادعبقثتنلاف

لوألاامايأىدلةاشمبذك

لجرىللجرنملازف

لكفهلکأيفالسرمنکشناو

لدجيخأناطاسدنعنکیمام

لخديذللوقاہسليفسيلف

لمتنلالمنتحالصاذإثنح

لخدنع
.لقتم

لمتهابولوارستدصق

اذهالواعالو
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هقحاتراعألاةرافكديسلاو

هدىسلنذاالباهاضتناف

لامنمهئنحیفنان

فقوسللىلابرشلانعنمو
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هيف
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Eلاقف

ايفقدصيالو

بذكلاابمرحميه
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بهذيدلو

بلغالبرفااذإ
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٩بشاذإهيلعاولص

برهرڪذهنأ

بيرالفشككاذف
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ةيطعلكواذه

هنأقدصتاذإو

هناف "رقأ اذإو

ىلاللدقتاهذخ
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0ريقبلافلفرءارغ

le|_سدنعˆكىہات1

بضغلادنعةدودص

بهونإكلذكدر

بحودقكحضام

ق

حصولعیفوأ

بمقلافو"سقمدلايفو

برطوُوهلکنع

اتنوعيسوةتسانهاهيهوتع

قرطنإلاييکبآتسل

اضرع©ميروحينسو
4س.و

ِاراا

هدعبحوبصو
و

اببصلاعبرعوبرو

قلفاصبهبارغو

9نحرشلالعنمديمو

°ورم

یفساممحرو

قبتسماہيلعهيذيعهام

رامثنمعون(۳)ضيالاررلا(۲)ءاسنلاهسبلتاميهشت(١)
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لئام'”ءیونوِيدوادو
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الفلانالرغجادحألاىلعو
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یەم”شوطخمالال
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هحکتتترآمرعب4
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قرسويرقبعيفتسنک

قلقحشكلاولاخلاةمعف

قومملاخللااحشو

ققنوالاقرشمنبح
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ضرمىفو

4لديلايلف

اوزرحوهو
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ص
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هلديلالعو
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ةحصيفءرماالاقاذإو
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ولوهاجاملکرحوہف

اح

.كتيرتشايأ)۱(
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قحافايييقابلاتھذ

قحتسافهيلعقلامقو
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قحتليادبناكيذلاو

قبسذإًادبعلوألاجرخ
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قلاوهيلعءطولامارح

قحلقحلاوهلالیبسف

قفنوااحشاعقتعرغ

؛قمعناكاممفدهيلعو
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۾وباكاذرحبو

تقتعأيهرجيو
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كلذريغاذه
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ةاتفلاردصيفدقملاك
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عاسموقلانيبناكو

عاجتراالبممف
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تلدف

دیزمىلعقيطتالكلانه

هلمةعمدتلاسو
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يردتسلوبارتلانوليس
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قافريدياهدمبقافر

)4دو(۳)ےشحب

قاوبارتلاتحكللف

قايبدحأالودّحأىلع

قاحللايفمدقملارثأىلع
قالطلانمدمتةدحاو

قارفلاتاقيمدعبحكنتل
قاقشلایدللحمالمارح

٠.صملعاممبتيتلق63دعىلاطحشلا)1(

قيقالانمغلبأقاقدلا(٤)هريغوصحوبارتنمظلغامبشجلا(ء)

١۱۲



رقلکيفةرمقلطي

حاتجنمقلطملاىلعسىلو

ثنحنيفكلايفهيلعسلو
هتلخدأيهنإسارلاكاذك

اهاذأ|نحقلطتو

الامكاذكءاسلاقفأىلإ

ًارشعتدقلطاذإةدحاوو

قالطالوأٰطكلوقو

يدمتساف۲ةياختناو

يدنعتنأوأتسلو

(باتكاةقاطلاككنأو

اذاشقالطلاونتملو

قيلطتلاةيانكىلكو

(:الثاةاصنأتقلطرو

یس

ملعافنتقياطتیف

ادوختمعءاح\لکكلوقو

قادصلاببهذتلتدتعااإ

(۱)قاورلايفلجربتلخداذ

ِقاسودلوخديفثنحمو
قابسلارذحنموأ

.قالطناىلعقالطلابالات

قارمانمقاطيالولح

قارعلايفوماشلاففصنو

(۲)قاثلاتلبسأوتهرکولو

قالاامةُّنربتناو

.قارفليفوامارح

قانخىلاتددشدقكناك

.قالطلانمهيفلزانملع

قاتملايفةبانكلاىسالو

قافلاىلإدعاو

قاراةرمساحكعكات

دنعقلاطدوخف

.عدصلايلبمنيملامدةم(۲)تسلاتفسفاواا(۱(



دوللةندمتعنملراف

هلنهیدوأنوا
اًرط(۱)نېنمستاذانقتع

نعوېپوألايفنمثلاىقسو

عروةافصنقاعي

ارطنيمتسيلبلاقضعبو

تبلفًادنهاعدنإقاطتو

(ا:الثدنهقااطكلوقو

مضافتیيذثتسامزوحبليقف

ىضريلاهىقلطيىرأقاطتو

هرتخحليذلايضركاذك

احافكاہقلطنأكدرو

ملاذإملعالبامحرو

اہنعتفقووامتمجارراو

اوفادعمالتضم

تبصاواہماعاىرإو

قازللا

التابالهياسحبصب
قاللاهثراولىرخألانم

قاساىلعریتةي

قاسنىلعثالثاراغب

قامقالطبامهاتابس

.فالطلاددعنمنٽیوس

قارطيفكلذتينثتسااذا

قالتلالبقنمتايفهوخأ

قاشاىلعهنمميطتسبالو

قانتخايفكتالفاهمثرضح

(۲)قارترتساالبڭىنمهلعنكن

قانولايفكمجرممتملو

قافرلانمدیرسکنت

ننکالوةقيقحالبيأقارتساالبيأنهنمست(١)

۱۳۳



اليكدرلااهالياكل
اهاملع|ابدعدعبنرمولو

تنابتاي¿نإدلاملعو

ىلوناملتفواماذإ

لدمبتدسفابتمماجناف

اسرعتقلطاذإددرثالو

اضارتعااهالومحانسلف

ًامويكولملاالواللحم

[اذةدحاوتببلاءلمو

الجتقلطةقيلطنيلو

اوستقلطنِإوةدحاوف

(°)يلاوملابخنضتةيناغو

اماذإ'تّقّلَطاہقالطتبتک

سأبرقيملنإكيلعسلو

قالطلاىلعكنمدرلاروكي
(١)قاحلاويكانتلادمبنمو

قازاكرشيفقيلطتلامم

قاحسدلبيفجوزاناکو

.قالتخابلئاخبلفطالو

)¥(قامرلاكلتءاضررغب

قالطلايفوثكابهسدر

قاسبترسحةقيلطنبس

قاقتحاالبكيلع()تلغالف

قاقو)٦(جوجنبهطلخحو

.قامنلايفةءارقلاتنيبث

ص

وهفامرلا)۳(عداختلالتاختلا(۲)هناصقنورمقلاباهذوهىاحما(٠)

لوقلايفطلنلاوباسجحلايفتافلاوطلغلثمتلغ(٤)دقملابكولمم

طالتخاوهوهيااغعمج

.ةءارقللنيت:خ(۷)

.نارفعزلاقاقلاو«دوملاجوجتيلا(٦)بيطلانم



ملاملکویوحلايفكلذك

قالطلابكسفنثيدحسیلو
ءيشبتصقناوايؤرلاامو

ادوختقلطاذإةدحاوو

ایشتشکوأتثشنإامو

اذهفاذإوالكاأو

امَمَفيوانلااأرصقأف

تبیصننم(سرطنتنلسيلف

قاصبواممدطخنمنيب

قاتلاواقالطلافمزایف

قانتعاو"سملبقنالت
(۱)قارتفادنعاشنمليهاذ

قالطمم(ةالطتءاشاذإ
ٍقانشلِ„دشتامليلق

ًاتسدحاوانھاهيهو«تع

رہرلاونلار

ينیعداندكنعينيعد

ىعفارحجنمنمّوممسايا

رابتعااتلننظريفام

نيترم(رارتغا(۳)”عدتخبو

نتيايدينوهظعومو

.اعادتخا:خسفناابباحعالاسرطتتلا(۲)فارفلا



ايابسلاوةريحبلابرينو

مهنم(۱)ءاولبلاىلعمميترص

ليفنرميعنيتلف

بيصننمكلامكيلاكيل
هللاناک

دبعقتعرهاظملاىلعقتحأ
امانرہشوصالإو

اممطفاموصمطتسإملناو

داهءاروحاب

راسلاذك,ناقتعلادحو

ادععاتبهلام

(ةتعباصأمماصكيناو

هاضقامومايصلايفكينو
اولاقويمذقتعيزحيو

الطتقتعأنمقزرنمضنو

ىطميكاذةميققىدوأناف

(اييصهبلاعءاشوهناو

ينيمولصملاوبوبحملاامو

نْيعريذونيتنملابرو

ييعرصنالمهدمبىقباو

ينينأاملشاجءاشرجلااذ

ينيجرافوُىسياقيدل

يومکنلاحماس

هنونجيذبسيلقلاملس
دملوهاذ

نيبلاركذلايفلقكلذك

برفهلامرک
ی

.نيمثلارئلابدالوالانع

.نيميلاريفكنموصلاهاك

نزحفلامرب

اعدروروعأقاعروح

نشسلاعولبلاتقولإ

م
-

ےس

نماوقرفكاردالالإ

٥ملعوصقمویمالاالو
ت

.ةوخنااوةمظملاوبحملاورنكلاءاوللا)۱(

١۱۲



امالطصاهنرامالو

لشأالوسولاقتعالو

نكلوصيخرناجرعلايفو

(اميطتسمة*افالاكرتنمو

هئاا دمو

(۳)وضنناکنإاہجرفسايو

هلناکوىلانمو

يضعويزجيالموصلاناف

اراہظىلانملكقتعيو

تقوريكفتلايفهيلعسلو

رفكيملوهاذاهدسفيو
E

منأهافدق

دع

اهاوسةمأدحجموهنو

راہىلانملکكلذك

ءىش4عسيللاقصعو

دعفصةقاتعیزالو

aeهليادرعو هبرحب

نيشجلاو

ولايهاوبدٴودالو

(۳)مطقنم()بالبجب
أءال

نيبوهتایلح

نيطقلا(٤)نقلانمةمأىلع

نيلوطألالاوط"جرحالو
نيدىلعاہمماجو

نيد1يضقيواہقتعيف

نيميلاكلميفسيلنمىلع
(ه)نونقلانمهكلتعملاع

نيصلحريغنيدبعالو

نبعنيخسليلسلاتابولو
س

ءاد

نقلا(٤)ضرمارملحانلاوطنلا(۳)ةحورلانرقلا)¥(محريبا)۱(

ھما عم»تونقلاةمآلاوديلا

\ ۳۷

.هوباووهكلميدلاديلاوجونُ



همصلفمايصلاردق.نمو

ااذامامطأهيزحمالف

نييصاملهکرلحو

هارتعافارهشماصوهنرو

ارهشو27لیتسیضق

رہشموصلاقضمبو

رصقيملوهنإموصلاقاطأ

ارهشمآماقحصوهنإو

يدنفاموصمطتسيملنمو

بلعسانکيممماجو

یدوافممضعبتامنإلقو

اداعمثرفکوتنابنو

تلحوهنعهريفکتیضق

حانجنمرهاظملاىلعسلو

روہشملاذا

هيلعهتجحوزلاقوهنو

.ضرمااياقسسرلا(١)

نيلوألامايصنعرصقو

نرخآلاندلاموصقطب

نيقابلانذماصوهاإ

نبأو(۱بصویوجنمسيسر

ننألانإًامايص
صم۳

نمقافأ

نيحيأيفهدادعمسو

نيميلاتقوهَموصردابو

.نيکتسعمالايفكيملو

.نٴوهوبمسيلوأانيكاسم

نيک
نبهيب

مملعىناذا
مالینْغتساوا

نابمرغجىلإ

(۳)نوريفكتالومفافهل

نيکنوداہمسماع

نيكملاوركلكماو

.نوُطَبلاوأرومظلاکمارح

ضرمابصولا.داملامحویوا

٠هيشغاذإانيربنذلاهلقىلعنارلاقي(۲)

۱۲۸



مرفافتامعلاوتانمألانم

اذهلكفسوحملاًفاَقلاوأ

لياتفالتو

اوماقأانزتاذوةنعالم

مرحو

راسہظًاضيأرهاظموهو

الوقلاقنإدحاوراہظ

ناسحضسنمترهاظنو

هيفتاجادحاأوظفل

امفڭكيلعوداوثنحف

هاوسءىشيفترهاظناف

اوسريقکتوهفركأوأ

یتشءایشأ(۳)نمترهاطناف

يدعوأارمتملكاذ

دعثنحتفصومف
ad

انرلايفندودحلانيتوقملا)۱(

٠.ي:خخ(۳)

نيمالالمآناجاوزأو

ندَّخوأيأوضعكلع

نيعوروحنمنللح

نموبڏکامريغراہظ

(۱)نتومايفءاململانم

(۲)نیهدسمومدحالع

نصيأرہظکيهو

نيبمءىشىلإةيالب

نويملاعادعبرأبعاوک

نوصماظفللالوقلانحل

نتننالوأمبرألتدصق

نيلموأسلعيفا
نيامهبتقرطاذ

نيممعطقنمريغظفلب

نيسحلاىلإتلحروأًاديزو

نيشلعتفصوامنكف

هقفالانيهدلاوةنازلاسمولا)۳(

۹—م۱۲۹



.هيلعيناثلاىضمتنابناق

ثنحدعبنماھدروهناو

ملنافاريفكتهيلعناف

تقوهيلعسلوتنابدقف

جوزراہظدعبدنرنو

تقوهيلعصواہمجارف

تداعفاہقلطوهنإاذك

لجأىناذإنيب

هاش.اذِإرابظلامدبنيو

تلواهراہظلاقبسنإو

اماکناحجارالكماف

نمالوريفكتهيلعسيلو

ىلووىضمراہظلالجناو

تقورينبراهظلااهقحلبو

ىلاناكوراهظلالجأنإو
ینمرھاظوىلانمو

نيتقيلطتىراذهيقف

.لجأ:خ

نيترافکهب,مزليملو

نيحدعبٿثنحهيلع"صو

نيميلا(١)تقویضقناورک

نيعمابايمصةلاقم

ندلهآنمهرغحكنتف

ىبلاقفتاقيل

نيجنيجوزدعبهيلا

نينسلانمراظلاتانقيل

نيبتسملاقالطلالحأهر

نيتقيلطتيفنقيلطتلانم

نريحولوراہظلالجألإ

نونّلاسأكانفالعرج

نيئراوتلابناجوزلااشف

نيكتْسإلاسممرحالو

نيشريغبنيميلامدایضم

نيبحلاحضوىلع قيلطت

نيدملاقافلايفاهيل

ےس

۳۰



هاوناذاقالطلاامتحلبو

يونيناكوقالطلاىديأناف

موقلاقوقالطلاىوسسيلف

ةاتفنميهابنلسیلو

ديیدحجوزفتنابناف

رفكيلفتقوهيلعسلو

احناکنإقدصموهو

تلاقفىضمراہطلالحأاذا

يطتسمةدفالاكرتنمو
رمشنارجهاقالطمزمف

تّلحوتنابدقونارہشو

حانيلفاهدروهناف

تداعمہاوستحکنناف

ثالثهتماهقالطناف

اذهدساهلعسالو

ىلاناکنمًةنمطنمطبو

ىتحجرفلايفىلع

نونفلانمراہظلابحرصو

»نيمريغبريمضلايفارامظ
نيمراہظممقالط

نيميلاريفكتلبقحك

يلولاو
نيصحلاوسيقيأركلذك

ںوطشدبيفريفكللایدل

يلوجوزكلانه

نوبزيحزوحعنمىاو

هدعب نیلصاوتمرسو

نيقرشملالهألكشالب
نتقيلطتيفيهوديدج

..)٢(
نين۱ددردعبهلا

نونفلانمميجايفكلذك
۰ $$ o

نودقىلطتلانمةدحاوب

يفهسأربيني

١۱۳

 



هلعافكاذ٩نيحعزيو
هيلعيقييذلامجرو

اماذاىلوااہسفنبيهو

الثىلاابتالطبنإو

يفعليقفرومشلاتضمناو

هنمنينلوقيمرکأو

هيلعاهمماجنح
۳۶

دسمسو

'قالطدبعقحالبسيلو

هيلاهدّيسلننالالب

جوزقيلطتبىلانسو

ءيشهيلعسيلف2یوس

تعوتضفةّنوأیمو

اهاطروأهيلعسلف

ترفنيجبصيوا

اراذحاهىماحملوهاذا

ىلاناكناقدصموهو

يدنعهيلعناكتذخألاقو

:خ(١)
٣\

نوصملابسحلاوقيلطتلانم
1۶.2۰

نحيابنيميلالجاى

نيتنعطلادنعنابنكلتف

نابورجهىلعةثلاشب

نميلاءالبإلةدحاو

نيمبتفرطاملحمسيف

نيمقلابوهاموءاليإو

نذأالبقالطلابكرااذا

نينطوىلعةنسىلإ

نيمجاضمريغلولارع

نيحکانتماماربملو

نينوأlleینتسا1

نينحيضخيفتقولاروہش

نيحألامقل©ةنحإكسمأو

تجوزذابقیلطتب

نميلل“تدارآرانع

.ةنينضلاودقملاةنحالا(۲)دنع



هيلعةقدصمهتحوزو

ًاحوزهاوستحكدقياف

نيعممةافالا

ييشحوصوبابّشلاىنعاضن

نيضيألابحورأتنكو

يليادةيوادلک

الاغناکولكعدوف

ىلوأوففأراتنأيها

اًارشينصكنطلب

ًاوفعوةرفغمكنميلبف

سولاکلقأملاق

يوذختلاقاذاادم

يوقدصفءورقلاتضمدقو

ندهاشاموهتمنتمااذإ

نيبيطألانەبيجالابیضم

نرألانيبليذلارج

نيدقرفلاءوضليللايفام

نيحوترمةميفيفرج

نيدلاولاميجرمفطلأو

نيهمهامنمتنككأملو

ندانعندالهذاذإ

نیشحEتخاهلع

اتينوالثوةثامانهاهيهوتع

امقواكيشوراطام"لكانصامىلعهيمولتال

امجراًيحناکىرهنِإةهربنرعهتوأيجمراو
تاہتسافاہتقبس

امواہمښكلاضو يرذتيهوتلقم

۹ربع

م۳

س

امزج



امفترافالعءيٿنمسل

اضرحيتېوکشLLاط

يديكانهوونرحتنشف

ضراع€هشفربم

يقخمقربلعملكوأ

ع۳اشفبّصلو

بمهواأوهاملاک
و

ةرحانتلاصو هاتفو

"نانيجوزللملادمبسبل
ةمحراہمكاعالوال

املقزرلاويأرلااهيلإو

ابطراشدقناكنإهلو

نإقلطيتلاو
نمرهممارحو

ابمجار

4لا٠

.ءالابنيلنابرحوه0

ءادتقاكک

امضتاواندالاأ

امطقهتطق

0امهيوشنم

املالريطلا

یراوثتلقااف

اجهاماذإمولا

يداؤفو

ساجر

جر
اعدواراتءاشحألافشح

اًمطقنافالحانلصوف

اعلتخااماذإثراضف

اترااماذإدیدننود

امضنالایلبحنکننا

اممتجااماذإزناکينلاک

ارشنممعرشلايفهلاق

امضوامرخلحک

ىعدأاماهيلعرهملايفزاج

اافوأقاقش

جرعمدلايرامفورع



تھهرکاماذالحهلو

'تملتخااماذإرمملاالو

هسفنيفیونوا

ةعحراہنمكاعل2

اذكهاتسم41أ

بصويفامعلاخاذإو

هلامنمامئاربماہل
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ملاهارتشاف

GJدفيدیبصرەع

دبنيدثلاالوارنصضح|

دمالایصقاتذلدقاا

.ةدقعمجدقماانثوميأزولحمفبهلصأو«قفنمىلع7عرش(١)

۱۷

 



يليهنِإودت2

تفلحتضاحمتدعتساف

اهاريمتوحتلااذاو

هلوناکاذاو

مدعتتدعتسامترظن

ام1هوُامقلطيلو

ناکاذاو

هجوزنمهثرالكلو

ةمأتناكةحوزلااذاو

اعمنديقف

یضم1اهريداذاو

اممءطوللدتعتنأںود

لجرامو]هاجاذاو

اهدىسىلاهتمتحارخ

و

دفوهاذا

اسماهاتأمثتماسا

ةمأتناكيهنااذكو

ااتنمکالاصا

دعدملايفيهوهندقف

دمصلاهابجوزلاباضرلايف
دقنوأاشناکادصم

ددوِ

دشرواغولپهتمتلم

دعبقحالوثرااملنا

ددملامتاذالالامس

دسلالصأنمثرالااذهرغ

دمألالبقتقتعنأتثرو

دحأحكتملدقفلاليبسيف

ديكاذنعافدقفللم

دكناكوأفكلاحسناک

(۲)دّصمناكناقلاذخأدعب

دقوجاوزكرشلايفهلو

درنېيفاشجوزمميهو

دکنيدوہوھوتماسآ

دبعنااضيأجيوزتلااذكو

٠ةقبوملاقوتلاسيملا(۲)عاجلانعةيانكدملا(١)

۱۸



ىلعبوبع“ضعلازاجأو
اايفوتوملايفهولاقاملثم

اہشيفاھرخاذاو

اذرصيلامرييختلاامف

اہطحلورتوأحانوأ

هدنعتناكهراتخاناف

اسفهيلعتراتخااذاو

اهرخراةينلاهلو

اثالثيهااف

ةدحاووانتثلاةن

املصألالمجنااذكو

امقلطتاكلماذإو

ةلسرعتقلطاماذاو

هيناذيفةحجوزللسيل)

اذا(ضآاذکوثالث

نکيم[هتقلطاماذاو

ةمأتناكيهاشاذاو

اقلطاذإلاقممم

دہشلاقنمنادقفلاةرش

دلبلاىصقأيفدولوملاولتق

دمالالوطهدنعماقموُ

دقرنإداقروأقارتفاب

دجسيعوأرحبلابوكرنم

دغرلاضغلاهشيعيفةجوز

دزيمةدحاوتقلط

دسوأدشضعوأةسقت

دقتعاامفهلناکاہسقن

دححوهيفلاقامزئاج

ديهنزاحفيونيذلاب

ددعلاتسحلعهنمتقلط

درحومرسصبتناباہسفن

©(دصقدقامفةينلاهلو

دلووأاعقياطتلاكلام

دمتيامكاذيفاجو

دحيكاذيفلوقلافالتخاف

دشأيأرلايفقتملاوتقتع
.دایزنر#نبهيادمعنعتملااده)۲(درحلا)۱(

۱2۹



نموءيشاللاقريثكو

ةرحتناكتامامااف

ةمأيبناكةحورلااذاو

كلاماهالومليف

هيلعتراتخااذإو

1سينابقالط

هلتناكدلااذكو

بجاوهنمجارخالاالف

اهدعبنمتمجراماذاف

الحرةاتفسباذإو

هبتءاجناوىلومالوهف

تدلو(موياذاو

اایشغنعكسمأناوهو

هلنلوحدستءاجمش

سداسرہشلاحاذاو

دصقءطوالبكلاتنثا

دننالتنكنإداف

درقتلادعبرعيحتلااو

دہودشاهلمتحرح
ی

دحبجبوزبالإةعجر

۰دعكلااسمةحوز

ددعلافاهوأرتسااونوکيم

دحاحكشمل2جاك

ددملاوحاولاوحاعر

دلولاجوزللفنيلوحدس

٩”دفحنإاملتامنالبق

خالاثرولياسب

دعأوىلوأوهف

ص

دشو

فستنمىلاحجسنلانياموهودتكلاءاسلموءداوسامتفشيفءاسمالا60

ليقوناتخالاليقو.مدحلاوناوعالانيتحتفبدقلا(۲)رمظلانملهاكلا

اجصلارات.ھادفاحمدحأودلولادلوليفورابصالا
9



3. 0

يدويدنليلسو

ناوکلافلسموهف

بأتامرافادواجل

يذلابالفيدوانام
2 4

۵رحوقاطاذاو

ا۔مافاہیلعزاجنڪم

هدعبجورملتماقاترا

ابصلالايذأتحاسلااأ

اذاكينيكلذىرله

زدتلمهادرنميلام

هنايلاهللايلف

هنإافوخEهو
م

دلأوركورلةلق

ددنفصنناکامس

كعصورفبوصاےہنم

كفرناکامثرااحناک

دّصللاهاراووهافخأم۵

دربثرالايفيهورمفص

درصلاتلاهلعتدعمتساو

دعمو|ارسلىھابتت

دسملالکنمتعز

دحاأهنعهمفديالوال

دنکوسوبلکنميمام

کدس
دروهحروددحا

م

دیص

(اتسنورشعونانثاوةئامانهاهیهوتع

وميلحللام

هنرلبسامنرقلاتإ

عنطصافكفنلاخأتمنطصااذاف

ءاحرلاةعولوبيشملاىخاو

ءانرقلالضفأكسفنلرتخاف

ءارضلاوارسلاEريصلااذ

١١۱



اعادالوقعاتطفهخوو

هدالتبايساومو

نرانملعاو

هبیوطفهعانقبیشملارشت
یجنرب'اجرنمكییشدمله

انفلاىوستاقعناكييشدعبام

فانوكاذلىقالفطتنكدق

ةلاحعةلاحكبتبلقتو.

لماشبیشلحوبابشلالحر

ارازوملاضهباله

ابصلاادقىبنلاةيدرأكاسكو

اللالفاحكيلايعني

هدالحو0

ءايلملاجرادم

اولاكبراحو

لهاجتدعبتاراثلاراوثمو

.افسللغوسيسيلحارلاو

اضعااڏهئملاحلکف

ءاسأبلاوروسيماورسعلاف

ءامّسلا”سلاعيه*رملا

كنعةيسشلابو
|

اجرلکباغولصتاہیه

.اجلمنمهنعكلامتوللاو

ءاضعالاایشتود

ءايشالابلكاذكالقت

'افطوةلقعهيلعىكبف

اکاةلالحكاعىقلأ

ركاعكيلايمني

شاىوالالفازأو

ا0)6 انحشلاورارحو

ءاطاللاولهالانالرشلاو

ءاشحفلاوركذمالا

ةعسلا(۲)هدادءاوهئابآنمهثرويذلاوهولالادالثلا
وهودن1عرعروبشدقيدامالغلامفايا)۳(بصالاو.

.مالكلانمحلاا)٦(



اكووأ

هبارشبيطيافذسنلاعدُخ

ىقتلاوذكنودفهبتيلتااذا

بطولاينبرشاو

٩هصافسهقانشهيلعددشاو

منافلاجلانمدولاعدو

لتفرنعيئلایو

ىمدقوريقنلانعو

نكيناالافوعضملانعىو

هلمارحركسلاو

¢نإىواشنلاىلعهيف

اهريغنمeeنولوُ

هرکسنماحصناراجدمحلاو)

هثاضعاىلعقرفيو)

هفاصوأيفرانالاتءاحدق)

ءالالاودولاوڏيهنع

ءاسللاقئالخبیطتتح

ءامدنلاراسنمهقنو

ءاشلامدأنملعاشلايفوأ

اکوبهيلغغلبثيجنم

هالحکلا

ءاّبدلاوراخفلايفبرشلاو

ارضحلا"ملايیفاورشبنا

ءايقفلاةصخر

وقایلاوةه

هضقامقر

نمولوبورشملکنم

ايالاةياما

ءسنولكممرأنوكتو

eءاصحالالعنيام)

(.اليخللفذقلاراجنوڊنم

(٤)(ءاوسبارمدودجلاسل

صوخوأشخنمءاعولکتفزلا(۲)ةروراقلامامصصافملا(١)

هده)٤(ءارضحلاةرحلامنا9ريقأاوراقااوهوتفزابيلطبصقوا

. نبرمحنبهللديلتاس J!



ةروظحمامنْيعبيهفرخجلاو

هبارشحيادقفءالّطلاالا

هطيلخومرحوهفرسبلاو

راجلحللالکواذه

ابيطاقزرلحلایملاو

هبافماعطلالحلاو

امالطوامامسيلرخلاو

هناكرحتعضاوذيبنلااذإو

هالوحنإواھزتنمهکراف

هيرشيفاشهبرشافرايف

ًاصقارةجاجزلايفروثاذإو

مرمريغيدارللبرشلاو
بارشبيعاشليجرانللو

هصخوتياتخااعهباتخمال

نالاترماغوترخخامرخلاو

ابرلاوسجرباصنألاوراو

هيممافمالزالانعیو

لابملاىلعمرح

ءانعلوطوجاضنادعبنم

(۳)يارلاضمنيفمارح(ضيأ

هانایلکبعوشصملکنم
ءامطقلاوباتعألانماتسح

ارقجرحت.ىلعجرح

ءارسلاوسيالشوىن
(۳)*ارفولايفديعأمثرجلايف

ءاقسطسوناكونوكسلادعب

٠رالايفكيلعهااساب

ءاعقدلايفهمامهکراف

ءاودلهيرشلمانتنكنإ

هروکگكلسغدعبنم

ااهنجمويلکيف

ءامسألارئاسيفتفرصتو

"ابنالايفروححملا

خذاكرابثبر

.ةرفصلاةيوقءارفواا(۲)رمظبملوهنمىفحاميئارلاضيمغ
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ءاماعلاجةييمنلانعوهليزتيفنعىو

ءالالاوذتايالايفلاقدقاملكشحاوفلاوسسحتلانعو

لكوهبتدقعايفهركمبيعملاممللاوونللاو

ءايمصلاىلعتعمتجااذإeةهوركمةعامججلکواذه

ءاوحنمواقلخمدانمانأشنأينلالدلا

الپنیسحوهلملئاضفبانعنصلمكافارطفانءارذو

ءايشألايفدبكانهايش نماعافكنلهالولوهيف

اتبنوسخونانئاانھاهيهوتع

ابلايئلاقو

بيبلاىلإبيبلاىمنفىعسبيشملافكيفتومانانع

(۱)(توشلابيشلانمضيبعيناصتلاناميرهتملدبو)

بوعشلابطخنمناسنالاىلعابطخلجأبيشملاطخوامو

نمنوّوشلاواياطميلايللاهلنوكتټنمكشوأو

)۲(بوبايفراسربغكيناودازبتراساذاانا
Ê

.ةبلصلاضرالابولانبعنامنبدمحاخيشلانعتيلااذه(١)
٥0\



امياوحجدقسانلاتار

یطغفاہنمرھاظنيرن

هيلاتيبّصفرظنمقرشأو

ريسءارعشلابکارعصوأو

يرعشواہنعيعرعتلمف

ارارتعاىعیعرالو

الانوکیبيشملادعبامف

يحوربوشنىلع.اهمظعأو

ادصقتدمصكلانرايق

ايونذاملطضمكيلاتأمل

يرعشصلرقمولملاتصرقو

يلاوماسانلاامساالآ

لحعييلاميدیادي

ديبعلانبامو

لالحافلتخاامنعونلايفو

بولمللااهرظنموايندلاىلإ

بويملامج(طابمبيع

بولقلارظنتہعکروع

بوەدلاوةعزعلابايلا

(۱)ييوجقاباييتقانلتلقو

Prبيلقلانمحيرضلاكل

بوركلاومئاجفلاةاساقم

(۲)بوحشلاولصافملابينختو

بيرتلايفوةامللايفعقش

يٴوخيتبوتلبقتل
تونذلاةرفنعينكردت

بيقلانمدهتصرقا

ص

.بونکلاالو(توللاباأامق

بيشهولانبالاو6

بوحريبعابامةيسن
ےس

بوحيثلاونيقالاجاجوعابينحتلا(۲)كريسبضرالايمطقايأيبوج(٠)
ءعودجلابواحلا(٤)مئالابولا()لازمجلاولوحتلا

١١۱



ةاشفلابريعبلاكاذنمف

هعمنيعونلاسكوأكيناو

تناككاذامهرمرغف

اہنعنا2رخيناو

ابرضتراکزئاجمسیلو

امویلحمكولوامو

مارحهيسلاتکيامو

مارحاونزوامنزوكلذك

تیبانإحلصتناهدالاامو

ىفصملالسملاونمسلاامأو

لح.نامدألاللاميو(

ملعافنايحللاوتيزلاكاذك

الوت.تايعايفلق
ديدحهبميانارفصو

رلاحلمممم۵رکو
7

ی

بوثلجرهعاببوثف

بينلأةيفصملاةاشلابو

دنعاهدحمارد

لجأىل
بيرضنمكبرلاماہعدف

یلکيفلاقضعبو

.بيرضلاكدولابميياماذإ

1لسنملاک
بيرألالوقيفهونزواع

لکنرماہضمبضع

بوسكلايذلبوبحلابلحف

يانعكلذو

سبزلابورومتلابلالح

يتلافويرطلاكىسلافو

بيتمابآصامزلاولالح

6ک

ربرفواكيما

هبويملانمويونلابارمو

بوث۔ابوٿمہضمبللحو

دبعخييشلانعتيبلااذه(۲)بطولايفنإللاوهبورضلاوبيرضلا(١)
٠سبایلابیشجلادانزنبرمعنبهلل

۷٥\



لححللاكاذكافلتخااذإ

اداسفرحشنمترذاحناو

اموتسلفمامطلابهّسيف

امعبتالفسوراتھهرکو

سابتفلسأناكيلعسيلو

نعنامترطقلالزغو

ًاضيأبولاميوهتيسن

موقلاقفالتخاتوبلايفو)

اضيأورحدمضرألاتبنو)

لحزوملاماطلابكميو

لحرغاحنامرلایوس

ىفصملالسملابلماكاذك

ءلالامحشلاامف
۳(

(٤)سروبصحزامسیلو

اض,أقبلاماعطلابكىيبو

بطراکولقبك
ص

بيعتسع

(۱)تيسلاممسوۋرلاقروبو
اے

ا

بيغرلابوسيسلابلالح

(۳)(بوجشلايخمدعللمامط

)۳بيرقنعدشنسیلليکم

بوبلاوهكاوفلافانصأو

نموايرلانمكاذو

بيلحلانرلنمسلاہیرو ا

بيملابوهايفلجأا
سسو

بولويداسروالو

تغلاودهاشلافلالح
ص

خشكلانناتيلااذه(م)لازمابوجشلا(۲)ةيلعاجلازونك:بيسملا(۱)
.نارفعزلاو:سرولاو.ةونلا:نصحلادايزنبأ

۸٥\



ی.و
لحريفناوحرالادروو

لخحنرسمرحريغو
ادصاماعابرلافكنودف

ساونوى

اديفتسمكظححذخف

أهاذشاملطم

يداعاللكىسصتلہالو

ةاشلشمالاسانلاسلف

سيجنب(۲)زئاحّسلایتشم

يلكفتدرانمشئفو,

اتبنوسخوةعبسانھاهيهوتع

)۱(تيبكلابوفودنع

بوشل|لسملابتيزلاميو

برقنعبحهال
بوديباودشا

بونذلايلواظحلثمابوذ

تيسلابسحلاوتاربحلام

دسوُقالخألایدل

وأييعو
ےس

بويعلانمدعيبيعهب

فلسلاوشوماسلايثلاقو

اوفرصنااارس

اورکبذاكنذأ
م

وحوا

فلکالوابممتدلفاذعد

اوفقوولواوجاءماولناکام

فرطىونلاتايطبكنمفرطلاو

فلکالودجومملكاطأالو

le .عنابطلا)بوكازلاتکااوفودنلاصمق9

۹١۱



هبناباجاہنمكرعشبجاو

فلسيفترماخناكنأبلعاو

الجرهتيلواذإزوجيالو

ةضيقيلالاسأرفلسمللو

يفتسيلوضورعالب

عستمناتيملاومحللافملسلاو

اذاباودلاناتساوبايثلايفو

اممبوبملاعاوأوسولفاابو

اسنابلألاةلجيفملسلاو

لىلافتىطلاو

دلبنمهامساذانارفعزلاو

ةيحابحیموهناكاذك

ةيحانبحنمهد

عجنصلالاسأرلاقممضعبو

ناهدالاوللاكلذك

فلسلاو_ميبلاليسنيمئابل
دسافهاف

فشكتمكشلاوهناقبملبقنم

فاتلاوهلخادتاذا

فرصت)زىلايفالوسورملايضع

اوفصواذكهماظعرغبانو

٩فتحهلالحتیس

اوفرءيذلايفاليكوانزوقبنلاو

فصتراجلالح(طقأواضح

.فحصلاودلاوهتماذالح

فحللاولسلافزوج

فساسوأرطماحاتجاف

.فححاہمسمنااهدحتلاريغ

فطمتموتتافنافلسملاىلع

فرتليكلابانزو

مالكايفليلافتجلاماللاونيسلاحتفبهلسأفلسلا(1)
.ابحعرزلالمحيناوهفس(ع)دمجونيالانمظلغطقالا

١٦١۱



اذاماسلافيسلاوفيسلاةيلحو

ننکيلامضقتنمميبلاف

رختودقتناکنا

هللحأضبةطنحلسمو

هبحاصهاطعأنإلضفلاددربلو

هلسيلفامواصقانکیناو

هلرجألاواضيأضرقلاكلذك

ضقرعلافلسلاو

نافهنمعونلل1يمستح

المكاھردعونلکنمناف

هتيلحمهينلنإملسلاو

هلیمنالسادسفو

هلمرتلالاقنافاسملايفو

استدرأامعتاومهاردذخو

بلیکولاماقاملکزاحف

هلمامطلاعابنإفلسملاامو

.فاصلجرهعاتاام

فلنلاوهع"انفيسلاويللا

فرحتمميبلالصأودرفيسلاف
فقيمهمضيبوريمشلاذأ

فاسلاهطرشيفهدحيذلاقوف

فلتيأرلاوهناصقتللضف

فلعوأهامساذإبحورع

اوفصيغوموقاہلجأناكنا

فيزمهردهيفناکدقویم

فلخايلاومألاةلحنمطحت

اوفلتخااذإضقتوهناصقنوضقن

٩فذفهزاوجادلبىلإاطرش

فصلسلاهنمولیکوبز

فماملك”هنمكتفوتساو

فلسلاهلنمهارتشاامدسافو

فرعالواللحهیفويلاطرش

:خ)۳(لهااقالاةحافحلالىفومالكلاريثكةحافحفلا)۱(

١٠-متاعالا١٦۱



هلفهریغممدجمنِليقو

هفلساناکامهفوي

هزوحفالسالاةدمفتيصلاو

هلنرثكالاسودفيصلاةدمو

ًاددعامفلسأنامهاردلايفو

هليفكلاوضةنملسلافنهرلاو

فلسفتاسرألحرفليقو

هنسناکنإهماس

4(لوسرلالاقيذلاأاذإ

هغامأناكنإضقتنم

۹واضمناکوواولاق

هملعأناكنإمہضميلاقو

هفاسإلامنمفلسنمو

هحامرومأملاماعلايارلاف

هلسرامرعلسرءی

سلبخدسءارشلاوعيبلايفازجلا(١)
.ريكافتالا

١۱۹

كاذلالعفرخا.

فلتساناکنمهعأياح
ن

فرتع»هلمزوضبقدعبنم

اوفلتخااذِإموقهفعضوموق

اوفرتخاامسانلادنع

)1فزنيحمارحںزو

فلتخمءارالاونهرلانمفلح

فحلاهنودىخركلألإ

اولوسرلامم

فحصلاةماعنمهبهاامو

و

فرتسەلرغوهوهلوسر

فساهکريفاشیرحأكرتلاف

ماسلا۹سلا۱اےلڑا0 فاسلاوماسلاراحماسلاممتق
فصال

 فنالاهقاتميالفاسلاع

فاتلا45فيدلاب

تصوامس



هزوحفرعهلموقلاقو

ەبسحازونكمل”يفليكلاو
اوفرتعااموهولحبرحلايفملسلاو

اذإتطرشاممذخكقحنودو

ةقملساشقذخلاقممضعبو

هزيموىعامفلسملاو

امضيق:تفلسأيذلادال.نمو

دابنمضبقلامسيلنأليقو

لحجرىشعملسودلبقسيلو

هيجاصتاماماذندلکو

ماسلاننامضنولفاك_لاو

هلهوعفدبتحملسلاتحاصل

لجرلعالایکمنئالثيفو

هيثالباهعأينيتح

اشقلاوزوللاوزوحلاو

هلخادںاغدقامولمحرانلاو

۶ ضقتنمءا

فضاېفيأروطرشكاذو

فذفط4امءافواءاصلاعبس

اوفصواموامدقممھرصف

فشحهبناامًاقملبهتطرش

فeاذهوا:ودناکنا

فرسهام“فواتزووالیک

فرتحنوياياماکمتفلسا

فصبالوهروتملسلايفدار]

تلسلاهناقمیالالح

اوفرضنااذإهيفهمرهلتع

فحترممیبلافةلخحاىطعا

هلاکیلاو
نحرالاوسلافضيلاو

فلغهقوفنم|ناکو

هحونءياكفربحافرحا)۳(ضقنلامضولااذهيف)۱(

.نحدالابح4م(دوسبحهلنامىلابرر)۳(سسرال

۹۳



اممدينضنلاحلطلاولجرفسلااذك)

(١)(اوفصودقنامرلاهلثميفكاذك

نيحرسکببويعلاهيفترهظنافمويزئاجهميبف

فنټكمبيعلاوالاسهردقنمهبحاصلارسكهتميقضقنف

(۲)فطقابقتلادنعلعلحقرونمولسلايفدرلاو

(۳)وفرصاذاراتیدمهارذلاىلعهفراصيناساناهوهرکو

فنالأوربكلاكتلخديالوعافضقتنمعفنلارجضرقلکو

الواوبنالفطبرشاعاہلسلايفلاج

فقفهرميعذولفقمبرطضململاكمراصعدْيمو

فیهاہئازحادرکاہغاصوةملُْميثولازارطكاہکاحف
طارقالاامذافوفقواهدييفوليلاكأاتمسأرلايف

اتنوعيسوةسمخانهاهيهوتع

شأجلا(۽)اوفرصنا:خ(۳)لجرمسا(۲)دايزنباخيشلانع(١)
.ناسللا(٥)باوصلانعلوزياليأاونيال«كاثلاطيبرلاقلا

نذالاىلعأيففنشلاونذالالفسأيفقلميطرقلا)٦(

٤٦۱



ةرامشلایفلاقو

براالومهيلةراجتلافام

وءارشلادنعمەينملالإ

لونيماسملامامطشتيملو

هيدابلمهتمرضاحعيملو

هکرتبفيدوكراشو

بسحالونداماوکزیسلذا

بنتجحبذكلاوامعاباذِإحدع

اوبلجاذإةاديلاب

بحطصينيجنمابحاصنخممو

بٺکهلوقاشبخلحمالام

بصووأهنعديعبوهوعاتب

اوطرتشااملاومألاةنو

اوبستکاامواوعاباملکنمحبرلايف

هلبیصنالنمىلعنامالو

ضقتنمهوماذإءزجبرو

هتمدخرحأهيفبراضمللو

ةئاماحارانمكلەهلوقو

هتمدخرجاهیفوضقنطرشلاف

باخايلالاسارعاضنإحبرلايف

اوبسنإواومسنإلاملاةلجنم

بحيهلاومأيفكراشملاىلع

برطضنحاحرهللاردقنإ

برألااملاهيقفلاهار ٣

٥٦



بشننمعابامفبراضمللو

اہنیبحبرلاميوهنارسخ

ةيراضميفهوبلقناضرقلاو

هلوأناکامىلعيدنعوف

هلءاركلاوهنملامللرحألاو

هلزوحمطرشالبهاسکامو

هبحاصلحبرالفعايضلايو

اہنیبلالاماعدعبحبر

هبحاصصأهيفزواجناو

لقتمموذوخأمبراضملاىلع

عبتنملاومألابحاصىلعامو

اقروهتعضبألجريفليقو
تفلتاذءيشهمزليسلف

قنحهلناطلسهاقلتناف

امنيبلاماماعدمبميرا

(۱)بىشنلاهكلميفيذلايأرربنب

اوبستحاوكاذيفاواصحاملكيف

اولبقامنيحاضيقهوزوحمو

(۲)بحهلامنمهتمیققزرو

بلطابدعهيديعنصلامو

بثشابلالاسريفويىتح

بتكلاوراتالاتاينأكاذب

بتملاولالابرل”نايضلاقح

uبلطموهشمهلعاضأ.

بتجهاموأيذلالكناكنإ

بكسنتءاودألاوعرزبماقف

.بطملااهبىدوأةعارزلاكلت

اوزاحفصوصللاوأ

اوباسيذلاكاذىوسحبرناكنإ

.دجحت:خًاقطانوًاتماصلالابشنلا)۱(

١٦۱

 



۰.۰٠۰۰۰(۱)-

بحختنمهيفنهماآيدنعوهذاتصلحهلعالو

°برخهلامهلاوأعاصنإهبحاصلالابرعبتيسيلو

ريثلناكوهنإهلهيلعنيدنملمحاف

بقتخمناكامهمزليوايش هتملسقوفهيلعرحيالو

7ناناانهاهيهوتع

عوییلاملميدلاممیرعيفلاقو
ابطعهّيغيفهئولناکامابرکدقتوملاوهیغنمقافأ

ابعلهرمینفأناکامدْسبنم()هنرشبىتشلاعارنيئالثلادمب

(۳)ایشاذاایشهعفانباموی ابرطامئارضغنمالعله

ابشنالوالامهلثئمیربالوتسحالوزعىقتلاكامتاہیه

ابضغتإفئياهنمنموي هفلاخنحرلابنميناکنم

ابغرنإوليمهلامالوابهراذِإنومأمهفاغلايفو

.بلاوبلسلابرلا(۲)بحتنم:=)1

.تامبحش(٤)طاشنلاوتايدلاةدحةرشلا(۳)

\ ٦v



هتعزعيتنال(۱)يبدرالئم

هتکیرعلسانيلنهو
هبحاصهللاندنأيملمتل

رحرسيندلاو
نمونرثكألامالسلقألاىلع

مطرايدلاانفنودعاقلاو

لجرهدرنإهدربجاوو

الوةالصلايفنمىلعملسالو

نيحومنيكتيبريخو

اواخدناملستلابكديبع

ذاديبعلاعييفساباللیتو
انعمهسخبتالفيصلاالو

بنتجملايكملاونزوللرجالاو

یوننوک:رجأو
ةهركمتميبنافحاصملاف

ابذعناورم(۲)هتمیکشمص

ابعصهيدامویميساذایتح

ابلقثاامفحشمةا مینمةاندلايباب

انشنملا)بنشالوناعمالو

ابكرنمملستلابهبييئع
ابهذواهاجنمم7

انادبنمالودوهيع

ايحتحا|سرمووو

(۴)ایکقلیلاووأةريهظلاتقو

ابطحوأناكريقحاوعاب

اسك|هردقفهنأیرمؤ

ابنتجمناكامعدفتاحئانلاو

بکاذاانآاناکرحأو

(۳)فن] باشلا ِ)۳(آلالوحةميكشلا(۲)حامرلااهدنعءانةارماهنيدرلا(١)

.رثلاحييت



ادبأااهورکمكارشامو

لحجرالواركالو.

امصلاغوەوركمرانلاكيبو

مسالفاتیمحشىكنسو

مهومزلأطرشبهاكبناو

هتمدخنارقللماعمالو

هقلطاويقارللرجألااوهركو

هتبنمناکاملکالااوهرک

هلوهفهانثتسااذا(۳)رحملايفو

ىرجنيحكرشلاضرألءارشالو.

مہوهبرکةداعقلايفو

اسمتلمنارصألااذاقق

اممييبورشملانبللاومحللاو

هبحاصلثارحلوقاوھرکو

ەبسحتتايلامنرلاو

الفهنعررشملانماذه

(١)ايسعنالحفلارجارجالاهركيو

ابسحاذِإرجأهلاباسحىي

ابرىشنارثبلاءاموفيثكلاىوح

ابلطاذاطرشالبهيلعدر

ايلهرجانمهزاحيذلادر

ابدألامَعامذاءاملاردق

بىتنارجاللهطرشىلعموق

ابشعوأنااعرزراقملاىلع

ايضتقااملکنمهميباومرحو

ابلغذامالسالايلوجارخاہیف

ايرشناءاملاوابللحضرأالل

اًبَيرالواشمتالقحلل

ابنتجمبيملاخفبيعءاشلايف
ایاقتمثرلالخوتمزعامذخ

ابنعوأناكارباارحوارث

ابضقوأميبلاديبالاعايي

.حيقاللاونيماضلاعيبرجلا()"بارضلابسلا(١)
.هنارملاةلفاحلا)٤(

۱۹۹



هربغعاتبلااذإضقتمييلاو

هوردمبنمهبيعادبناو

مالانبقرفالو

امكطودعبنمهرصبتبيعلاو

همزبيلارومظدعبءطولاو

ممیابوموقنرمندبنمو

ممنايدلاهضبقلاملاف

همبابناکناهسالفادمو

منصوهفهياعليحأامو

:دايزناخيشلانع

اذاقهمانعیغنوکيىتح)

اھدیسءاشنااہمیبیفسابا)

اذكرازالاقوفهلامنمعابي)

هكلعتسلامةاسنمبالو

هتلسضبقيفيرتشملاربحو
ةّمبرأباراتيدكمعابانسو

ابجودقميبلافیأردقنکیناف

°ايشندقضقنلافاثداحنكيإو

ابضغاذإايساهدالوأنيو

ابسحامفيكاہمكلهشراف

ایکمراامدعبشرابيعللسالو

ايششەفکارفضحيصافالام

ايجتناولامابرخامولوامس

ايڏکاهتمهلامیوحالہج

ابدجهعاقاماذإليحلاىلع

(ابرشناولوکاموسلبیننتسا

(ابغرناميبلايفاررضدربملام

(ابھذدقنيالاؤذلوقلارثكاف

اياجاايررلالالو

اميشاذإيفاولانمثلنرولاو

ابحعتغرفاصحمهاردلانم
0

ايسئامراثیدلانمىمسمزج

.داملابنشلا(۲)مقويأبشن(١)

۷۰



هلدسبوبحمناهفلاقو

قرعالورجأبصتغملامو

لحجراہعاتافةمأصانك

لامنميرتشمللناف

هذخأيوهيطميملاديسل

تونهاميندخو

اذِإءامالللاحلكيفرقملاو

اھديسلاركبايتميقراشمم

انآتیرتشااميلوتساباللیقو

القلاباماماقعيرلالاق

ةقثءيرمالوقيفسأبألليقو

استعيبارعسلًامامطثسا

هملعأناكنإهلعاجتراالف
هللوقیتحلاقو

هطرشاسنالاوميبلايفدقنلاو

“٠”كانيلجألادمباق

هبحاصلعاتبملوقاوهركو

)٤(ءايعالابوثللا)۲(ذإ:خ(١)

۱١۱۷

ايتحااذإهيفهکراشبالو

ابصتغاالبرالوءانعالو

ايحتنمنرشعاهدلوافهنس

اوحبصأذإاهدالوأنامثأ
السذإبولسملاديلمألاو

ابجو”دقرمملارقعواريقراسنم

ابهروُءطولايفًابغرهنعواط

ايقامقوفْلَغاذإرشعفصنو

ءاجاماذضبقلبقنم
ابجتحاوزيحاماذإالإعاب

دقنالجعهءاجبحاصل

ابلهيجيفينتيتاليلا
ابمشناوضبقلادعبميبلامف

ابهذهرعسفاذكباذكاذك

ابضتقموالوصومعيبايفنيتقو

ابهرنإلوقلانينمالارسياو

ابننيحميل.یلقأوامھردذخ

.الطنا٠.



هصلخحراتيدبادرمبوأ

اذإمامطلايفكلارتشازوجيالو

هبداراامهيفيمسيتح
كراشميزجنالوعيكرشلاو

اممضايقلاو"مي*ةلقالامه
ةيلوتمثميبةلاوحلااذك

هکراشفةعلسرتشمو

ضقتنموهفاهزجيملامكرىثلاف

عبرهليناثلاوفصنلالوالل

هلفدحاونع.وهنيقبامو

لجأىلإريخأتببوثفصتو
نلسیلواولاقهباع

هلنرتشملاكاذناسیتح

ةحارصتيمًادلوتضمجأف

ةحارعموقىلعاهعبالو

امبحاصةاشلاوابنيمىتح

مہصعبو

ايصناذهذخهدعبنملضفلاو

ابلقاکانزونبوألکیڄام

اهناذإاظرشهلحابأامم

ابسناملکيفهفرعمريثب

aابتكلاورانالاهباندجو

ابطخذِإهللالوسرنعینامی

ايغردحاونعدحاوةئالث

ابجودقكربشلافاهزاحنكیإناو

الطيذلايبالاثلاثللنمثلاو

ابطخانأبنأكاذب
(۲)رجلاوكاذاوزاحأادهنفصتلاو

iحبرىرتشااذإ U

ابرعةضغأدوخعابنإكاذك

ابسحضقتنتلنکننإاہ

ابهوناوامویاهدولومعابنإ

ايلحنإولحمرشحبرلاب

<,يتلافورظلابرحلا(۲)تالاقالا:ح«كلذكىنعبم(١)

اتيمادلوتقلاتضج(٤)عدخىمبلخوءالاذا:خ(م)رمتلا
٣`



هطلاخضقنلااماذِإ”يشلكو

هرئاسولحهنومضمناو

نمونماسملاعايتباهيفنمضلاو

اببحانتليديتةلفطةداغو

اہحکانءطونمضحاًوتنام

هيداهماروهلامنمطميلف

اوامیعسهتريشعتناك

همزليةرجأيذلكو

اہوحویعرلاوةكايلايذک

هتعاسنيجاركريجاللو

مدعىلعنديذسباحلكو
اہكحأعيلايفةلجهذبف

قرووأنوللايف٩ترسهناك

عمتحنالم٠صهسوس

اڼكلسمزعيفاوقلاماظناذإ

ابلامهيفمهمالعهيلع
ناکنإدسافمرح

ابلصلاديمينمالقباتکلاارق

(۲)اینشهتناتیتشناوحقالاک

ايكنرمءطولايفاهمتستا

ايسهدجوأالابنكنناو

ابغاىضفأنإ"رقملاهلاميف
ابهذامورذعالبعاضأامف

اطعوأرساامفةمارغالو

ایکسنائامنمالفوفملالبق

ابطقهروسیملسينأمعا
ابنلاال“”نادرصهلاضغ

ابمللارکابنالوصوأديلايف

ابطقلاوءازوحلامطنتةمهو

ايکسناوبصئافهکرحهيلع

هب:خخ(۳)ايفةبوذعوناتسالاةدحبنشلا(۲)بيعلابلثلا(١)

(5)سرفلاوناسنالاناسلتحتناقيقدنافرعنادرصلارملارقعلا(٤)
.يكذلادالاععصالا(۷)دوحاقرلا

 



نالوبوتلوزيملابابواهىتتماههايلعنمخملازرحف
ابرعلاومعلاهيلاهيفءاشواهرهوجنونكمنمرملاطبنتماو

ابعتنأدعبقيمنمامصاوغةولؤللثمك

(١)ايضندقليللاواهفقلتىتح ركتعمليللاوهلىدصتتناب

ناتوتهاما:ھاهيهوع

SU sd °
ہہصلاوعئابزلايف

دیرفلاطعساہاکحولدصقلاررغةعيطمكأ

ديشنلانسحرهاماهاذشاماذإامننوعماسلا
4

شم

ديفتسعكاذلقكنملودفہمكمليلاتعر

ديرمالجرلانعاحربلاىوجيفنتويبتةلہسانهذخف

دودملاوابنمتايلاىلعدوقعاحلسلعةر

دوقعلاودئالقلايف(۳)عزمحادرةردخمتساماک

ديغنيشعللاقعلالخفوطقةجنربخةملدخ

دیشبلقاذوبلاأنکفتلاساعكت

يأعزمت(۳)حرفلاةشاشحلا(۲)بهذوىلويأبضن(۱)

.نيقاسلاةظيلعةحنرمحلاونيقاسلاةحلمدمةحدحلا(ع)بهذتويئ

٤۷



ىراصنلانمنيكرشملاحابذ

اوكحبذلااوداجأىرإءاو

حابذمزابسلو

سومنمدومنماأو

Ûایجلک

اموفاقلايفمنينإامو
و

ىدرلاوةاكاتمرحو

لحفاذهنمتکذامو

سابنمتیمفوصيامو

مارحررجرشقامو

هيفرطضمللناكامىوس

داعاللبراشقملاAaالو ت

لحنوتخملللكو

يراعلفحاجزابهرکبو

۶و

دوہیلانرموزئاجلالح

ديبعلانقلانموأءاشن
ديعمويلنيماسلاكسل

دومملاليجنارقيملنمو

ديرثلانمهولوأامال

دودحنمفنحتلاىوذنو

دولابةذيقولا

دومريغابحناکامازإ

ديزحلامظعلاوسرضلايفالو

.دولملايفوموللايفنكلو
ديسحلا3قلعلاوتاتيلايفو

دوسألاالو,دورقلامبالو

ديسلکوعابسلاچالو

.دیدحوأ(۳)طيلبوأورگ

ددشلارفطلاونانسالابو

دوعلکوما

طىللاوةراحجلاورلا)۳(بدلادمسأا)۳(يرطلادماجامدلاقلملا)۱(

نورقلايرادملا(ع)ة5لبقوبصقلا

٥۷

 



هيفهلمسارکذيملنمو

ىمجعأةحيذلاىلوناو

رالحبذمرحيريغو

لحهللةحيذلكو
اهولومهلرومااماذإ

مرحهلاريلاوحمذامو

حابذمويسرخألسیلو

لالحيفاصلاابذلكأو

لحريغادمسرلامطقو
لحكاذفملتاق

حابذامويافقلانمسيلو

كيدسُررونسو

هلمحبذلانایسومنف

امإحبذلادمبهلكاتالو

ليلهارونإهلكاتالو

رديصفمدلكمارحكاذف

دیشرةقثیدنماہلکف

ديعصلاب
ص

دوحملامنصىلعتححذولو

ميٽبنجالو

ک07
دیہسكلمنم

دومشلااللايفهوکذولو

دياولاالونيفلقاللالو

دبرولاىلعرافشلاترجاذإ

دودايفءادتعامكلذو

ديدملانمكاذناكاماذ

(6)دويملانمحابذلانكلو

ديجريعبهنمسارلا

نإسارلانيود

دیعبوابيرقنمیدر

(۳)دیرہظبمالظلاهبيغو

.ءاديبمجديلا(۳)تیميأ.دوم(۲)قنملانملقأاموديحمجدويجلاا

۰ةعساولاةالفأايهو

۹٦۱۷



اهاشحتقشراحبذلادمبو

ايفناكاہنملمفلارال

هلکفاممامنینجليقف

مارحًامظىلعتبرشنو

عبسهاوثفرقابكينإو
عبسرماضيأليالاكاذك

نطبلايفامتيقلانإو

ًامارحتلكأناردلايفامو

يحاضالانمجيجحلاىلعسيلو

امويءارتبلاوءاجرملاامو

يشت(۳)ءابضملاوءابرملاالو

ثلثريغاہنمقسااذ

ىعرلامليتلنرأف

ىحاضأالافلخدن(*)ءاذملاالو

.دياولايبأيأركاذاهلك

ديدسلالوقلاوذلاقكلذك

ديلاكيرابركذرثكأو

(۱)دومهةادعبالكف

ديدحلاليللاومااانم

جاجدلامويو

هانمابالكف

)۲(ديرصلاهبرشمدنعحانج

دولحلا

ديدملافلخدبءاروملاالو

دعموبرحتءاملصلاالو

دیزلابو

ةميابميفحانج

ديدرلابنذلاونيئذألانم

)٤(ديلملاهتانم

دوتمعلاترحضصنو

دوحولابكنیدل

ةتىلاثثفطرانلاتدمهوايفتاناليتضرالاونكاسلادومحلا(١

ةقوقثمةقانلاءابضملاونرقلاةروسكمءايضملا(۳)ناشطملائالاديرصلا(۲)

.امليتلا(ه)ىوحلانميدنلاديلحلا(ع)نذالا

\v۷۱۲-ممئاعدلا



مدققاعذجاحراقكينإو

قحوامويةنوبلتنيو

ميسوسنيفو

ابافصلاءاشلانمسهغنعو
يحاطألايفثالثعذجنعو

كشريغةبشلايفميسو
اناصنہتبشممبسنعو

۳۹رحو

استشعمتیمنو

هلکف(اتيمهتکردأاض

(امولمالدراملکو

هبنتجافليلهاراونو

موقبلکةليتقلكاٿالو

موقبلككبلكدنعكينإو

التفامنديصلاناکو

بلکلکوماہسلايفكلذك

امبنتجافةسيرفلالکاناف

ديبنالجمىلءوزايأ
ديحودرفنعضاتنبو

دوقدحلسبلتاينئلانع

)0(دورالحكرقابةي

دودحلاllريغلادخ

ةياورلااہنيبت

دوسوضي_نطممازممو

دويقلاوةرجالايفنفاوص

ديمرثإبكاباكلاوأ

دیدحلابهنميلا“ذو

دودملاالوظوظلاضكعالو

دوفوال

دومفلاو)7(عماوخللهعدو

دويملاوبلكلابكيمو
دورولافةيوسلاباناکو

(۳)!دیرحفلامريغهعدف

دويصلامهلکمرح

دیدننمكبرللاض

۱قيقدلاحمرلالباذلا)۳(عابضلايهعماوجلا)۲(همءانلادورلا)۱(

\۷۸



ةالفيفًاديصتمسنإو

اربحهللامسارکذاوهعدف

اديشر7داصاملکو

لحريغقدانبلابكديصو
يشديصلايفمرحريغو

ا_ہفلاقفحيسلاةدئام

تباصأاموسوجلانارینو

امیکنراودباوالالع7

هلكکفنفصتب

اممنيفصتلارفوكينإو

هلكف(ضيأللعكاذف

ادناف.

اممدقملاحجرناق

هاثحتححجريذلاكاذلكف

ةاكذالبنيتيلالكأو

توحلكأفناتيملااماف)

دبکلکوكادطلامدكاذك)

(1!هلصأدولا)۱(

.لامرسااذ)۳(

ديحتنلابكلابهاوستدصو

دورولابلكلاونامْسلاىلع
ديدسلالوقلاوذلاقكلذك

ديضنلارجحلاوتاماماذإ

ديلاشرعلاوذدحامىوس

دوقملاباوفوأندلالهأل

دوعقلايفومايقلايفمارح

(١)دوللاكلباذبوأكفيسب

دوجوبغسيذلکأامیج

ديضللالفكلاوزاجعألايل

ديبمللفقاونلالوقعدو

دولااهرخؤمنمرخأت

ديبتدباديلکاتالو

لالح

(دوجولاىدلدارجللكلكأو
(۳)(دوبکللكاسغريغلالح

يمس]1نەمدلاو

لظنجلانوحنذلافقاونلاولظنلابحديما(۳)دو



ناواهذخف

یشولماوریزنميعدو

رجحنسيلا*یرصارعشنمو

ًاقشعتامنمم۳

اهودلقورايدلايفاوحاتف
ءايحيافمهمنأاف

.دوجسلاىوعورلايفارامش

دمنميعد1لورحو

سَ

ديبعنموثيعبلاوتکو

دودصلاوتامنارحمحابوا

دنالق

تلںوعسوناٿاا:ھاهيهوتع

لااحهندنعنميناس

و۰1

حرصمرقمنعالإوفعالف

قدصمملسدبعهمارلبو

ءىطخلواليعلالبو

. | اسنلاودملاىلعالع

دحاولكنعاضيبلاقرولانم

دبعودمعيفلقعالو
۱۸

لمففيكتنمأسفنلتاقو

لصنتيهذنمبلاننعو

ناکاسماالسلو

للممركلاهالومديحوتب
لقتةمارغلاهعهلقاوع

لمحكلذدنعءيشلفطلاالو

ليمنيجمملیةميرأ
لتاحهرارقإالوحاصو



هنودوريشمعلافصتيفلقعالو

ةهببشولقدمعلاحفدمعو

اهدادعواهدرفاقحنونالث

الماوحنيمبرأيفامليکتو

ةسمخمنيميرألااذه

سداسوعابرنمناعناع

ءىطغةضيرفءازجأةسمخو

ةقحنورشعونورشعف

اہلثمونوبللانانمنورشعو

اھردنرشعواہنمةثامنعو

اهريشعوأةحمنافلافالإو

عصابومادسأرلاحورجادبمو

ناكنإقاحمسلاهدمنمو

مشاهوہفرسکوعادصتنيناف

هسايقضرعولوطيفناكناف

املوطلناتنثاورشعطقتنلايفو

لاسياجنلىمظعلاةددلانم

لتقينيجهلامنمةيدهل
(۱)لفجةضبرفلايفنوبلتان

لمذوروعلزبىلإاعاذج
لزبلثلاونايننمنا

لکومتیتحعذجنمو

لوحالامانسأيفليلانم

لمحضاخنماتنبنورشعو

لخدتةضلرفلايفنويلتاس

لسعفئانتلل(۳)داعدانس

لحکسماوجوأنيع(٤)"رذاج

"لكالايحلف

(°)حضولامثمظعلاىلع

لقاشرالايقموماملاهدمنمو

لوطأيهذِإماسالاةبجارك

لخبريفضرملابهلئميفو

عيرسلاريسلالمألاوبهتويجروع)۳(ماسلالفحلا)۱(

حضوأامحضولا(٠)رقبلارذآلا(ع)ةرضاحلاداتملاو«ةرماضلادالا(س)

.مظعلاغلبتميتلاقاحمسلاو



ةطقننوعبسمثناتنماكلتف

ةطقنلكاهزءازجأةسمخف

ًايمادسأرلامدقميفاملمسو

هلکسلافحاراكافقلاحرجو

هنأونادراوردلانم

ەلثممفلاوقنملاراقفكاذك

حضولولماکرشعمشايفو

لقنموأذفانحرجلکينو

هشرأكلذفاقاحمسكبنإو

احضوممظعلارصبأاماذهيفو

نکننافاہیفنورشعةمشاهو

هنریوفنمنانذألاافقلادحو

یلعاىہتنمنمو

كايفىحللاحرج

لمكتناتنئاوًاضْيَأنومبسو

ريمبلاردقنممارد

لمسوهوافقلايففصنوريعب

.لصويلاحورہظادیوس

لدميمكمحلايفسأرلادقمحرج

لماتينمدنعناسلحرجو

لزبوهذإرشملافصنوضعلانم

لقتتياہتلتةحراجل
لزنتالو(۳)خوفايلايفمدت

لحزمنريعبلانودامناريمي

لجأوهوةتسهيفمحال

لبذكئارملامش

لوحمالهصرفميسوثالث

لمكيفةلقنم

لصفيواهديدحتيفضس

لەجيەجولانمواجوسرلانم

لبقيەيحاونىصقأنمهجولاىلا
ضمييهضميلصتمراقفلا(۷)ناتيصحلااهونييثنالاراجنفصلا(١)

.غامدلاخوفايلا(۳)زجملاىلإبحملاندلنم
\AY

 



ةلثمحلايفوىدوأنإوضمللو

تلماكتهنمناوضملابهذناف

نكيناومنافذوأهيي

ةلمبوأايزاغهيديىدحإوأ
ا۔مەكحديلاونننيملاةيقابف

ةهنيعبهنمصافنمهيطميو

َۀتسیطعاصتقاوتئقفناف

هيفنکیملامو

هفاذحاذاہدؤۇيننس

ارقلاو”درعلاوقاللاقاقنلاوأ

هنافهاوس

تححصضعبلاىفتخاوضبنابنإو

يهنإنداهمطليقو

نکي۳مصواهانبعتمصنو

هنذأوهيلعناکو

اہشرأنعناکرحناکناو

فصنفىمظملاةيدلانم

.لېحسالةروفومةيدهل

لحم

لطبنيحامنیطمتهيدالف

۔لدمتکايفسفنلابتبطعاذا

لقعنيحاهريغنعشرأاف

اولولوواوحانواوحاصولواول
لجۇيثالثىمظملاةيدلاهل

لتقأوىصأسأرلانإسأر1وأ

لقميفمالكلاهنمنيبمنإو
لوقامعفورادادع

لمحشرالاىلعلبمظعمطقالو

لصفمءاجامثيحهنمصتقيو

لمحيكاذنمفصنلاالإوريعب

مام0Fدعهلباص

لصوينيملاممشرهتمطلل

لظكايفمطللاوامشرأال

لووهذإحرجلاهنمصفو

.ركذلادرملاو4افالسلاوداجلالاسالاقلقا(۱١(

۱۸۳



جشرأو افقلايفحرماكنذألاحار

عطابوكاتهمادهلوأف

ذفانلاماهرتشيفيأرضعبو

امثلثنذالاذفاينیأرضمبو

ةميقكلذصقتسانأساقو

هفصنرفشللمثمبرنفجللو
ىرجاذاربمبسكبنزف

ريعبلافصنرختنميو

هلکشرالاهعدجيفهنرامو

اممتذفننإنالاتاقرويفو

ةنعطكلذنمتذفننإو

اہكحدرملاوموقلايفكلذك

هشرأذفاونلاكهافشلامرخو

النكصاصقلايفنسبنسو

اممتعلقناوتناكاملبالانم

لوأتلاهحيفهلوأت
لصاتملاذفانلاومحتلمو

لمجتةرينصلاااهانذفانو

لزحتنحالزجنمةيداحل

لزبذإهناعايفدملانم

لعفتكلذكىمظعلاةيدلانم

لوحكاذنعسيلهارخنمامد

لضعأنتنلااذإىمظملاةيدلاهل

لمكمشرالانمثلثهمرخيو

للقبثلثثلثالإوثاثف

لمحتةموكلايفنانذفانف

لعنموهيبناجنمتذفناذا

للقتثلثىمظعلاةيدلانم

ليزتالتتبثأسمخشرالافو
لوم)ةدفوڈ۴سالف

شرالافسارضالاتدازناو

لثعسورضلاتتاکيهاذا

.ةاماكلاةيدلايهولبالانمنامةديتمحملا(٠)

٤۱۸



اموتمکترااذإندعميسو.

مہضعبونسثليبصلانسو

اهدادعناكنانسالاتاقناو

ذانال:تناکتناو

املضفصتقااذاصتقعسيلو

احللارمشنمءازجالابصتقيو

هلثکباسحلايفميرمبرف

ةدابزنماحللا(۳)فوبللسيلو

الإ|نكتوو

ةنکماذ

هد4ل

ةرعشنيالا

فتنواهاوساہ

اذاهلوةروفوم

احللاوسرلايفرمشامكحكلذىك

اهرىسكدعبنمربحلايفةسبراو.

نجلارسکكلذك

الكنافتكلاودضملامه

لضمووبنتنيحصاصقنما

0للفتنیحاہشراریعبلوق

لزنيسريغانسنئالث

لصوينيئالثلادعبنمنانسو

لضفيواذهنانسأىلعديري

لٹوباسابسحتفتتاذا

لدعملاباسحلادعهدعاذا

لقبتنيحوأفتنلانيحضنلالع
لمتةدايزلاواذهصتقااذإ

لوحنحهلتشمليه

لکولدعموسانانتفاو

البجاحوابراشيو

قارتلاوفالباىلع

(٥)لقاناکنالجرلاوتربحاذا

لقنيوماظعلالكنمككفت

رخآوهوبتاينالانمنسلادحانلا7اهددعرکنيأللفت)۱(

ںارضالا

بيلانيشلا)3٤

١٥۱۸

رعشلاةفيفلاةيحالابحاصطثلا«ةحللاريكفومللا(س)

.جرعالالزقالا(٥)ب

 



هشرافصتلاوناسجلاهرسكنه

هرسکشرانممظَسلامللسمو

فعضهرسکنمهغدصفو

امافتیيصأالشديلکو
يقبامفاہنکنمتمطقنو
مدنعدملاكلذيفاببكنمو

اذكهلجرلاونيملاحكلذك

مئاسلکنمعبرلافتثقفناف

هيرصنحنمهانیعتبهذناو

ةسمخقمسجلارۇليهناو

مطلريغابرضناكناو

هلکدفّقلاوعسكلاشراكلذك

مموريعايفهتيمو

هتاولصنمسلناهتبهذاذا

4دراہطقنەصعو

هربغعنعناملصقننافرعو

للضمواغهکفاذا

لكشفلدعوسلاق
لضف.سمخفصتالإكفلانم

لمحةحيحصللاممثلثلاال

لمحديللشرالاثلثديلانم

.لوجأثلثلاوثاثلابسحمىطعيف

لضفلاوهمكحيفراجیضق

لقعنيحهردقنمهنيعاهل
(۱)للہبسلالوزيوأاصاصقديقا
لصلصتاضيبفعضلافترثأناو

للميهيففيمضتلابسلاىلع

(۲)لئيملومجيجاىم

لدمسنئنلابشرالاتاشاار

لمحاملايلوأنمضبلوقىلع

لذختوىمعتنيحاشرأنيملابو

لوطأكلذيأاعرذضرألانم

لحرلالثيمعلاوكاحروأكدييبرضامسكنا(۲)لطالا(١)

.هباحعاوهتقاحهتاثلوطييذلا



اندمةضيبداوستلشناو

ةحيحصلانيملانعحتفو

ادهاجنميهابمسقيو

اہنم'صتقبهينيعىلاىندنو

انلعمملکمصناهشراينو

هعمسناَصقنكاذنمهتيطعأف

ةروسكمامتميقو

اهدشیرخأواشرأادنيطعيو

(٤)اہحیبقنمدحاوينمدجناو

افككاع

اهشرالبالانمرشعهمبصاو

لصفمدعبلصفمنمتلصفاذا

اہلکبچاورلاثالتألىطميو

اثاتتلثاايفوهفحرجناکناف

ةحيحصو

اقفرموامدقأ

لختيذلاامرمبأوهيلا

لوأةضيرملاناصقنململ

لدعوداوسلاطيطختملعىلع

صاصقلامويتيمحاذإ

لكوتييذلاهالومملكو

(۳)لهبتيذاضرألايفهعرذىلع

(۳)لطمناکوناکاقرطلجرلااف

لجاتيالنينثإيديمطق
لصفمكلامعوكنمرخانمو
لضفمشرافكلالضفاناكو

لضفيلضفماهبالاىوسلامو

لصفننحاہشرايفدثتلثف

لحياضرفرشعلاثاثرشملانم

لقتالعبصأنمةبجار
دموحارالكيفديلانم

.و

لزملحديلارجسەل

.ريصقلاجاجوعالالطحلا(۳)فللمت(۲)ةآرلالدنجسلا()
.قفرلاحيلا)٤

\AY



مشوقبجاورلارسکيفكلذك

اہشرأفرعيديلايمرصقنيقو

هلكشرالالقبيملنارفظلايفو

هلکدوسينيجريبهيفو

اندنعرفظللسلسانألاقو

اتوتسافعبصاتدازيهنو1
اہطعافمبدادمتبسحلع

دحاونوكتفيالأنأولو

هلممطقبمدي

صئالقدعكوليانمىو

اسنللفلاجرللام

مطقنو

مهريغودوموُباصوسوح

امهاردنمنمنامٿليقو

ممئانِإروكذللاممفصنلاكو

الصمموييذلامطلناو

هلقدعبهشراىئلثذخابو

املضفدولابصتقبيذلایطعبو

.لشالاليلا(1)
\۸A۸

لمحلوقلاوديلارسكسمخەل

يرينيحاءرزضرألانم
لقينيحهفصنالإوريم

لثعصاصقلايفلثلشو

لطبنحهشرأهيفوصاصق

لمکمعبشراامیففاہیلی

لدعأكاذيفمتصقتنو

اوفوامیجالقهباودي
لضفياشرالضفلابممبو

لزمبصلاىجساسمحلجرللو

للضتنمشرامممثاثلاكو

لتملسلالعدہعيذویراصن

لمجيشوجلاشرامهضعبىأر
للطيالمحلاملمملتقو

لمحيشرالاومطقلاهيلعناف

لعسلمالسالايوذلتقب

.لتقيوليتقلاباحصألاميلع



اعإوصاصقنيجوزنيبامو
اذكه<م ايفسفنلانودناكاذإ)

أ

لضفماہیلعماوقجوزلاوھ
MNهتماعصاصقن صاصفونمجورفلايفامو

(۳)لبہمثثتجااذإوأدرع۱1 تحد

اضقلايفديعلابرحلاداقسلو

يذلاولفطلابداتغلابالو)

هدبعةلابحىلوملاىلعسالو

ارغاصدملاقرلايفمجربو

هلتقدعبهردقي

هردقتوعیتحهمدخمو

ةميقردقلايفرلافعصناكوو

امردقبديلارحابلتقيو

ادم3هادارابصاغيو

هدْبعردّقاوعفدبنأمناف

ديوأملاردهأطخنناکنو

.
هلمكد 1تیدرأاذإقتعاو

(٤)لطمينمهداتقيتبثمالو
لمحشرالالبنونجعحيحص

لحمنيحهقنعيفاهمنكلو
دکيىلوملالتقاذإ
لامشوبونجتبهامهالومل
لصفدبلرحىلعسالو

لجيلمماحايفصتقااذإ
نيحمہلتقنمةيدهل

مهمومسبرفهيفیدوأف
لشوهولتقمهالو
لوموناسااهامر

لصوبنرشموصعمهتمیقب
عضومليلاكذاد

1)۳(ردر)٢(دانزنبرمناهللادبعلا نع)۱( سں)٥(هدلصلطملاوهلوسروناندشىذلا-)مجرا
71محرلانمدلولا .دقفلالكلا)٦(دایزنبا

۱۸۹

 



ةيرضبًاتيثجتقلاةمأناو

اتيمناكنارشىلاواهديسل
ةرغوهفتيمارحناكنإو

امفصنلااهردقیئابیئاف

ةفطنتقولايفهتقلأنإنومستو

ونومستلاةنضملاينو ابلثممظعلا

هنا۳وهوهتحرطناف

ةمارغبالكللهأىلعسالو

محلافامامطةاشتلكأنإو

هنیعببیبطًادحزحمڄلامو

ةماسقدالبيفليتقلكو
هلتقبںوفاحمeنوسمخو

هلهالنيميلادعبنملوطعيو

ةماسقىمعأودبعىلعسيلو

ةماسقماحالوتقلسيلو

هقنأمدلاىرجنإهيفيشالو

لاقرديلولوتقمقوسلاالو

لفربيحناکنإهتميقف

لجنينيحاهناعنآيفموق

لضفتنيٿمنماتسموقب
لوعمديزملاقوفالوديزم

لوحتافعضنوعستلاقلملايو

لقنتلاوهبيكرتهلمو
(6)لفغدمشيعوىمظملاةدلاهل

لکوبسیلامواعرزتلكأاذإ

لوقتمالومرغابلهألع

للعتيذلاىدوانامرغالف

لقىيفهولناق"نملاذإ

لكيفاملانعنمىدافالاو

اولغوأافبکربخامهيدهب

لخلخملفطولالختاذالو

لفحبفمرہمدجسمالو

لبسيناكنإنينذألامدنكلو

لمعتةماسقلاافہرادالو

.جربلكنيعساوشيعيأ(١)
1۱۹۰



ةنيبتسمنكنمنو.

عابوهوايماداحرجناكنإو

هديصاصقلايفلثعلثمو.

هداقامادوهولکاتناو

لومهنعتوملانافلتقب
لضفأوهاعاشرأهذخأيف

لوهأنوللافشاكموبناكاذإ
لکاتيامشرایطعأومادب

لقتأمشىاوذوشهيذلنکلو

انمسملضفلاىذرلافاغاذإىطميو
(۱)لذرمشصاصقلايفليثطفيغ

الهاکوانانتدحةبرضناف

هدیعببردعبارضناکناخ

صابهانجايفهمزلیو

ملاشقيتعلاوهاوسدبعو

هلتداقنابباسیلو

هبرضلشراريغهيلعنیلو

هلتقتبويىمظملاةيدلابو

اعوصاصقنمتیلسياو

ءىطخعسياودمعنعناكاذإ

لقيحراوجللامويشراالف

لمجبلتقلاوشرالاكاذلکيفف

ليکمدبعونونويص

لوقتمهنوتأياعهيلع

لکوينمهداتقيهنياناابو
(۲)لءرفكلذدنعهتکأاذا

(۳)ليجكلدلبقهتماذإ

لہحموهيلعىجامشراهل

تياءطلاناوشرالاهل

لقصمفيسلاورومالابراضلانم

لح)۳(بمصلاادلولعرفلاىننلاراجلاىلاوذلدرمثلا)۱(

ثانع(٤هضعيأهمْظبلا:
۰دابزساخیس

١۱۹



هحرجمديقتسنمىلعسيلو
هقحغليمدمبهارضعبو

هسفنشرأهلبوبنالاقو

دمعتلاحرجنعكوفعو

فندموفعزجماطخناكناو
هودعفيسلفطلابىقنميفو

دماعريغىقتملااذهناكناف

هشرأبموقطخهبراضف

هلهألوىقتلاديقأالإو

اہعامستالساعلايأركاهذخف

راتفكنمءالحتلاةنمطلاوأ
اهرارقداجءارهزلاةضورلاوأ

ايستدربلاةيشاحك

يلاللاليلاكأناك
اکيلاعملازخيفلفرتو

قفانم'لکبلقیفااىج

.للمتمالومولتتاماذإ

لجۇتهيلعطخةيدهل

.لهۋلاسرلاصتقاامحرطالب

لماعاضيرممااحیحصتنکا
لضحمعمدلانمدخهلمقس

لدرغوهولفطلاكاذحبصاف

لفغم”رغوهوهنمكلذل

لجوآندلاوذوهنعهتريشع

لفرتلابراضلاىطميفصنلاهب
لسلسحارلاطلاخالحارلاوأ

لبعرمكيشوبرضاملبعرب
لجلتلميکاسسجا
لفنرقوصلاخكسمرشنلايفو

للکتردوناجرصورذشب
لفرزغايفبارتألایدلةاتف
.لدنحوروهيدايوماقس

ةعيسوةثامانهاهيهوتع
3زا.6۶£-

ملعأهقفلايفمعاعدلاراکنممبارلانجلامتدقاہمامبو

۱۲



ہبقلمشیاموہیصولایفۃتولاۃءوظنلا

.ىامتهلاهجرىسوفنلايءاشوللاحونرصنواةمالملامامالاخيشلل

نزاوسلاوفيخودجنبنطوملكيفناوخالايلعمالس
مويسفنللةديصقالكنمکیيدهس

ناجفصوامتکحافمکمسیمامضبنعمكت
نتعملکاہلفحلفنسردداعملعءايحإLeمور

نحللاوفحصلانماوصوفاقياهداصونسبافاق|ولدبالا

نسلأبنيملومشاسمملاهقفبممدجوفانئارقىلإترظن
نجمينأراغاميفاموباعصاهنألجأنمنيدلالوصأاوسانت
نتمأبدوقعلاكلتنمراتاممظلدوهعلادبدحمتبحأف

نميمملاهلالاديحوتروفلاىلعهضرفدملامزلملعلواف

نولايذبميشهارحأافالإوهريغجردديحوتلاكردأناف

نمنملمملااغاوعدتنکامولماعتنأنليللقف
نوكمنمةنونيكالناكدقوةقيقحقحهللانأبلوقأ

)مم۱۹۳



هدمبناکدققلمالبقناکاک

سهوجنوکالناکناکملکب

ااو«رتلايفنوكلكسلو

هروصوهبشودحنعسد

یربالوأرینعمیانوابد

اداسلابلالعىحضأيذلالكف

ؤاوتسافىوتساقلملاوشرعلاىلع

صقنب

2ویعالاJlهل

يقلاغويإليفيداقتعااذہف

اشناهللانعتالاؤسعساف

ا1يتمنأفيكيأنماملہف

امنريغةنيصلاؤسلكل

هريغسبلةهەۋارسأو

يفصوف

ذ

يلوقيتافىصللىرك

ةضرفقيضلايفديحوتلايلبامو

نوكالباتوكتاقوالاقبسدقو

نكلانعىلامتلالحنوكالو

نوصلاوظفلاوملماابهنكلو

نألاوفييكتلانعلجو

نذأالونبيوحتهاذاف

نهذلانعفنافهللاريغكلذف

نقتمراقاومارو

نكملهدوېعمررع

نوكلايفهباشيءيشالولاثم

نرفومناعابيايعوامم

نمضلعاظنيفامممحأس

نطفوزرتحاف5و

نفلايفةلاطالابيدارصسملو

هاذاہکلو

نمةيمستمغى

١.

نيامسالاکرا2هيمسلو

نسحهالووأ*يسمةءارب

۱۹۵



هنافداعولاوانش

معيبیداعوىلإوناكلذك

هللقةيالولاينعماملیقناف

تأراعناعونذاتيضراذإ

همکحةيالولادصيفزاجامف

يذلاردقلابناعالااومزلادقو

ردقمكلمن٠مءأضقلکو

الكهللانمقلخانلاسفأف

رسمهيفاململلكف

هلېجنیلاةفرطمكمسيمنامو
هحوافيخارتلاىلعىذلااماو

مزالضرفلافتاقوالاىیلاهجوو

لمحنتملدرواذإ

مستملفمارایول.تقوںاو

ةنالثمارانممسيمامو

اوماعافكثلوأنمفارتقااذهف

ىدجلاوةلالضلانعالثاسايف

|ہیففیراصتلاضمنع٠یہامس

٥۱۹

ندتلايهاوفكلارفصنهلانم

نمؤمريغكرشموهفكسمأوأ
نمضلاببلاونارفتلابكاعد

هلالانديفقفاوو

نعللاوةوادملامکحيفهانزحجأ

نەملاةنخسوأناكاربخهنمىأ

نزلانمهايلايرجحنمناحُبسف
ندبللكرحتلابباستكاانمو

ندلاوايرسقلخهدمملو

نمزالکيفدیحوتلاهلمجوهف

نقللادوروللهجوفتالث

نعنکياامدابالاىلعهجوو

نتالولمعافتاقوالاتنحناو

ينكالوحرصروظحلاةقرافم

نفألاوذلملامجاررصملح

نتمابكنمنايدالاىلعاوضعو

نجلجلامضللارحبلانعتلاس

ىعامايوىنامشنل



یدهمنامرفکلاب
مممةلالضلاثادحابلضأ

مهاعدىمناظيشلاملص

يذلاىلعالإروحدملاردقينلو

انراتقايفهلانوذأمناکولو

كلاع“وهسليحل]دمحم

ةمصعونايىدهىدلاامأو

هلوقكترايبللهادهامأو

ىدېللهللامد

مهدصقلغاشدشرلل

اغامنوملاوقيفوتلانعتلأس

مرنمةءادبلانيعيطملاامه

مہهماعنعنمحرلالاسيالف

مهرذملمدقلاملامفاف

مهونڏمهرضتملاساناىح

هدابعيفملامکحهلاف

انبيبلهيفراحدقيذلااذ

دبعتضورفلاويهالف

١۱۹

.ندصوعيطتساناو

نكسلاوكرحتلالافأباولضو

ننزلابهناعدتسايفسوسوو

نزلاونيشلابءارغالانمتركذ

وحننملقاذإ

نطلستلارسقلقنخالوقنشل

نةيتلانمّؤملةمصعىده

نیلاىلااوقىسفمهاندهدوک

نولاووذلضقاثيمالضقنلابو

ترونعتلابحضاواذهينلاىلإ

نبغلابقلاحرصمہفت
نتفمنالذخنوعلاكرنااک

نطوملكيفقحلانولأسيمهو
نذالايذهلمکحلاومهرضامو

نسحوذواندنعاموقضنبأو
نولاوةداعسلابملعقیاس

نيالاوكونلاوءارغلانمداحو

نسحلاوحبقلاةلعيعاربسلو



الأعلوقناديعلسياو

یوغدقسيليانومعلملاانهاهنش

يرطاخةربحبلالهأيفراحدقل

ءانبلاراناامبروقایف

مهدقعلحاوفيلكتلااولطبًادقل

اهلجعرشلادعاوقاومدهدقو

ماو4 تهافامتیلایف

مبارسوررورغملاانكلو

كراتلالإتاعاطلالمكتالو

هللقفليلدلااذهامليقناف
ىدہلاوةلالضلاهللاعمجينو

ةعاطورفكونتراعإممجيا

هدْصلقعلابلازءيشلحاذٳ

2دېعبفوهللادهمباوفوأف
لصؤمءاركلايركملااميأالأ
الكرئابكلامرحتبنردن

هكحوديعولاذافناباندو

قدلالجاعيفدحلاريبكلادحف
هنافديعولاهيفءىحيمامو

نمايذصىلعيضعهنكلو
ياوريخانااسايقلاقو
نودتلاتافرخزاوداشےہاو

نظلابةميرشلالبس

نوالاىااوحارتسافىېنوصنم
نکراننعىضقملاراوفاولاقو

نہ

نيملهافاوذءامرخ

نابلطبت ادصیر

نوكتلافالخاذهةيصعمو

نولملکنيدںناڏذکالإو

نوعلابهللالاساومغلابودحف
نوبلعقافواكرشرئامک

نوابرانلافراثلالهاديلخنو

نکبسمرشابراتلاباذع*وسو

نباهيفصوصنلاِلِاساق



ترواحمناممءامسأةئالث

ايارئابکلالهآنمتامنمو
انماةعافشلاىلعلكينمو

ايجارهيجناعالابنظنمو

هنافءافولاريغمتامنمو

هدنعندالفاذبنديملنمو

بجاورئابكلانيامزرقالأ

كرشمىحولايفنحرلابذكن

هدوححڭرشوةاواسمكرشف

ىنلابكرشأهللاريغركانو

كرىشمدرلابصوصنلامداصنمو

هتافالوسروأافرحدرنمو

هضمبهئمبهاذءيٿلکالأ

هلقأهنملازاېمندلایوس

ىلوألالللالهاجيفاوددشدقو

امتسجاةروُسفتركةدقو

قمشرففولامف
اهلكضئارفللءاداكالمامه

۱۹۸

وريك .نرقعباقملاورفك

ندعلاةنجنعهاصقأايفارصم

نيملايوذيفهبرسخألمعالب

نظلااذبباخلامألابفوبملو

نقذلاىلعريمسلاتاذيفكبك

نسحاوأسبافاذالإهللایبا
نودولوقأامظفحافسانلالع

نيفهيلعباڏکقفاىو

نيخةنايخوأقافنفلخو

نمييتلاتافصلامدهنملواح

نلابقفاليرأتلاًاطخأنمو

نوعرفكنيلسرلاميدر

نفومامتمتسمهعيفف

ىنالڭاذنمضمبلاوەكىضم

لہملاوو

نوداق4حورشمامءاکح'و

u
نمالاممتحم

ںرقلافنياكباقلايف

۶ ۰ 2 .



هيعسهللالقالنب

ةضبرفتونذلاسكنعكفكف

ةبوتبذلاىلتنأهنمدكوأو

ابلثمنئالملاورسبرف
زئاجلوقلايفتوملاتاق:اولاقو

همكحطرشلالوقلايفهنأىلع

FEرسرودصلانونكلدهام

هدضكاذنم

لصيفوقرفزاجيالاىلعاذيف

مبرابالاررادبالو طن

ةوعروولامعاومولع

ةنالثنسللاليزازعحاف

الھاجتطرأاملاوءالانعفم

ةرطفكفسنعتملاكدبقنو

یرولايذلتالناقماسيدہف

هقاخملاطمنمرادحراذح

هنل هنورمءیرمصاهان

نمالبارجأتاعاطلالعوجربو

نثلافشلارهاملالاقكلذك

۱۹

نكمعسلوروظحلعفلایو

نكسىلاببلايف
نعنعتلاباهبوطمنعلاستس

نصحتفهبذوخامكتاف
نالواذذخردصلاتارمضملع

نتباواھدعاوقعضفقدصماعد

ىشالةنالثلافانتملتخااف

فزنلجرفولاوماوءامد

نطبيفورہظلواطسروضبقل

نهرلاقلمهاشنالمدانم

ب

نصحتلاعوردسلاوهتلررسا

يجيذلامیدانممغربد

س۵

نابنم4شمارحلالح



اڀيتعاوامادعكىهانق

هلیبسماراامكراولمحاذخ

هلمساامارحامأو

هنايريغهيفسیلو

هلادلدبتاذهنعداجنمف

ديناجشامو دصارممیسرک

ىتفلاىلعرعامىهدأكلذف
دحاوب؛يجيالدحمنممكف
هلدعةمايقلانزاومامأو

زيتدابىلاليعافأنزوف

ةفدودومعلانازيمبسيلو-

هنيدفمقتسماطارصلاامأو

ماسمرادنعنابطارصاذ

هنوکسيعسهاشمهکرحت

رباجتبثربقلاباذعامأو.
هاراثللسانلادوروامأو

امماعمتحيطخسلاوسیلو.

نديدبةايلاذنماهمزالو
نقيملیندانودفقو
نقلاوكلمتلابديلواد

نطشىعانطشقافالافراطولو
نیلاةوها.واھىحضصاف'نوب

يجنبرايفتالاۇس

4الومدقتيدبعاي7
نمنمنمنمونمةيعدق
نزولاوقلابنارقلاحرصدقل

نسحمويسميقعيفرظنيل
نيدلكنمتاينللنزولالب
ننعحطضاوقرططارص
نمالايوذرقتسمداخرادییا
نعياييعاسملاكلتيفرجويس

نهولابةعألاضبهفضو
نەملابحلاوملعلانقيدورو

نوهمومرکمدعهش

b . . ۰ -
.انال

ملعووجلبنعانينعيالونبهلادلدنهللاهمحرفنصلا ینعم(۱)

¥oe



هذہكتسيلرادلاكلتماكحأف

دصاقمزعلابتاعاطلالماعايف

بغارعمطييمسلايفاحداكايو
هعرسخأنيتنثلابلاطابو

هبيغلفنلاوضرفلاليزيامو

ةيشرذحافءارقلاةبكافف

Lsتكلا۳رألايفتمرحدقلا

هطايبدوسياموصف

الأمطاوقلاةميبنلاامأو

امتابظلاجرلاقانعأعطقت

هبرةمعتداسحاأن

نساعكنملسننابتيضر

رلضفيفءامعنلاووذتدمي

ةتكننشخأباذكلامفوشحف

هاوديعولاهايقعناىلع

لتاوقتارقحعلالخيذہغ

ابرنديفهانلتيذلااذہف

جلاخنيدنعسیلوعداهللاللا

نەسلافىزخأنارتلالخدنمو

نلفكاربدلارادباو
نمالابكبسحقالااذهدماح

نميملاهلاللكيرشنماف

نبعوأةيينبربيخلکل

نزلايفراقلاروجأبيذت

نلهلوقيفنجرلااهدكأو

نمطلابعرشلانذأيملنمةبيثب
ننجوعردفادهالايفلبنلاكل

نرجلايفتدقوأرانةلعشك

نقابمحملاراتهدبعىلع
نغدلاورغولابنيدلاريقفىقبنو

نسمئلاوعبرامعلافمهدساحو

نتنلابةءورملارطعهسيندتل

نطيوشىھدآلقعلاصاوصلك

يطقلقيمانکاہیردزبدقو

نذاالبهولخدافايحتكاذىلع



هلعدنجأوابرهبتیضر

هلقمرحلاتباةبعكلابو

لعءارغلاةوعدلابو

مولملاحرشىلإانقىس

ةريشكمولعلافادجيليلخ

ىرسحرمعلااذهلحاور

اندوبباطتحايفادہجلاتمو

اننامزرسهوكثأامرثكاو

انيعسةلاذرلايفماعلکيفف

فيواماعنتسلاعلار

هشرفيطاهزاحنملعقیقح

ةرتسوتیوقايندلانميانم

ةعاطةبحصباريفىناماع

اہمیمننميتافاميفرضامو

هتدجوفارطشأيافزتلح

قاالس ةنوحشمهنثافس

ةوهتدہلمرحاذتنكولف

اهوجشلكاوبينيكبتویمناس
۳۰

.نيدلاندمالسالابوالوسر

.نابفامامإياشلامكحلابو

نيدتلامارکرھزانتا

نفالكاوفلأامىلالاانافك

نيىلابقعنبتومابارغاذهو

نظلابةيببشلاراطوأضقتو

نرلااحطنمانباموكناإ

نوهىلعايندوانيد'ىرقہقلاع

نشالوارولايفمويلكيلب

نخدىلعندمکقولاةکرع

نكملدعتسبدكودحي

ندللافرشالابعةمدخو

نميلاونمالابناطوالاكدسع

يعافعوادغينيعتمعناذ

ىسلالمعلاالخامافيفيابارس

يتنتوهيفلومالانعقومن

يفداہبلیلقنعاہیلاریس

ندلالجایشضقرعتوباناق



قلاباتئجنايتحرفايف
انبرحماسينأالاقسل

اهماوردزتالواهوطخواهوذخ
دشنو

؟

اوحفصتنأللاب

هناكديبعنعاوفعبراي

هدحولدرايوقرخاو

ينيحيفقاحاذيفزحايورست
نتاةمصاقيفالاوودب

نجهتلافرطباميفاوظحاتالو

نكمللانعتارداصلاتاتلفلانع
نونلایورلابارعشفلکت

يماطخنمن*را

نعومريخىلايداحلادجألع

اتنوناعوةڻامانهاهيهوع

وةرہصلارلاهموظن

امفئاظوميمجنماہبقلعتامو

ريصلاودجلابامسنمامس

ادغوامونلايففيوستلابردوغو

9راح۳ازمیضامىفبأ

4تاموتلاوخامأو

رحمتلاوىرسلاويلايللارہسو

ریاننعيطللسكلاوزجملاوخ

رمشتاابالماعیرخأوانيدل
رىدتمادكارلاموثجلابالو



هليلسأرلادّسوموهريس

هجادموکصسمشلاكحخسنیش

دجاوريغدهاجدحمنمکف

ةليلحلمبلالامريشمكو
دعاقلناوريغعاسبرالا

يذلابكلېجمايالابجمعنمو

هريصعلهاجاڏنمبجعأو

سعانكالإهاينديفءرملاامو

هسفنبدوذبناظقيلاحامف

ذدنعىرب ةرفنتومارك

تزرافيحنافرخاھدیذک

انقيثلعنعصألاىر

ىطغملارسلافشكنيس

أنهبرهدلااذهقرفي

هظفحرفكلاوديعلانبقیرفتک

هناولصنمضورفللاعينش

يتلاامفئاظونماصعبمرخو

بصتنافدصقلابهيجوتللتقاذإ
٤‘۳

/

ركفلاوسواسولاوامالالابح

رونتمللرجألارحفحالاذ

رفظلابىظحأدامدجاوکو

يرديالوهوادعللءاٺيلعمو

يرحتالسلافلابوهوفلاقوزصو

رشاربخنمكيسعوأكيداني

رمغلاکیرکلابانیعمنيو

رحبلاجليفجاومالاهبتطاحأ

رتغمبلقلالهاجرغبفيکف

ريضلانعلاقتنالاعابطلاىبأتو

رونملافاطتقالتبافباغو

يفكيذلالامعألممتو

ربماحضاونعكشلااذهتاباي

رىدلابشنلاودالوالاولهالانم

رمعلالوانمساتاولصلاىلع

رخلعيضصأوهفاہنمرخأوأ

رذعيذلالإرذعالاہم

رکلایوسنمغرافيلخبلقب



يذلليہجوتہجوامشاخلقو

اهنإقئالملانمالاخفقو

ةينبلاحباجصتساالتالو

اهونافم۴تنبلاةيمكلاىدل

درجمحیحصمرحأو

ايابحاتفمريبكتلااعرحتف

ةحصبيلصملاديعلاربكاذإ

هردقفربسلفيرشماقم

عفانبامويمساعوشخسلو

ةءارقلبقهلانذعتساولقف

ةالصلاف7¦نىف

ةءارقباتكلامأنمدبالو

درفلةالصمامإارو

ايلارجلاةالصامأو
ممذممزخوزجعاوداف

ةءارقاياستحاونايلرو

هذعمينأالإرم

٢

رکنمودنودصنعسده

ريدملاليللاكالومةاجانم

رذحافكثايرعاطإوفوخو

ربقلاىلإليحرلابعادوةالص

ركفيحصتلاونحللانم

سالاةراد3مححصتمتم

رلالصاولا

رشحاهقثالعنمینختنمیوس
ربدتلابامشيفبلقباغاذ

ركذلاوصنلايفءاجدقاكلمسيو

رداوسقفداصلماجعابليقو

رسلايفوراهايفلفنوضرفل

روقلاىلعهدعيلفاهنملفاف

روکةروسردقيانموثالث
رثکألکيفلضفلافامقوفامو

ريثلاوأتايجمملافورملامطقب

رمضلاةفرحامطقالإرسلاامو

رسلابتايلفءابلملاةمجعلاو

نمتحرهال



نكرافڭنءارقنمتغرفاماذإ

هعوکيفلديیالكف
زجيلعرثلابضرفلاىجيملنمو

اندنععرشلااهدحثالثمظعو

ندصقافضرفلانعلامقوفامو

وتسافميظعتلابتثحناف

هنافضفحلوأمفرلربكو

ةببجعضاوتلابادوجسرفعو

دکومعرشبدجستملتدزناف

جناتكيميضبفاجو

ةبكربتابجارنزو

اهاروافطعلجرلانانبحتفو

دزالمظعتلاكاثالثميسو

يذللكدوجسنمامايقردابو

ةفطخارقضرالانرقنتالف

هبجوبيلصملاديملادجساذإ

دجسمراصامضرألاعاقببحأ

السلاةكناللاهلاهبيهاب
۹۲

ردقىلعانئمطماوساعوكر

روزلاىلعبايكناوءاتحتاكاذف

صألابمىالايفنايتالاهزجملو

رينلاوفطحلانمبرخامودامف

رثألاىلعءاطينمالإحجنيملو

ررقملايفلصفملكمكري

راکيذرکالناشلاریبکاک

رفعلاىلإتادماعبارأعبس

رتنافتارالاىدحاترهقناو

رذحالبادمضرال|كيدينكمو

كىعارذاقصلشرتفتالو

ريطللبلاخلاتفيفليق5ک

يفدودحلاصقنتالو

رهابهبشلاورممامايقنماوك

رقنلابهافاوفارحیونكيدك

رشبلابةلولذلاضرألاتيحرت
ىلعلصنمهيجي

رفعمهجوبيدعاورظنالوق



يلادوقئاجو

و
.لحماستلااماياحتف

ةررقاوى

اهراسمكعىلع

اطااہ

الجوىلعاذنمنکدعبو
ايلصملاقيیلصنملکاف

ةرابطرغبلدنءيرصاةالص

اقنلاوةرابطلايفةالصلاكالمإ

ًادبمتءوضولاهللاعرشدقو

ةّكسةماقالاوناذألاامأو

مزامكاذنمةادنلاىلعسلو

ةّسمتيقاوملاهللامسودقو

امللصاحاہنقوةالصلكف

اہکارتشااہفلیقدقامطرفأو

ةكرشرصملاورمظلافارطسوأو

امدحسمشلافيصلةالصامأو

هنافتقولبقیلصناکنمو

اتقولتامزاللاضورفلاكاذك

اہتقوفیسانتوأاہعماننمو

رجنلاودتحملايفداسنمانساك

رجهالببيبحنعفارصنامالس

يهدلايفلحامريبكتلامرح5

ربصاوهلالاسافالمألبق

رظنافلعفلاومسالانہناتشف

رېطوتبلالصبلنك
ربطةنكمأونادبأوسابل

رمطتلايتبهللوسر"نسو

رصحلابتقوللمالعالاامهدارم

رصملايفةمامالانهلعسلو

روفلاىعاهادمرصحملوالضفو

رصإىلعهولئاقاذيفددشو

رجحىلعاذحرطافالیلوراہ

رسياملتقوليللاةالصكذك

رفكلاىرعهيلعتقحتعلطناف

رېطىلعفلابىلصولوديمي

رضحتلالبقكيزجال
ركذابخسنينايسنلاوماقاذِإ

۳۰



اہضقيانإيللاقسافلاص

يذلايفددشواذهيفصخرو

بۇؤاتةالصلايفكارتعااماذإ

تايذؤملاراضللاعفدو

تسبللاومالاةيجنتو

ادصللكمعلايتساابضقنيو

هدروتافتلالاواللابلو

ادمطسلوضنقاضقنيو

ًادحاوهلمجاوملالخوبدات

ةأدهونوکساہفامدكوأو

اقثاخىلقلالقاعشخ2

هلرحتلامسفنلاثيدحاماو

امعابطسوفنلاورارططاكاذف

رطاوخمدداملاانلو

ليمأةتستزواجاذإرصقو

يهدلايفحماسيكرشوخأامأو

رملايفكرتيمماراراميلصب

رصيالق]

رضلانعءاقناريغلاوسفنلانع

نمضإنإهسفنىوس

ربکلCCالكلاوبرشولكأو
صزلاروسيفصنلابولوًاباوج

ابيشووقالتاتفو
يهاي

۳كروقافشإوفوخو

رزىلاورزغلابمسابارأهتلت

ردلارذفهيلعسابالفاباوح

ركفلابةيندلإسفنلاةثداحس

سهدلایدملوحراکفأسواسو
قئالعلاباحصأبفيكف

سعمباقلالالاماه)ككرتو

ربسلايفةميلملايذنمىالاساق

ىلانلبقىتحرصعبرأنعناتعكرام

۸Y۰



مهدو#نونطاودومملالهأو

مميالإحايسلانطوامو

اہلیناطوألعبلاتاذناطوأو

ةنسرفاملابميقامؤي

رفاسمقمل*راابماناو

ةتالصيلالصاءدبنكملنو

هنسنسحانالصولايفنسدقو

هنالصيقابمامالاعميلصي

دوموأمايقلا

ةرضميلصلاىلعتلخدناو

ةيشموًايعسرضلاميزنأهل

ىلوالاةلبقلاردتسلنأرذحلو

نمرافاهيفوهسلاكأرتعاايهم

ىضمالتاحلصملاتامعرملاامه

ىشتنااذإةالصناركسلسلو

ةعايجعمؤرماىلصاملضفأو
ةنسةعاجلاعرشلالضفدش

همامامویموماملاقبيالو

رمالكمهفايسأىرشلالهأو

رفغوذهللاوريسلايفمهماود

رهقلايوذيلاومللديسلاكاذك

(aleرفسلاىلعسقمالضفىلع

نالالعنيتەكرلاقلايفويف

رسكلاوضقنلابهارحامروفلالع

رفولابرجالاولضفلالينلذاعم

رمألالوأنمتاوفألاكردتسبو

رېخنعريغلافنالصولانكعبالو

رذلاوقدولاوناخدلاوحيرلانم

رضلانعلايتحاباجورخاجولو

رذقلاوهراكملاوديدمحلاسمو

رنييذلاورورفلامهولايدجسب
رداونماعافایفًادصقلس

رمغماهيلعيشنملكالو

ريلالمعمقافنممهمي

رىولاوفينلاونرشملابذفلاىلع

ألاىلعهعبتيلوبحطصيالو



ةلعلمايقلااهيفقطيملنمو

مسومعاجضصالافقطبملنمف

هنالصفیکیلفرمأقاضنإو

ايكرتفاكملادملا

هفنافلابلابهيشتلا

سالو

حنسناو

رملةحضاوبدعقيلفقوملانم

نيدلايفهللانموهيلع

ملامريبكتلاىلإالإو

ارضيفولو

ركوأهزنتنمنارقلاىأاع

رەسلانمناہطوأت

لفتشافضرفلاىلعضرفىرتعااماذا

رجمامةيقبكردتساودكوأ
بجاودكوأهللاندارفأف

ةنافةالصلاببرقيملنمو

هنالصديمينأهيلعسلو
ل اندیحوهشابرقت

.اعبراوا(:الثیلصلهكشنمو

امتقووةالصلالصلهكشنمو

رضيماقلطاوأىدفلهكنو

لسمةمذضرفلابتلْغشاذإ

ايكضئارفلايفرثاجلصالااذف

مادلصالافمرحتلاتشنان

۰٠

رضلاوروءاسأبلاورضلالع

نمليزلانامرح

افىوابنارا

رحردح

رکشاوهللادمحافْلفنوضرغب

ردكلاو'وٴبئاوشلانمامصالخاو

رحدعواهدتمبالو7

رہطعةالصللدصقفمم

رخولوفأاسعمافكشلاانه

ريذلانقلالاهرملف

رصاوقاطلالحام

رجفلاكحاتلتءاجلبلاةجملاىوس



برغمهنسالوسرنسو

ىدالاسنمخایشالاننسنمو

ءىيېمريخلفنلاةالصناف
ةمساقفانلاءاضعأنكلو

هيرديعلاهبىقابيذلاريمل

اونطاوةالصلاحرشاوبہسادقل

االتايفاقلاايفتمظنو

زربمخيشرصعلاسشناىلع

هلقمدقتالاونمدىنملو

هدعبوالكرصملالهأعاف

هتالصممهللامالسهيلع

هعيفشيبنلاناكنليلوطف

رولايفدكوتلاورجفةحبسو

رتسلاکلفاونلابضرفنصح
رٹکیپهاشنموللقیلفءاشنف
رتفتریللانمظحاهزهیتم

رهطىلعةالصلاراثكاربلانم

رشعالورشعراشعماف

ركيوباخيشلادق
رعنامظنلابعنصلاعيدبیا

رەشلابنىدلاوةقفلامولعمظنب
رحسلابهافنميمالازيعاك

ركلابيطاذيحايهناوضرو

رمزلاحلاصممسودرفلاىلاحارو

اتسنومبرأونانئاوةثامانهاهيهوتع

۱٢۲



وه

همہم

رامبألاهكردنالىلاهلوقبقلعت

لسوهبحصوهلاودمعانديسىلعهللاىلصوميحرلانجراےس

دبعندمتفيعضلادبعلاهبناکنممارکاوةيحومالسفدمام

دمةمالاهذهسعشوةعأألابطقهخيشىلايناملايلبلملاديعسنبهلل

هددسولامعالاحلاصلهللاهقفويبازملاييرنملاشيفطافسوبجالانب

هذهانللحلضفتخيشلاامبألوقأمث.نيمالافالاولاوقالايف

يضروىلامتهللاهجرامنعيفانخيشلاقخلالضفلاكلولئاسللا

ملاعلاخيشلاىلعشيفطأفسوينأدمحمهبناكنممالسفدمبامأ:هنع

ضبلوقنعلئاسلايناملايلياديمسنيادبعنبدت
البةيؤرلافىلامتهللانعةيفنملاةيؤرلايبفةطاحالاكاردالاناةيؤرلا

كاردالانأهريغالووهدجيالضمبلااذهنا:باوملا.ةزئاجبةطاحإ

دجويلبسابعنبالبسنولوفرعلايفوةنللايفةصاخةطاسالا

٢۳



ةطاحالانودوةطاحالاىلعةعونمملجوزعهللاةيؤرفاهنودوةظاحالالع

ىلامتهلوقفةقلطملاةيؤرلاكاردالانايرمشالانسملاوباراتخادقو

بلسلامومعليفنلاوقارغتساللةعادةيلكةبلاسراصبالاهكردتال

روہشموهنمثحيلاهلمتحماموىفالاكدابتلارهاظلاوهاذهو

لجوزعىلامتهللاهيزتىلاةمجارلاةيلقملاةلدألابلطبيببتكلايفرركم
ىلعةفسالفلاانقفاودقوهبشلابجوياقلطمكاردالانأكلذو

بجاولاوهوجولانمامهجوبهيقاليالتاذلاببجاوااوكلذ

يضرعلابجاولافديقمواقلطمامايلاذلاواماوًيضرعاسا

ءاوتسالزئاجهتاذيفوهفهعوقوبهللالعقلمتيذلانكملابوجوك
قلمتوهبلجوزعهللادعونمبوجولاهلضرعنكلهمدعوهدوجو

ياذلاجاولاووهيهوهتافصوهللقاطملايتاذلاتجاولاوهعوقوبهملع

مرجهللانإليقولفايابمادامهلبجاوهنافمرجللزيحتلاكثداحلايف

نكملاوزيحتلايضتقيمرلاوزيحتلامدعيضتقتةيهولألانألضقانتلا

اندنعقلعتالومقالهنالجوزعهللاءاضقشلاحهتاذلمقاليذلا

قالىلامتهتافصولجوزعهللقلماتافصكهقاذللاحموهاعهللالمل

زئالابقلملالملناملهوانموقلوقىلعولاحهنأثيحنمالا

لوقنعواذكةيفيكىلعمقوولهنالعهناتيجنمعقياليذلاهتاذل

T٣



نوکينأمولاعنةمجيفاليأرلانوكينأعنتمااضمب

لقلانألسنالاناباوجلاميلاعنعمولاومحلازوجيلقعلاوةهجيفال

لقعلالبةمجينالدوجوملانوكبناوةمجيفالىأرملانوكينأزوجي

هيتۇرنألةلاحةبجيفالهتيؤروةهجيفالذوجومهللاوكلذناعنممولاو

نافهجيفهيئاروةہجريغيفیرینأروصتيالفةہجيفهلباقمنم

.حراوحلالامأنمةيبسنةيؤرلا

يهمنا
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تاعلابانگ
عوضوألا

ضبريسفتوىلامتانعلاثمالاوءابشالايفنوديحوتلايفةموظنم

نآرقلانمتايآ

قولخلانمقلاحلاةفرعميفةححلايفةموظنم

ةيردقلاىلعدرلاولامفألاقلخيفةديصق

نآرقلاقللوةينمىلعدرلايفةديصق

ةياتلانملاستغالاوتاساحتلالسغوءوضولايفةدىصق

ةمجلاةالصوهيلعةالملاوهنفكتوتلالسغونديملاةالصيفةديصق

هطورشومومايفةموظنم

ةيزجلاومئانغلاواوجووةاكزلايفةموظنم

كلذبقلمتياموكسانلاوجملايفةموظنم
ببالاموثنحلانماہیفبحامونامبالاةرافكيفةموظنم

`فانتعالاوروذنلايفةموظنم
ضلارفلايفةموظنم

هبقلمياموهطورشوحاكنلايفةموظنم

هبقلمٿياموهماكحأوعاضرلايفةموظنم
هبقامياموهماكحأوقتلايفةموظنم

كلذبقلتياموءالولاوبتاكلايفةموظنم

هبقلمتياموهماكحأوقالطلايفةموظنم

.كلذبقلتياموءاليالاوراهظلايفةموظنم

٥



غوضوللاةحفص
كلذبقلمتبامونارلاوعلحلايفةموظنم
كلذبقلعتياموةضاحتسالاوضيحلايفةموظنم
كلذبقلمتيامورايللاودقفلايفةموظنم٤

اهبقلمتيامواہمكحوةبرشالايفةموظنم٠
هبقلتياموهمكحوابرلايفةموظنم١
هبقلتياموفلسلاوهوملسلايفةموظنم۹
اقلعتياموامطورشوةراحالايفةموظنم٥

هبقلمتياموعويبلانملحمالامميرحتيفةموظنم۷
كلذبقلعتياموديصلاوحئابذلايفةموظنم٤۷

دوقلاوصاصقلاوتاحارحلاوءامدلايفةموظنم٠

يءاشوللاخيشللنيدلالوصأنمهبقلعتياموديحوتلايفةموظنم٩
re۳يءاشوللاخيشاامفئاظوميمنماهبقلعتيامواهماكحأوةالصلايفةموظنم

.راصبالاهکردتالیلامتهلوقبقلعتةمېم۲

هنطىلعفرشأوهحوباتكلاحقت

نیسو
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