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قيقحتلاةمّذقم

ميحرلانمحرلاهللامسب

مَنَ#:لئاقلارونلاىلإتاملظلانمساتلجرخمنيملاعلابرهللدمحلا

00۸:ناخدلا©دردمهمل
نم":ةرطعلاهتنسيفلئاقلا8دمحمةّيربلاريخىلعمالسلاوةالصلاو
هلآىلعوهيلعهللاىلص(٢۲رءعيبرلا)"نيدلايفههقفاريخهبهللادارأ

.نيدلامويىلإنيمئادامالسوةالصرايخألاهتباحصوراهطألا

:دعبامأ

‹ةميقبتكلانمثأنمربتعي"عضولاباتك"انيديأنيبيذلاباتكلااذهنإ

باوبألاوءهيفةعبتملاةيجهنملاوءهيوحييذلاريزغلاملعلاثيحنم
هذهلكفءهبضرعيذلاقّيشلابولسألاثيحنموهيفةقرطملا

بلاطوملاعلاهنمفارتغالايفبغريامياباتكهتلعجرصانعلا

هامسكلذلوءهيفةدراولاماكحألامهفيفةقشمنودسانلاةماعولب

.هللاماكحألريسيتلاباتكيأ"عضولا"باتكهفلؤم

خيشلاهيلعاهعضويتلاتاقيلعتلااريسيتواحيضوتباتكلااذهدازامو

رصانخيشلااهدازيتلاتاقيلعتلامث٠-هللاهمحر-شيفطاقاحسإوبآ

نيبيذلاديدجلارادصألااذهتزيميتلايهو-هللاهمحر-يرومرملا

.انيديأ

ةعبطالإهنمعبطيملهنأالإةّيملعلاهتميقوعضولاباتكةناكمممو

دعبتردصوء-هللاهمحر-قاحسإيبأخيشلاتاقيلعتبطقفةدحاو

.ىلوألاةعبطلانمةروصمهنمتاعبطةدعكلذ



رصانخيشلاتاقيلعتلطوطخملاباتكلاىلعانلوصحدعب:ًالوأ

عضولاباتكعبطةداعإلةيملعلاتاراشتسالايفانعرش
نبىفطصم:نيثحابلانيذاتسألانمالكانرشتسافءتاقيلعتلاهذهب

ميهاربإنبناميلسجاحلاوء(ةايحلادهعمبذاتسأ)يفيرشدمحم

.ةميقلاامهتاظحالمنماندفتسافءزيزباب

دروامجيرختواهطبضوءيرومرملارصانخيشلاتاقيلعتنقر:ايناث
.ءاملعلالاوقأو«ثيداحألاوتايآلالثم«صوصننماهيف

.قاحسإيبأخيشلاتاقيلعتوعضولاباتكصوصنجيرخت:اثلاث

اعبار

:

:نيتلحرمىلعكلذوءخسنةدعنمعضولاباتكصنطبض
:ىلوألاةلحرملا

باتكلا-٢ءةنوقرملاةخسنلا-١:خسنعبرأنيبةنراقملا

خيشلاةطوطخم-۳ءقاحسإيبأخيشلاتاقيلعتبعوبطملا

‹يوطاسفلادوعسمدمحأةبتكمنمةروصمةطوطخم-٤

ةمقرم

:مهؤامسأةيلاتلاةذتاسألانمانوكملمعلاقيرفناكو

خيشلارمعنبحلاصنبدمحأءراخفىسيعنبدمحمنبریکب
نبرمعنبميهاربإ«شوکبمساقنبیسومنبدمحمدمحأ
.هنابصعوبنامیلسنوهب

 



چمفولا۷)_باتڪك

:ةيناثلاةلحرملا

:خسنثالثنيبةنراقملا

‹ةقباسلاخسنلاعمنراقملانوقرملاصنلا-١

ةمقرم«ىسوموابابومحخيشلاةبتكمنمةروصمةطوطخم
مقرب

‹يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةبتكمنمةروصمةطوطخم

مقربةمقرم

دمحمنبریکب:نملكلمعلاهذهيفكراشو

.تومعاتدمحأيحينبىسيع«يرقرضخلنبليعامسإ
.خسنتسةنراقملايفةدمتعملاخسنلاعومجمنوكييلاتلابو

ىلإرشنملف«صنلاطبضوهةنراقملاهذهنمفدهلاناك:اسماخ

ء‹شماوهلالقثلايشاحتءباتكلاخسننيبةدراولاتافالتخألا

.ئراقللريسيتلاوهو؛باتكلافلؤمفدهلةاعارمو

نيبويرماضلانافلخنببلاط/لضافلاخألانيبقيسنتلامت:اسداس

.هعيزوتوهرشنوباتكلااذهةعابطلنيققحملا

رومأىفسانلاىلعاحتفباتكلااذهلعجينأىلاعتهللالأسن يا۱
لكوءهيققحموهيلعنيقلعملاوهفلؤمنازيميفالقثهلعجينأوءمهنيد

.نيمآءهعیزوتوهرشنوهجارخإيفمهاسنم



A دجمضولا(۸)باتڪع
۷

:ةطوطخملاخسنلافصو

:يرومرملارصانخيشلاةطوطخم

عضولاباتكصنخيشلابتكثيح«ريبكساقميذرتفديفعقت
رمحألانوللابشماهلايفهيلعهتاقيلعتعضووءدوسألانوللابيلصألا
.انايحأقاحسإيبأخيشلاتاقيلعتىلإريشيناكوءةلاحإلاةيجهنمب

دقوءةديدمتاونسيفهبتكهنأودبيفطوطخملاةباتكخيراتنعام

.ىرخأىلإةلحرمنمربحلانولرّيغتلالخنمكلذانظحال

نمرهظيهنأالإءاهخيراتخيشلانوديملفهتباتكةيادببقلعتياميفو
ىفوتملا-هللاهمحر-ضويبخيشلاةايحذنمهيفعرشدقهنأهيفةرابع

."هللاهظفحضويبخيشلا":هتاقيلعتىدحإيفلاقذإم١۱۹۸ةنس

.نيفوتملل"هللاهمحر"وىءايحألل"هللاهظفح":لوقننأيراجلاو

يفءاندهاشاننأالإ«هتباتكةياهنخيراتىلإرشيملخيشلانأامك

دمحأخيشلا":هقفارمةداهشبوءانايحأهيلععلطيةريخألاتاونسلا

:١٠مقرةطوطخملا

ةيريهامجلاتاطوطخملامسقءةيلكلاةبتكمءةيمالسإلاةوعدلاةيلك
.ةيسيللا

يوطاسفلادوعسمدمحأةيتكم

هنإفدعبامأ...هاوسةئيربللهلإاليذلاهللدمحلا:طوطخملالوأ

...يناوخإنمبغاريلإبغر
ىلإةَرسلانماندنعةروعلاوءةروعلارتسيامليقو...:طوطخملارخآ

 



دکمضولا(_٠)باتڪكع

ينيجردلادیعسنبامساق:خسانلا

۱۹:رطسألاددع١۰٠۲۱:تاحفصلاددع

:٢٩مقرةطوطخمل۱

يفمقرلا.١٠٠۲:سرهفلايفمقرلا.ىسوموابابومحخيشلا:ةبتكملا

هنإفدعبامأ...هاوسةئيربللهلإاليذلاهللدمحلا:طوطخملالو

...يناوخإنمبغاريلإبغر
ىلإةّرسلانماندنعةروعلاوءةروعلارتسيامليقو...:طوطخملارخآ

...مت.نيتبكرلا

رمعنبمساقلايبآنبیسيعنبديعسنبیسیع:خسانلامسا
.ينورابلا

.ه١١۳٠نابعشةعمجلا:خسنلاخيرات

ةيرصملارايدلابسوماجلاةلاكو:خسنلاناكم

.حضاويبرغم:طخلاعون.٠۲:رطسألاددع.۷۱:قاروألاددع

.ةطسوتمظفحلاةلاح:تافأآلا.رمحأودوسأ:ربحلا

۳٠مقرةطوطخملا

۸K۳0:مقرلا‹يليلخلادمحنبدمحأخيشلا:ةبتكملا

هنإفدعبامأ...هاوسةئيربللهلإاليذلاهللدمحلا:طوطخملالوأ
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دمضولا

...يناوخإنمبغاريلإبغر
ىلإةّرسلانماندنعةروعلاوءةروعلارتسيامليقو:طوطخملارخآ

.نيملاعلابرهللدمحلاو.نيتبكرلا

.يواباكلارمعنبحلاصنبمساق:خسانلامسا

لوألاعيبرسيمخلا:خسنلاخيرات

سنوت:خسنلاناكم

طسوتميبرغم:طخلاعون.٠٠:رطسألاددع.۸:قاروألاددع

.ةطسوتمظفحلاةلاح:تافآلا.رمحأودوسأ:ربحلا.حوضولا

:نيققحملاملقب

يداوءثحابوءةايحلاةسردمبيرادإوذاتسا/راخفدمحمریکب

رئازجلا-بازيم
‹ثحابو«نامعةنطلسببیطخومامإ/دمحأخيشلاحلاصدمحأ

رئازجلا-بازيميداو

 



يرومرملادمحمنبرصانخيشلاةمجرت
نبرصانلاخيشلادلوم۱۹۲۷يفناج۷/ه١٤۳ةنسبجر١يف

‹ةيادرغةيالوءةرارقلاةنيدمبيرومرملارمعجاحلانبدمحم
.رئازجلا

ىلعةايحلاةسردمبهسأرطقسميفيئادتبالاميلعتلائدابمىقلت

جاحلانبمساقسيسبونبيلعنسحلاوبأ:نيخيشلادي
.دیعس
هذاتسأديىلعزيزعلاهللاباتكرهظتسا١٤۱۹ةنسناوج١٠يف

ةعباتملةايحلادهعمبقحتلامثءديعسجاحلانبرمعسيسب

لضافألاةذتاسألانمةلمجديىلعهميلعتىقلتف‹يوناثلاهميلعت

«ضویبرمعنبریکبو.يبيللايسوفنلارَمعمىيحييلع:مهنم
ضوخيشلانيذفلانيملعلاةصاخبوحلاصنبرمعو

مّظنملاميلعتلانمايشقلتيملو.اًعيمجهللامهمحرنودعخيشلاو

نمالإةايحلادهعمريغةّيميلعتةسسؤميفالو«مهريغنع
.مادقأالاورکلاهتملعو‹مالعألانيباملعهتدّوسيتلاهتیماصع

هللاهمحرضوخيشلاهخشةنسربوتکأ١ىف

ةليبنلاةلاسرلاهذهلمحتىفًرمتساوءةايحلادهعمىفسيردّنلل
.ةلماكةنس١٠٦ةليطهتافومويىلإةقاشلاو

ةسائرلهللاهمحرضوُيبحيشلاهبدتنا١١۱۹ةنسربمتبس١يف
e

‹تاونسثالثتّرمتساىتلاءةرهاقلاىفةّينامعلاةّيملعلاةثعبلا



)باتڪكع
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دجمضولا(

ةكرابمةلثعمهتلاسرلصاويلةايحلادهعمباحرىلإاهدعبداع
.ةذتاسألانم

يفةرهاقلاخياشمضعبتارضاحمةعباتم رصميفوهو-مزال

خيشلا:مهنمءمهفراعمنمدافتسافءيمالسإلارمتؤملازكرم

‹يصابرشلادمحأءقباسدّيسءيلازغلادمحمءةرهزوبأدّمحم

ريشبلاخيشلاعمةددعتمتاءاقلهلتناكامك.ناردبهللاحتف

.هللامهمحرشّيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاو«يميهاربإلا

ةيعرشلامولعللاًسردمةايحلادهعمىلإداع١٦۹٠ةنسيف

.ابيدأاهيقفناكوءارَيمتماغوبنامهيفغبتفءةّيبرعلاو
الاثمناكفةرارقلايفةبازعلاةقلحىلإمضنا١۱۹۷ةنسيف

:اهلجأوماسجلادجسملاءابعأمظعأبمايقلاوةيحضتلاوطاشتلل
.داشرإلاوهيجوتلاوظعولاةيلوؤسم
ربنمىلعهلالخهللاهمحرضويبخيشلاهنيع۱۹۷۹ةنسيف
اكهتوصبرم.مايقنسحأهبماقفدجسملايفظعولا

ةسالسلاوةمكحلابهظعوٌريمتيو.داولكيدنلاهحصتبرمغودان

.لادتعالاوةّيطسولاوةنازرلاو

خيشلاةافودعباهلاسيئروةبازعلاةقلحلايشنيع٢٠٠۲ةنسيف
.اهيفوضعهقفأوملعأهرابتعابنودع

ةفرشملاايلعلاةّينيدلاةئيهلا)ديعسيّمعسلجميفيويحوضع
نمعجرموء(نالجراووبازیميداويفةيضابإلادجاسمىلع

ملاعلاورئازجلاو«بازیميداووءةرارقلايفءاتفإلاعجارم

.يمالسأإلا

 



چمفولا_٠ء2باتك

دعباهيفىوتفلاةدمعوءيركبلانمحرلادبعخيشلاةودنلخيش

.م١۱۹۸ةنساهسسؤمةافو

.ةيلودوةّينطووةّيلحمءةّيملعتايقتلمةّدعيفكراش

نيعبرألاهتاجحتبراق‹جحلاوةرمعلاةعباتمىلعصيرح

.حجحلاتاثعبلينيدلادشرملاناكوءةّجح

عوبرفلتخمىلإةريثكلاةّيملعلاهتالحربخيشلارهتشا

.هللالوسرةّمأادّحومهللاىلإايعادءيمالسإلاملاعلالودو

يفيساسآولاعفوطيشنوضعوءنالهجدالوأةريشعلسيئر

.اهترادإ

يفريظناهلرعلاصخبهللاهمحريرومرملارصانلاخيشلافرع
ةمالسوءرشعملانسحوءردصلاةباحربزيمتدقف؛هرصعءانبأ

ةمايقلامويالزانممهبرقأوهللاىلإسانلابحأنمناكفءربخملا

نيئطوملاءاقالخأسانلانساحأنمناكذإءۇهللالوسرىلإ

هجوبالإادحأىقليالفءنوفَليونوفلأينيذلاءافانكأ

الف؛هسلجمسنألادوسيوءهثيدحةمسبلاقبستاحزامناسلو

كرسأيوءهلضفبكرمعيوءهفطلبكرمغيوهوالإرعشتداكت

امهمبولقلاهلنيلتفءهتجهلقدصبكبلسيو.هتيوطنسحب
سوفنلاهلعضختوءتبحشتامهملوقعلاهلسلستوءتبلصت

1

Aاذإ»اهلوقمهيفقدصينممهبسحأوامه

ووس

هبحيفهحالفبحيهللانِ:ليربجیداتَدَّعْلا

وووس
هبحيفوُبحافاالفبحبهللانِ:ءاَمسلالمَيفليربجيِداَيف



A ۰ دجمضولا()لباتڪع

ء1۷مقر«عيبرلا):«ضّرألايفلوباهَللعضويمث.ءامّسلالهآ

۰۳۷مقر‹يراخبلاو

اميلسابلقكلميهّنأبمانألايفتيصهللاهمحررصانلاخيشللعاذ

هنديدءناوخألانيبرازيیمتفرعيالذإءدحأىلعائيشهيفدجيال

امهممائويفشياعتلاهبهذموءةملكلاةدحوهیأدوءلمشلاعمج

يفشيعينأدحاودلبلاريصمف«مايألاتبلقتو«ماهفألاتفلتخا
ءاضأو«هردقلجأوءركذىلعأيذلااذهومائووةّوخأ

.هرجأمظعأو
امكءريقفلاوةجاحلايذىلإسلجيءمجلاهعضاوتبانخيشفرع

ةميزعكرعيوءةحومطاسفنكلميءريزولاوماقملايذىلإسلجي

هرغتالو«بتارملاهيرغتالو«بصانملاهيوهتستالءةحوفط

هيزجُيوءدابعلانيببابرألابرةداهشةداهشهيفكتءباقلألا
هلعفرفهبرردقفرع.داعملامويهلباهولازيزعلاةماركاميركت
نمةيدابهتبيه.اراختفاهنأشىلعأفءاراقتفاهللعضاوت«هردق

دعيعءايرلاهيلإىايحلاهيلإبّبحءهترظننمزرابهردقو

خيشلاحّوط.هناسليطتحتالهناسليطتحتاءوبخمءرملا
ةمحرةّمألالاصوأطبروءاملعوةمكحاهبراغموايندلاقراشم

تاوعدوءههلإتالهؤمكلذىلإهتلَهأءاًملِحو
ءاملعلانيبوهف؛هدصاقمتاصلاخو‹هلامعأتاحلاصو
نيبوءةَماعةماعلانيبو«فيرظءافرظلانيبوء«بيدأءابدألانيبو
.ةصاخةصاخلا



۸ ۰ 0 A دجمعضولا(١٠)باتك

نماوجّرختنيذلاةبلطلافالآيفلثمتييرشايركفانارتفل۰

تائميفلثمتياًيرثنايركفاًنارتوءهملعنماوعركو«هتسردم
خيشلاريسفترصتخموءتاهجلافلتخميفةثوثبملاىواتفلا

‹ثيدحلايفحيحصلاعماجلاحرشوءءازجأةينامثيفضو

يفةروشنمتالاقموابطخو‹ةغيلبدئاصقوةيهقفًاثوحبو

سوردلاتائميفلئمتياعومسماًنارتو.تالجملافلتخم

ايبيلوسنوتورئازجلاوبازيميداودجاسمفلتخميفةلجسملا

...اهيفلحيتلانادلبلانماهريغورابجنزونامُعو

ه١١٤۱ةيناثلاىدامج١٠دحألامويرصعهبرراوجىلإلقتنا

مويلايفهتزانجتعّيشو«ةيادرغبم٠٠٠۲يام١٠قفاوملا

هنكسأوهللاهمحر«ةرارقلابهسأرطقسمببيهمبكوميفءيلاتلا

هنجحيسف
دمحمنبىسيعذاتسألااهاقلأيتلاةملكلانمةسبتقمةمجرتلاهذه

/ه١١٤٠۱ةيناثلاىدامج١٠نينثإلامويءخيشلاةزانجيفجاحلابخيشلا

توأ/ه١١٤٠ناضمرءةايحلاةلجم:رظنا).م٢٠٠۲يام٦

.(٢٤۲۹-٢۲۸صء١۱:ددعلام۲٢



شيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاةمجرت

:و)(قاحسإوبأ)شیفطا«فسوينبميهاربإنبدمحمانبميهاربإ"وه

(م١٦۱۹ربمسید٢٦۲/ه١۱۳۸نابعش۰ه٥

همعنعهسأرطقسمبملعلائدابمذخأء؛بازیمبنجسيينبنمملاع

رئازجلاىلإمثءنوقرزميهاربإجاحلانعوبطق
عستتملاملو‹يواجملارداقلادبعخيشلاليىلعذملتتو‹ةمصاعلا

ذخأفءةيلقعلامولعلانمديزتسيلسنوتىلإرفاسءةيلاعلاهتمهلرئازجلا

روشاعنبرهاطلاخيشلاةمالعلاوءيفنحلافسوينبدمحمخيشلانع

فارشالاةيلوؤسمانعملمحتسنوتىلإلصوامل»:ناظقيلاوبألاق

روتسدلابزحسيسأتناوةسابيسلاناديممحتقاو...ةيملعلاانتثعبىلع

ءىبلاعثلازيزعلادبعةمالعللادنسییحینبحلاصخيشلاعمءيسنوتلا

.»م۱۹۱۹١۱۹۲/ه۱۳۳۸-۱۳۳۹:ةليط

/ھ١٣۱۳يرفيفيفسنوتنعداعبإلامكحهدضاسنرفتردصأ
هتلاسرءادأيفعرشوءاهبرقتسافءةرهاقلاىلإهجوتلاراتخافم۳
:هتازجنمنمو‹ىوتفلاوعبطلاوقيقحتلاوفيلأتلايفءهطاشنو

:ةفاحصلايف-الوأ

/ها١٤۱۳وe۹0ه٤ةنسنيب«جاهنملا»ةلجملهرادصإ

.م٠



د٣مضولا١٠)باتڪكع

:قيقحتلاىف-ايناث

:اهنمركذنءاهعبطوبتكلاتاهّمأنمديدعلاقيقحتبهمايق
.(طم).نيأزجيفءيملاسلل«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت»-١

.(طم)«لينلاحرش»باتکنمءازجأهنالث-٢

.(طم)«يصورخلل«مالسإلاناكرأعماج»-۳

.(طم)«شيفطابطقلل«عرفلاولصألالماش»-٤

.(تاّرمةدع.طم)«ثيدحلايف«بيبحنبعيبرلادنسم»-٥

.(طم)ءدیردنبال«ةروصقملا»7٦

ةمهمةيلخادلاةرازوهيلإتدنسأناوجيفو

لجأنمناكوءةيرصملابتكلارادبحيحصتلامسقىلعفارشإلا

عماجلا»باتکنمءازجأقيقحتوحیحصتىلعهبابکنإءاهيفهلامعأ

داؤفدمحمباتكحيحصتاذكوءيبطرقللريسفتلايف«نآرقلاماكحأل

.«ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا»يقابلادبع

فراعملاةرئاديفنيقرشتسملاتالاقمضعبىلعدودروهلو

ول»:ناظقيلاوبأاهنعلاقةيملعتالسارموءةيبرعلاةعبطلاءةيمالسإلا

.«ةمخضتادلجمتنّوكلتعمج

 



۸ )باتڪكع

١١

دکمضولا(

:فيلأتلاىف-اثلاث

:اهنمبتكلانمريثكلهعضو

.(طم)ءركفلاوةوعدلايف««نينمؤملاليبسىلإةياعدلا»-١

.(خم)‹«ةيضابألاخیراتزجوم»-۲

.(خم)««ەباشتملاومكحملا»-۳

.(خم)‹«ءايبنألاةمصع»ةلاسر-٤

.ناظقيلاوبأاهركذةدوقفم؛(خم)«شيفطابطقلا»ةلاسر-٥

.(تارمةدع.طم)‹«جراوخلاوةيضابإلانيبقرفلا»ةلاسرو...

ىلإهلئاسريفاهنيوانععلاطن-ةديدعفيلآتلعيراشمهلتناكو

.هبلأ

:ىوتفلايف-اعبار

ماملإهلوءةيمالسأإلاةعيرشلامولعوىوتفلايفماهاعجرمناک

.يضابإلابهذملايفرثكأعلضتوبهاذملابلماش

:يمالسإلالمعلاوةسايسلايف-اسماخ
يفلمع؛ةنيتمةمالسإلاتاكرحلابقاحسإيبتالصتناك

:يفهتكراشماهنمركذنءأكراشموأًارزاؤموأاهضعبفوفص



۵ . . Agيعمضولا(١٠)باتڪع

رضخلاهليمزاهسأرتييتلاءةيمالسإلاةيادهلاةيعمجسيسأت

.يسنوتلانيسح
خيشلانيبوهنيبناكذإءنيملسملاناّبشلاةيعمجيفهطاشن

.ةديطوتاقالعانبلانسح

.ةيقيرفإلامشتايلاجنواعتةيعمجبًالاّعفاوضعناكامك

ةيضابإلافاقوألاىلعفارشإلاةّمهمفاقوألاةرازوهيلإتدنسأ

.رصمب

:ىربكلاتايصخشلاعمهتاقالع-اسداس

ءبيطخلانيدلابحمةيعادلاعمةديطوتاقالعقاحسإابأطبرت

نسحخيشلاوءاضرديشردمحمةمالعلاو«بطقديسخيشلااذكو

.رصاعملايمالسإلاركفلاباطقأنمريثكمهريغوء«انبلا

ةروثلايفةلاعفةمهاسمقاحسإيبألتناكرصمىلإةفاضإلابو

هراتخاوءةرهاقلابنامعةمامإبتكميفاطشناوضعناكدقفءةينامعلا

ةئيهيفنامُعةيضقضرعلًايمسرًالّتمم‹ينامعلايلعنببلاغماما
سلجمتاعامتجاروضحلاكيرمأىلإكلذلجألرفاسوءةدحتملاممألا

.ةينامعلاةيضقلانععافدلاو



دمضولا()باتكع

(اينازنت)رابجنزىلإهتلحر:اهنمء.ةديفموةريثكتالحرهلتناکو

قرشملاةيضابإلالثممناكثيحسدقلاىلإو؛ايبيلبةسوفنىلإىرخأو
.بازيمهسأرطقسمىلإىرخأو؛اهبيمالسإلارمتؤملايف

هتزانجرضحدقوءبلقلارمق:اهناونعةديصقبهتيثر»:ناظقيلاوبألاق

نفدوءىلكلايفةيلمعرثإهلجأهافاونأدعب««ءاملعلانمريفغمج

ديعسنبمساقخيشلاهرهصوذحةرهاقلابريبكلابرغملاةربقمب

ةمجرت7٤٠-44/۲‹برغملامسق-ةيضابإلامالعأمجعم:رظنا)

طیسبفرصتب(۳۷:مقر



6G ١1ےصصےس0ےس0

۰

باتکليدينيبديهمد
ےس

.مَلَسَوهاوٍدمَحُمانيسىلعهللاىلصونَمْحَرلاهللا
0٤eس°ہمےس€0.هەسفس

ريخلايبآنبريخلانبىِحيءايركزيبآخيشلِلعضولاباتِك

.يِسوُفَنلاينواَنجْلا2

WIسسو2^.2oص)1(„س

‹ءادتهالا رْئاتممهبعفروءءايبنالاةثروءاملعلالعجيذلاِهلِل
WPےکسسس29وماسے7سےہوو

ةجحملاىلعانكرتنمىلعمالسلاوةالصلاو‹ءادتقالاموجو

م 2ےسووسسسىo„ررسسےسسکصسسسسورگ .ءارَعْلاهللاباكادبليضتنلهبانكسمَتنإاماتلكرتواضل

ۋoسس

دعبو

وس

لأاهليوُبنصَييلاىَمْظُعْلاَةَلَرَْمْلايهلنيالايفقلاةَلَرَمنإ
aEر0۶ 1 0. F۴ ± 7 „o7َەس۷ هبهللادرينم"لاقدقوالفيكلأاهْيلَعرهيوءقيِفوَلا

Tene e و f . و۶ہو go,

ىلاعتوكرابتهللانِمث[٢۷ر.يراخبلاو٦۲ر‹عيبرلا]نيدلايفههقفياريخ
“موسووسإو o o ِ ° o ومو

يفنيبرقملاةكئالملاعممهنرقوءاملعلاناشنمعقركِلذِل«ملعلابدبع
م

الإهلتا»:ميركلاهباتِكمكحُميفلاف؛قسَ

ص

.(ٍةَراََمعمج)(۱)



دجمضولا()باتڪكعر

لادنعكيرلادر(ميلاواَوُهالهلالطسانيكرملارأوُأر

ذهمْمُلِعلااذهنأفيصْنمكشيالو:ناَرْسِعلآ)ڳكّساْلَا
موو^س

وههنال؛ُبْتكْلاهبتلرلولاهبتاجاملِعوُه؛ةصاَخْلاةحالمْلا

ودو

ايلبجاوفاذهفرعذودهىلعلابووهللاىلإبرقييذلْمُلِعْلا

اذهدموانينثارتءايحإو.اننیدمولعرشنبمهننُA7شعم

ىحيكلليساوباوراقهولاروثنامكفاييتتإ

ريتيحابصممهتم(نم92ةاكشملکيِففرورملعبانب

هوو)۱(وeرمو
مهنماصرخ«ىوصلاوميالَعلااوُبصَنمهقيرطنيلکيقوىجا

Wwوهوسو .مهادهيذلاِهّللاروُنبمهادهىلعریستنُالع

$o ىس

ر

of o٥همسوو نمِهيوُحَياميمهمرفيسعضوابانكنيِدْيَأنبيذلااذه

ندءاينَجابطُرمهلهمدقيوهايسطنبماهيهسيوقف

رمارحمنمادرجم‹ٍديِفَتسَملکالسءيِديألالواتميف
ققحممِلاَعفلاييزمنمهيلعامانبانيبممديارييذلاالخال
ىاديهالاُموُجُنهيفرعلاهيفرشتارصمورصعيف

or o Broصوسس

ءالبّثكنبةرادصلالحوهايللرممهدنِع

راسِلةَمَالَعَكقيرطلايفبصيرَجَح()۱(



-هللاهَمِحَر-فلومييفملك

نبرْيَحْلانبىيءايركزوباقَقَحُمْلبويقَلامالعامْلاَعْلاوه

ليجمالعانمملعلامِحَريوايماينواَنِجْلايب

نميبرَعلالبِجْلا؛ةسوُفُنلبجيفلَمَعْلاوْملِعْلاهيفرشارصعيفسوف
كلذيفنُنهسيلفيفةرادصلاَداَحفءال

عطْسَيالهلق۽.ٍقيقحَلايفادبياوأشعبهنأالوباكلَبجْلايفرص

وفاهبرهل1فيرلبکوکلالإ!موجني
1 وو2 maro

يفهللاهَمِحَر-شفط77|قاَحْسِإوبالاقامكيلو

هعضويِفديمقيفرصمْباك"باک

لوُحَفنيةفنِإثّيحءىيفةَراَتمُمةبثرهلهَقفْلابنكىلإٍةَسَنلابَو

َرصَْحُسْلااذهءاَمَلَعلاريتعادقوريرحتوَقِيِقَحَنلايفيفَنيزراَبلاءءاَمَلَعْل

سِاَحُلاِنْرَقْلانملوألافصلاءاَمّلَعنموهفءٍقَعِساَلاةقبطلايفءایركزوباهرکذ(۱)

.[٢٤۳صء٦ةقلحلابِكوَميفةييضابلا:رظنا].يرُجهلا

باَريمءاَملعنمريبکملاعميهاربإنبدمحمنبميهاربإقاحُسِوبال)۲(

.ه١۱۳۸ٍسةَرِهاَقْلابتاَمَوسنجريىبدلوئاَرَجْل

 



2عضولا9C۲«بانك22

2t (0) و ors
رماعخيشلامامالل٤حاضيإلاباتيدعب؛هبذوُخأملايِمدقيامممهانم

«حايشالاناويدلبقىتح؛ىونْفلِلمجرمعزاتمالبوهيذلاءيجخامشلا
E .

سو2..سسسمسوہکسس

لوألافيلانومئاقلاذِإيفِراَعَمْلارئاودكاَمُهنيَدَللا"ةارَعْلا'ناويِدَو
7

ص

ءاَهَقفْانِةعبسيناثلافيلأتوءءاَمَلعْلانم

حْتفلاهبىريوهئمديسكرامفيلاعُضوباكو

هبیوبتوهريرحتيفِهلِل۽لوماصالخإلَكِلَذَو«ينابرلا هبةدافإلادقوبي
مممانمرك

"نواتج"َِدْلَبيفاشنيرْجهْلاسِياَحْلاِنْرَقْلاءاَمَلعنمُفََومْلاَو

بوميفةَيضاَبلا:هباتکيِفيسوعرمعميلعذاتسألااهيِفلوقيِ

يشألبجماداىلعلالَديفيسةئيِدَم"ناج:"خيرا

نمىلعمثجَتو«"تّقومت"ةكِحاَضلاةَفيرَظلاةيرقلاهيرسىلع
يجاتُتيتلاَةَعِفتَمْلاماهاماَهليَجْلا"ٍريصقلاٍةَدلَبنَميَألابناَجْلا

دفِناَعيوقْلهافتكاماءةعيِدَحْلاةَميِظَعْلا"وُداج"ةنيِدَمهجشل

ىلوألا"نيلجوي"ىَرْخألاىّلَعَو"ورم"اَمِهِدَحَأىلعتف

ِةَليَِجْلاوذميقو:لوقيوةيناثلا"ىرامجللا
زياَرَمنماركِرَمَومباتمنماعمتاكيتلا؛ِةَحيسَفْ

وُباشٍةَميِظَعْلاٍةَنيِدَمْلاهذهيف...ءادفْلاَوٍةلوطبلاوٍةَلوُجُّرلاجاتثإلاًننصحو

دعبَباَِكقبسعُضوباكنِيفالةّيملِعْلاةبثرلايفبيرلااذه)۱(

.نوُرق

.[٣صعضوا(۲)



دمضولا(_٠۲باتڪك

َةياَجَنلالياَحَمهيلعرهظَتينتجيُنبنبیحیءایرکز

ءاكذلاىلعهناملکوهناکرخلاتو٠حالّصلاةعشأهنجىلعمطْسَو

ُهلقعىفريَحْلايبادجةياعرتحتيبردقونُو
o ةرهشخلف‹مالُسإلاىّدُهىلعرْيسلادوعوِناَميالابهلقالموِةَفرْعَملاب

̂ةملع |...هدجاهْيَلِإليصُيملةَِملِع

يركزوبامهنِموو:ُهّللاُهَمِحَرسابعاوُبأريسلابحاصلوقيو
Ê 9 هيفتذحخأُهَنأويجبفيرنامدعريحايبأنبرْيَحْلانبىح

يبويکوهينسابيمُسَوهَلاعدذِءىِغاورلاريحايُبسلاةكرب

ةَرازغنموفيِةَدَجنمرانشيفيرديفاهر

نبناَمْيلَسعيبَرلايبهذاَتسَأنَععَجَرنيحساليتهنأورحبقسُعَويلع
ےسسرح

نفيأيفنيلئاَسلاةرثكعمٍةَلاسَميفولوفَقوَتيملو؛رهشُاةنسنوراهيبا
"اولسِنوُتفْلانِ

Y۲ولافسسلوسیس

رشکرشيهلعذخأوةبسنهيلعتّراجو"يخ-امّشلالوَقَيم

هبَدوُخأَمْلاهيفعدواهنوکلايواًظْفحهكىلعسوتدلهاداَمِيَعاناکو

ءايبيليفةيضابإلاةقلحلا-خيراَلابكوَميف:رمعمىيحييلعُرَظْنيَ](١)

.[٤٢٤۳صءيرماضلاةبتكمرشنءريزبابناميلسجاحلا:ةعجارم

ىلعاقرَشٍةدْلبنمُدَمَيءالنيِرَعْلابناَجلايفليجةسوفُلليج
هنويفمَم؛لبميقاموٿيفئودودىعناولبىِرَ
ےلوکرمو

نِميأ؛نيمرغتىلإَتولالنماًميِدَقاوناکوءايبيِليفةيضابإلارقموهو

قراىلإبرا
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۹"ماكحألايةديقمكيهوفالخلاکدمترونم

ِفيرْعَتلايففراصٍخالِلاحهداوذَهيفيهنأدحلاذهىلإ

oر3سس$ہ3

هف0سفنهسْفَلفرعينأةفيِقحْلاَووباتِکوفلما
ےموہےس

4

٥

ظِعاَوَمْلاَوبدألاوِهَقِْلايبهيفجرماميءابِجَعاَقيرَطللامرلوم
و2سروهف ىلعسلاليفتىحبيرلاثيواَحأبهنيبابلكدص

ءنيدلاهلأةصلُْمهللادنعاَمرسَمةفياَخةيجارةَراَتحُمعبط؛ةَداَبعْلا

بيادهيفوهفياكحألاناينويلابكراكافاجنكم

"رمهردللفماَمِإوُهيذلاهللاباكنِهبطناميناس

.نيمآهباوتلزجأوهللاهمرقومقِْؤاَحبيبط

Lad حلارامخلاىمرتيليشابهت
ةيشاَحنمذآمْ

یبا

"رمذأامير.باَتِكلاىلعهیس

ماَمْثِإعمبحكلذيِفيِدْصَقَولباالوديفاالفريغ

.ليكولامعوهللااَسَحَوءاليبسكِلذِلتاىَعَمْلا

يرئازجلايبازيملايرومرملادمحمرصان

رئازحلا-بازيميداوةيادرغءةرارقلا

3

۳ق.د::قيقحت٠ريسلاباظني

ورمعندَلاَوإماللار

نب

7انرمحانبدمحم
مصو

سنويبوجمريجيفشاعمليٍعلهیشاوحوركليشَحُمْلابرهت

مساووس

ىلعةيشاَحهلوهسوتيسحرانهلو۸۷نمهللاُهَمِحَراهب

.ةدصقأوىشحُمْلالاقوأٍةيِشاَحْلايفلاق::لوقأواهنِملقاامبرف؛مْضوْلابانك
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س2و۰̂سهوس

ةسوفنحيراندنمةذسو

[عْضَوْلاباتِكب

ىلإةو«وبيترَتوهعلضَويفديِقُمنفيفصحم"عضوابِك
٠۴و1ہو6و9eمورمoooو

ءاَملَعلالوحفنمهفلؤمنإثيحءىوتفلایفةّراَمُمةيثرهلهقفلابك

1صےس4وس۶و7سو٥ےسيسَ

نمرصتخحملاادهءاملعلاربتعالفو.عورفلاريرحتوقيقحتلايفنيزرابل

ىجخامشلاراعخيش"ماماللحاضيإلادبانکدعبهببذوُخأمْلايِفمدعامممه

س

ًالبوهيذل اعلا"ناويِدَوناويِدلبقىحىونفْلاعجرمعزامالب

ِءاَمْلُعْلامةرشعلوألافيلانوُمئاَقلادِفراناوکامهنيا

حتابیریوئدَيمْلاهمكرايمفيلاتاتعضوباکو

هبدالالصقوييونوِهريرحتيف4هللفلوملاصالخال«ينابرلا

هماشتلوفللمحلودةَحيضاَوَتکربتیردقونیًدَمَتسانملکل

نيبةفلحيفمامايفيأذِإللاُهمحرهلمةناكمَوٍةَقفلانيواوَدلا
oسoو

تیارساتي-ٍةَمِيألابطقمايرخآيِفيئهللاوسريدب
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2هم6٥مڪررس7

يبأنبريَخلانبىحءايركروبأةمالعلاوه-هللاهمحر-فلوملاو
و۰2“ەس74بدونەسس ققحملايشَحُمْلاهيفلاقدقوءالجألاءاَمَلْعْلانميسوفنلاينوانجْلاريَحْلا

هلوموللارئاسيفىوصقلاَةياَعْلا:يبرجلايِبصقْلاهيسوب

يركزيبأىلإباَتِكْلااذهاًنباَحْصأبستدقوٍاَفلَومْلانمديِدَع
مُهَضْعَبنأريسلايفهللاهمحَر-ُردَبلاَركَذوميهارنبىي
وُبأمامإلاهركذام«يوداَجْلاىيءايركزيبألرصَتْحُملااذهبس

يفليطأالوينواَنِجْلاءايركزيبألهنأللاُهَمِحَر-ًيِدارَبْلامساق

هلويفْبَلطََفهَعيضْوَمنفءايركزيبابفيْ
^o € ° سو۰مہموےسوسےس€ مةسوفَن'خيراتهرصتحمهمدممباتكلااذهللعجاناینرسیو

1ر2ےسا
:هتوقوهللالوحبلوقاف«يبيللابعشلا

3ہور£م7770oo„0وەس7
لاقينيلانييلصألا-ايقيرفألامَش-البلاباَحْصأنممسسوفن

يرو0 ص“ں2eسەسومرکووک

يفنيخرؤملافالتخامغرنييريمحلانمةقيقحلايفمهوءربربلامهل

1 ر2و e n e .[ََدوقَمَمْلاقاَحْسِإيبأخيَشلاتاَفلَوُمنمضياذَه](١)
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َنَمَيلانمةرجاهملاتاّجوَمْلانيمهنِقَقمَلاوتحبودبييِذَّلاَوهلص

مهاَمدْنعمهللاقنيرجاهملاداقنلاومسامنوليسدعب

بلاقيرطاوذُخريووراحناكرارنعوَدواس

موقلکوءاهاوسنماهخيراتبىرملکو«مهخيراتبىَرْذَأمهيربو

َنييِرمحْلانيمَنِمهسفلأنعنولوقياوكدقونممهِلوُصأبملعَأ

سم2

ربعينأبجييِاذَهَونوُدلَخربانيخرؤملانمنمداک

جےس4

ةَِّمْلِعْلاَوةينيدلاِةَمَظَعْلابلحخيراماسلايفلو

.لاَدْبَألاَوءاللابجمسدنبةريجمهدالبتراکیتحا

مب‹نيِحلاَصلاةوُفَصّوراَيْخَألاَوءاَيوألاتاَماركبةتةسوفيدابترهتشادقو

نرمنيبراونالاكقرشىلاَبِقاَتمْلاكليدَماَشمِلْسمْلابهذ
امنوقاالابراَمْقألاوقارشاهللبءءاَمّسلا
2وسەەے٥وےسو .ءاَيلوألاماقمِبةلهجلاوةدجالملامهتاماركللنوركنملا

قيال١ةَجَرَدْعِلَبْلاحلالارهظَيٍةداَعْلِلقراخرَمأةماركلانإ
و٥

وسرلو4هللصالخالابريفورعملامهنيولبءءاَملَعلانماذهنوکنُدبالو

اةباالاَوٍةَداَعْلايفَنيِدِهَملااَهفراَحَرَوايلانعنيضرْعَملا
.هللا

ص

ا

االانوتایليَوادىفلدلاِ

يفلخدووحلانعةَيامعرَمألااذهلثمراکنإويفدَعْلللختل
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:ُهَناَحْيُسهللالوقةَماركلاىلعليلدلاو.نكمُملكلٍةَحْلاَصلا2رق

تأ()ورکمالرہککالداازاکلا

درألافوايداورحليفىلاهَل()كےباؤاڪو

.(64-7٦:سُنوُي)ل(ُرَوَعَلارهكلذميكي

سيلاذهفءايالركنيتلاتاماركلانأءاطَسْبْلاضْعَبمعزدقو

رمهلاسوفااهبرعهديلاِكراَدَمْلامدهنعوڍلوقريتعينمم

؛طوهّيبقعىلعلوبيِذللةماركلانُيذلاكلذكوبؤاَوُشلا

نأنعالضفهَدلقْلانعلئميفءۇرَ.الَمَعَواَهَقفهنيدبلِهاَجْل

.ءايلوألانيِحِلاَصلانماوُنوكي

تصو ةَسوُف'لبجراهِيشاَو لإهَلناَرْمكال؛ِتاَماَرُكْلايودنمهَلءاَيلوَأبةَس

.ةدِحالَمْلاوشعلانمرِكْنمْلاننوكينأ

Wrووس

نكيملومهسهنأاوُملَسأمهنا؛ةسوُفناوُمُس:ليِق«ةسوفتدىلإدوعأو
شيلامَاَناكَويمالنسإلاْغَلَباَمدْنعف.اهركمهنِم

سوؤرلانيِقلَحُمءربَربلانمرفتهيلعمدَقصاعلانبوُرْمَعيمالنسإلا
يف:اوُلاَق؟ہکیءاَجيذلاامومشرم:ورمَعهَللاَقَف

مکامهَللاقَف.كِلَذباتوصْوأدقاًندوُدُجنألهَلانج
نأشكلايفتبتكلذهَل؟ىَحللاَوسوراي

4 ad ص

ِهيلِإبَنكو.ِباَطَخْلانُرمعريمىلإورمعمههجوف
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اسىنامرادولوياونوافءَ
لهرمعلاقف.عيزاموننت:اولاَقفنممهللافمَع

نيمريربلاءالؤه«نينِمْوَمْلاريمأابنمخيشلاَقف؟ءالؤهبطق
و

7و7
oسس

يضررمعمهللاقف..هيوخِإَوهيبألاًبِضاَعُمجرح«ناليغنبسيفنبربةيرذ

مهللاقفنيهنوليحلركاوا؟مکوالپيفمکملا:هْنعهللا

؟اھبنوُدَتهَتمالعاکا:لاق.ًال:اوُلاَق؟اهيفنوُنكْسَتنِئادَمكلا:رمع
.ويزاتمضبيف8هللالوُسَرععتكدقهللارعلاككلاوا

>م الرمعاي"ولالوُسَريللافءتيكبووليىلإتر

ٌنوُصُحلونادممَسْبَبرَْمْلانمَعنيااذهرييسهللاننرحَت

.قيرطلايفاهبنوديتامالعًالَوقاوسأالو

مهمامثمدريلعميلالَا:رَمعلاقم

نبوَىلإبتكويلعشويلانِمهاويسنمىلعمهمدقو رصريخدَعَاكلذدناوئاكونيولومدَىع
مالالاهنهَالبلائاسبَابهلاتفهلاليسيفري

.نيدلابلَمَعْلاوءاَقَولاَوسهَا

فّيَلعهمالسوهللاتاولصهةوفصلرجهيناثلاِنْرَقْلالئاوُأيقو
ِ

هوسِِنوس
e

نميدارملانبمعناکونيوَملالامعلاهريسيئساکێارهظ

يبل‹ىصقألابَللودرابمقيمايفرددروورخنمدجملا)۱(
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لاَمْلانمَسُمُخْلنوُذُخأَيربربلايفةريسلااوُواَسأهريغوةيمأينبلامع

عاونأوناوْلألاَةَيِسَعْلاملانوذُخأيو«نوملسممهوءىهنأنومعزيو

يفنولياوئاكَفاذهنيمعشاَنيِحَرَوُمْلاضبركَدلبفرط
ةَرَشَعنيبامةمرصلاو-ٍمََعْلانمةمرصلاتاكىحيباَحِاَوكلذمْمَج
اهيفُدَجوُيالوءاهِلاَحسنِِةَلَسَعْلادولُجْلاحْبَدكلت-نعبرىلإ
حاولاالإكلذعم

o not o E Se GE e of ےکوورسس
ءبهنلِلةمعطمهنأربربلاسحافلاومايفكِلذبمهثيع>

اوُراثف«ضافيْنالااوُعَمْجَفالسلاعمىَالاَمْعَألاَكْلَيلامانأاورو

اوُهَجَولبذَانَعلامعافرصيفدوجاوبنأدعبيصنعةو
اوُملَيِلٍةفيِلَحْلاةلباقميفهلنذإللارَهدميقفِةَفيِلَحْلاىلإدقو

هيسأَرىلعدقوٍةرصَبْلانمْمِيَلِإدقوكاتههَلذويملف«مهاوكشءِ
ميريآنمنشةييبمالاباحلمأيايرياوثماة
وهرمهنودهاشيامنأمهمهفاويَحلاىلإْمهاَعَدفيصليملا

نيبوهيفةيبصعلهنمالسإللالوبَّرَعلِلهيفلخَدالقالوافحنم
نيدنشرلامهلنيبثوءاهلاوُنكسَواهباوذَخأَفءةلِماكلاةيِدَمَحمْلاةيادهلامهل

قَحْلالأبهَذَمالسلامهن

لدَعلابمهسوسياَماَمِإاوُعَياَب؛َهَعنمْلاَومهسفلانماوسامل

راَبَجْلاَدْبَعهبحاَصاوُراَتخاَوءيِدْنِكْلاثراَحْلاْماَمالااوُبَحَْاَو«ٍساَطْسِقْلاَو

قىساسريخدليلاساَسَوشألابثراَحْلاُماَمالاَماَعَفليضافيِدْنِكْلا
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ةَماقِإونسألابلالخاإلاوٍَبَعْلانِلباةنايصيفّميِظَعنأشاَمُهَلناكو
.لْدَعلا

يفَنيدِشاَرلاءاَفَلُحْلاجهنمىلعِتاّبثلهااًنباحْصأناك:ذو

نملکمُحَروُدنصنوحر«ميركْلِاقلُخْلابملاويِةياَنِعْلاَو

قمامإلامدهلرغامهماوسينَانوُدَقاَحْلایروحلابلطإددقت

JE„سہ$صصس

نمكلورخألِاةَقَريفامهدحأفيسسانادجوفاَمُهوُلاَغاف

دَ«سالادالالاكييين
صفتالداولكاَهَلوَحامو"سوفاتلعَجيَةَدْحَوْلاكلَ
انفمشةعيآلوتفةَماطلاتداكَفءاَهارع
ىلعاوكرينأبىَفأفوذَهللحبَلَطِليصليملاةميرك
اهبديصقللصألايفيضليالولامهيفلصألانأللَو
شويجْلااهدضعيفتفيمليتلادَعَاوعلاكلٍَسةقرَفلاداجيإ

.ُماَمالااذهاًنباَحْصأنمعيوبماَمِإلوأَناَكَفءةَراَرَجْلا

منودحاووةئامماعناکكلذنأيخامشلاُردَبلاهركذيِذَّلاَو
هبدَْعْلااذهدعبمث.ریکبكلذلبقهنأيلوديِذَّلاَوجهلا

#7نوُداًنباَحْصأهبد7يذلايمالنسإلاُماَظنلاكِلذبةماَمإلا
يِانْرَقْاذم-نامع-قرماذهانويلإ
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ۋىسس

ددماذكوىلعلِشيلانساةويدمعتترهي

مولعيِفعابلالوطبةسوفُيءاملعرهَتشادقوىالجألاءاَمَلَعْلا

ةّلقلاوٍةَيلَقعلاموُعْلارئاَسيفديدمروُصُعيئاَرَحْلاتالَماَو

ولَِعَلَبمنوديسلدنألانمدامُرَرغَأاَهنِإلاقينأحصيام
.نئازخلااهبترهدزألتافلوملاكلتىلعةيلاَمْلاتقبأ

77 اذهيفاَيلِإتماَرتدقل:نودلَخنبااهناشيفلاقامَكِلَذىلعليو
ارورو

ديِهُمَتَونيدلاِهَقِفيف.ميمالكنِتاَدْلَجُمَونيواودداليلاكلينِهَل

0بيتاوفيلاةَداَجِإيفمُهَسبةبراَضفعورفوهدئاََع

امِهَِمَلَعتافلَومنمدجتوالإةَرْجهلِليناثلاراذمرصَعرميمو
ofومهو „o ناويدكءٍةلْئاَهْلارئاَخَذلاكليىلعلديااهنمويااَنيِدْيَأنيفءلوقُحْلاره

ِةَياَرَعْلاناويدولزجنيرشعوٍةسمخيفءءاَمَلعْلانمةَعبسهلأيبا

oصصوسسس

كيهاتو.ةيهقففراعمةرئادربيامهملكوىاَهَقْفْلانمةرشعهشيل

حاضيإلااهنموىالجألانماذاذههريرحتىلعحمَتجادقفيَ

وسسم8ساو

عرفاعَمْجَيراماماريثكوهذإىّوُتْْلايفباَحْصألاوهيذلا

نبليِعاَمْسِإنيدلالامجِدِهَجَمْلاٍةَمالَعْللمالنسإلادعالصأو

قيِقْحَتلاوةةداجإلانمَبلُعْلايفنيباَتِكْلانمکفیسوم

قيِقدَملاوْملِعْلانمةجردلايف(نماکو

.ةداعاجالاو

.[۱۷۰/۳توُدْلَحنباخيرات](۱)



ميِعَعبشتادوكتنأةريَجَلمالوملامااهبفعبدلِ

.ةيهلإلاةَياَعْلاهبتّضافأيلِهبهاوَميف

نأيِلونيويناثلاقلاذماميلاَاُلانسونتبدو

"سوفايفتّنكمتةلماكلاةيِدَمَحُمْلاةيادهلا ترذِإيناثلاةةَادبذمهس

يِخامّشلايِلَعنبرماعنيسيماَمإلادجسمخيراتدالبلاكلليترَادْنِ

.ةرْجهْلانم٩٠ةيةَاوُهَو«ٍلَبجْلايفرجممْوْللاهمحر

وووےف

-هریغوتوقاياهفصّوامك"سورش"-ِلَبَجْلاةَمِصاَعلٴوَحامناكادو

ةَمظَعىلعهبلدهَِتاَسُعْلاَوىَّرقْلانم
م

نيشلابليقاميرورخآشيهلو"سورس":همَحْعَميفتوابلاق

ةريبكيهوةانيمسوفتليجيفيلجةي
2

حتیرقلانماهلوح:لاقنأىلإةااَهلْهأوكِلَدةبصَقيهو

a."ةيرقةئامْيالث

هبتناكامِناَْْعْلاني"ةو3بتلاضبيفرِكذدقو

امةياورلاوذهققحيوةدحاوةروحاهََكىًىَرقلاةَلِصّم
„E 1

اهبراقَِاهناكنوتيزلاحودوهلامنادموقبراقَمیرق::ِةيقاَبلارثانِنم

ےسسو

ةقناعَتم يفٍةَيِذْغَلِاهتورخدي؛تیرللِتاَناَرَحرَجَحْلايِفنوُنِحُنَاوتاكو»هن

.ةكسلار

o وس2وسس 0o 2e

یوتح۱:لوق5َبِقاَنَْلانمهريغويخامشلادلاهنودامبربتعاو

$„o

۳٢ِناَدْلُبلامجعم::يوَمحْلاتوقاي)۱(
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دَجوُيالامءاَمَلعْلاونيِحِلاَصلاٍةَرْثكوتاَماَرْكْلاىلع"سوفاليج

دع-اورىئهيرهيفجاكتلهنأىِةتيزألاضنيفعهىع٤

فَلايفرادىلإراداهفجاتال؛هریمدنتووُغيوونواَنَجِ

ةيألوماياليلجاَملاَعدوساهيعمااَمدْحَونواتجنأاوُركذدقو

مُلِعْلاراشيىلعلدياذهسوفتىلعمامالماعديِمَحْلادبعةديبعيب

الاجرَةَمألانأىلإةَقاقثلابةيانِعْلاوءِةّيمألاوُحَمَونيدلايفسالا

.رفاوبدلانمطّسقبءاسنو

لضُفْلانمنلامميجولياللاِتاَمناَقْلاءاسّتلانملَبجْلايقو

.فيِلَتلابدرفبِقاَمْلاَوحًالّصلاَوٍمُلِعْلاَو

تاقانمةعيأرلاةاوراكلاكركَذامىلعرومالتس
مَالكْلاملِع:لوُصألاوِهّقْفْلاَوثيِدَحْلاوريسفَلاوٍةّيِْرَشلاِنوُنفْلايف
مولعنِهريوراوْخيِرلاوءِوَقْلالوُصأَو

هاَيَلِإصواماهنمّيربرَبلاببّتكْلانماريثك"سوفاءاملَعفَلادقو

نبدوهيشلريسفتاندوءاَهّبلَعتَنيِداَوَعْلنالءايإليصيملاماهنمو

يدانبميركْلانارقرسلواوهويتادلَجُمعبرايفيراوهلامك
ميلاىَحنيِمِسملا

انِعىلعلدندِئاَصَقهةيربرَبلابرعشىلعدقو
2
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GEيوم772

للولاماوورقيةلودلادعبامىلإيريلامُظَنلابءابدألا

نبرشبمنهشېپونومنيةفاترنقلونيكتفىف

ےکسمےکےسو

o ad

نَُكِلْذَو؛يربربلاصنعايفلالخوسريِفلْضَمْلاةسوفعل

.ةياهُجمَمفتىحىلإٍةرْصبْلانمموُلْعلاتلقت
هباوقافامموُلُعْلارِئاَخَذنِاوَرنيِذَلاءامَلعْلانيِطاَسأمهيفَرَهَظَو

يِماكلَدْهُجْلااوغَرفَساَو.ةفوكلاونامُع
اده:َلاقفىشيفاهيارآبسومتفرةياصلانيريك

وسوک

داريفبرملالْحَأنياًنباَحْصأبهذماذه::لاقياماًلاَعَِلَبِجْلالهالوق

كلذنملئاَسَمْلاضْعببتيناةلاطإلاتدرولولجللأهب

َُمْجَمةسوفُليفق مهريةراوهوةنارموةَناولءاملعنممَجْلامجم

يِفَنباَحْصُأءاَملَع(نمبولقانوُيلاطلاناَكَفبراِلاَم

يفسولارونياوُسَحأاذإإلجلَنوُمأقيرِلاَمشنمىَرْخألاعاقنصألا

دعصَت:َنوُلوقَيفبوٍقةواَسقوأ.ٍمهفلوليحليفاَهِْعَضوأ‹ةداَبِعلا

لأنمنيحلاَصلا.ٍركذلاومليْلايينلفصللبجَلاىلإ
ءابقثألاكيوسلامدنعةعناروانموبنورتيام؛ٍمليل

اودهاشاذميسالودنِعةَمْحَرلالرئنيلنيِحِلاَصلاءايوألاو

.مهيلَعءءاَمّسلانملوتتتاكيلاتاكربلاكلي

oہوووہ0“ەە٥ےس اَمرورسةايحلايفمهبليملومهريمضدقعِهلِلاورشلاجر



دعمضولا()باتكعر

هللاركبةَرِماَعُدجاَسَمَوةَساَرِديفسِلاَجَ
oهو2رمکھر۶ fosBor o

قاذنععيبالوةرمهلتاللار(وُدْليابفهلعيل
2Kyو2مصل2

4(دالاوللاييفبقتلمويواصلاراقإو

!؟يمالسإلالاَمُكلاكلذرعىفاَجَيوأينيدلالالَجلااذهيفدهرينم
ەوەوو2|اردوک

نمللابذوعَلتوقفمممورحملكالإمهلا

ةماعلانيِلِصاَولانيِحِلَفُمْلافلسلاةَيِقَبحلاصلايِلوُلااًنكرذأدقو

هَينوُرابلاىيهللادْبَعحيل
يا72ےسسوسرەوإو

هللاُهَمِحَر-مايأبلاليخالالبقيِهللاةضبقف-لَبجلانمنايلطلابرق

نيجهيريالنأهللالاس

سسےسکس2oسس

.هتټکربباتعمنوهعيصرو

o 2

ل

صدی٥2٤erىo„ےسووهە

لَمَجةئامثالثوحنُهَعَموهيبألاًبِضاَفُمصمرداغنولوطنبدمحأناك

نمهروُرمِلروصنموبأهضرتعافءاهلالِيحاديريايقيرفإىلإ-بهذلابٍةلَمَحَم
وساس۳صصسگسسفس9س7يوس۴7
وبآاهيفدهزفءةميظعلاهلاوماكرتفءهمزهفهبراحفملاظوهوةسوفنضرا

2o 4 o4ےکى.ورکمس02

نماهيِفٍةَصِقيف-سلْبارطلأاهذَحافيِحْوَتلالألاومأاهل؛روُصْنَم
.De)7712وسيس2وە

د

س

779422هدرمهو.وەس

ةمالعلامامإلاجرادماوقترافنأشمهلنيِذلاةسوفتلاجرنمو
\
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بجمضولا

ملِعْلانماهيويياترَشَأامَنوُلوُطنباعَمهتصِقَو
َنيِذَلانيطاَسألانمناكوءيسوتلافازنبرزخوباةَمالعْلاو
َديزَيمِساَقْلايبأمامالاكةناكممهلىريويِمِطاَفلامُهَصتخا

ىلإُهَعَمةبحطصادقوللاُهَمِحَرليفثزنبديسحوُتيبأو
بأعملاذخأ-رهزألاعِماَجْلاسساونهوجهدِئاَقاهذخأنيحرص

تاَرَواَحُمرصءاملععمهلورهايفاًسوُرديقليناکوءُهنِمافٴوَخرزخ

سرتماعةيمالسإةعماجناكذيموَيرهزالاو«نيخرؤملاضعاهيلِإراش
.دْهَعْلاكِلَديفِةَدوُجْوَمْلاةيهقَقْلابِهاَذَمْلالكاهيف

„oا.CR „vo foس2 زِعملاعمةئالثلاٍةمْيالالاوحأنعثيدحلايفعيضومو
٥Goور

.هللاءاشنإانخيراَتهللا

eR e e E Ce e e
ءايِوألاكقئلوأومهيلإاَترَشأنيذلامالعألاءالؤهلٹماهيفغنيدالبف

رتص
ع

2COZےل oe ةريدجل؛ءاعدلانيباجتسملانمشعانڻادحاوهعيفاهيِفعمتجاىتح

ساَمِيلاَوةَياَنعْلاوراَبيَعالاولالُجإلاب
4

دْيَعىلإىحتاَماَرُكْلانماريثكتاقثلانوددقوامسالو
يبو«يتاردسلاميصاعویزوُرلَملامِتاَحيبماماماقَميفبي۴

سيلمهركذونيكريغو«يناجرألاايركزييأو«يتوتنسلا
املِع؛يِجَمخيراتىلإنيلامهيناهبتَرَيتلاوذماندهيواِ
عيلاصلافساكلذرييسفََحْلاركينأىسَعءةيالوواحالَصَوايدو
تيبدقو-رْيَحْلانمٍةَِبىلعُفَلَحْلالاريااَمّيِسالو‹نيدلابكمني



..نه دجمضولا(١4)باتڪكع

ےسسەسسیصسس2 .داَدْجألاَوءابآلانعثوُرْوَمْلاخسارلانيدلاىلعليلديهوءَةَاَمَلاهيف

نأفَلَحْلانميقابلقفوونعيضرديجَمْلافلسلاكِلَذهللامر
$سسےسس2ر1پے°„9٥

فلسهيلعناكيذلاهِلوُسَرِيِوهللءافولابكّسَمَيوءنيبَملاقحلابذخأي
oوسسوس o9ومسo

.هنعاوضرومهنعهللايصروبهبريلو

n E eee AE Ste/
هللاتيبىلإاجحنيملسملارثكاتناكةسوفننأنوخرؤملاركذدقو

يفهَديوهبىحنشانمهمنحطنُحباوئاكوٍياَرَحْ
°7٤„oooصملسسر

.ردجحاويصةئامثالثقيرطلاءانماوَعألاِدَحَأیفبکر

ةلصوركيالناَدوُسلاىلإمالْسإلالوُخُديف"سوفاللضقو
بجيرجلاقيِرَطِبكِلدَوةماَمإلاذمناَدوُسلاب"سوف
-مولاةيِروُهْمُجيهو-يلامٍةَكَلَمَمىلإةيسوَملادليلانمنوُلِحاَلا
ادوهيلاوههتوُدروَتسيميشمحانأيلودبيالبلاكلَتالصاح

.ةرباَغدوُهَعذْنمةينادوسلاميِلاَألايفركب

دالبرمنورساوُناكنييمتسرلانأخيراکد

ىلعِنِدْسَمْلااذهبيفهللامُهَمِحَرةمِيَألاوْاوَحَتَنيسوُملاللو
مصةّلَمَعنوَطاَعَاوئاكاَنباَحْصَأنِءاَمَلْْلالِحاطَفنماريكنا

ےسس2o„يمكرا ركذياميفينالجراولاميِهارْبِإنبفسويبوقعييبأنيدلاسُمَشكءبهذلا
oووسا

س4Ceaمسسام$22و ةحبارلابيلاسأالانأكشالنادوسلاىلإةعساولاةراجتلاتاذةسوفنو

o Z2 0 ۰ ro 2 „2Z مس e

نادوسلاعمكلذيفعربنممناكو-ربتلا-بهذلاىفةراجتلاةنهميهاهل



e۲ربانکC4ععضولا

ہ2ص°و0ر٥إرم٥

:ءاعدلاةماعلاٍةرهَتْمْلاتاماَركْلاوذحلاصلايلواديبىلإ
وَا2روسس

"يلام"ٍةكَلْمَمىلإلَحَردقحلاصلايلوااذهنأاتلنودامو

شعانناهلوواللاكليرئاسكساكرمذمياهكلَمناكوه١۷٥س
goِصë۹ e ^ oeہ0س477و‘ ةرهشلانوكلنهةراجتلابليلجلامِلاَعلااذهلّعَتشاو«بهذلانم

ho1صا2oا„ooس۰سأ

صعبيئتلحمافدنعةوظحهلتلصحفءاهكلمبىحةناكمو

مهنىناووعلابلطنيبارقلامهماتصأىلإاوبرقفالبلاكلينسا
لاسينأحلاصلايللانِبلطف!؟مفنتالورضالىلاتادوُبعَمْلا

2وووسنوس0 و r ree °E S1
لودبعبمتناومكلهلاسانأزوجيال:كلملللاقف«غيهلعلثوغلاهبر

„7oo < „° 8 o سومو.سس7

ةدابعهلفشکيهبلازامفمالسإلاهلفصينأكِلَملاهلمبلطو.هریغ

5e2ےسGoر ۳ 2C7ےسساس2

هللابمافمالساللهيلقنكسىحلئالدلاهلنيبيوءتينادحووهللا
„oسصا$oeس20ےاسسسس%

نمةبيرقةيدكىلإًاعيمجاجرخكلذدنعوقداهشلاةملكبقطنو
21وےسسوورمټومسوو7۰22šرسِ هللاىلإخيشلاعرضتيفءهعبتيكلملاويلصيحاصلايلولاناكففنيدملا

و

راطْسَألابءاَمّهَلهللاباجَتساَففِئاَعُدىلعنمؤيكلملاو«لهَييوىلاَعَت
س7سووپرصم2oوسرمو

ءاَهِرَدَقفبةيدوألاِتَلاَسَفءلوُيسلاٍتمظَعفءاهيَصبدالبلامعَةرمَهْنملا

قيدَمْلاىلإمملبِكاَرَمْلاْمهِْإتءاجَفِقَنيِمْلايومهيبتلاحف
ومس TT WE e “ص2 .اَراَهَتواليلاعوُبتسأحستُراطْمألاتمادف

س۳وJVرکووسەەر هلأاعدَوىفناميإلاخسرميِظَعلاناهربلاكلذیارملف

ناسل:رظنا]هنععّطقنااذإلحامرهفلبالَحمأبدجلا:لّحملا:تلَحْسَأ]()
.[(لحم)ةدام«برعلا

 



دڳمفولا(٠4)باتڪع

ءاَهَلوَحنموِةَئيدَمْلالهأواعَدَويفىلإُهلوَحنمو
عّتتمانممنمهرماوأردْصأكِلاَته.مَنمانمعَتماوءاهنِمنويقلاَباَجاف

سوەسوەاڭى4ه20

٠ليقةَنيِدَمْلالِحخادرافكلانمهيلعضبقنموءةَنيِدَملالخدينأم
إ89سہو6°ل

.ةنيِدَملالوخدنمنوكرشملا

Oسo„ا7سسس ِ EDرصےس ‹عْئاَرشلارْئاَسوٍةالصلانِممهملعيهللاهمحرذَخأف
o^.70<.٥وووہ0ووواور َ P1

مالسإلاميلاعتخايفهيلعاولبقأدقويفمههقفيونارقلامهملعيو
وو0س٥٥

همحرفلينبفلخيةمالعلاهدلاونمبانكهيلعدروذِإءٍةياَنِعَوٍةبْعَريف
نمةعاطتاكاًمكواقبلهيلعىلعضحيلا
ىلإدوينأكمانِداسا-هللاىلإةباثإلالأاهُرَدَفييتلاضو
معلاىلإُدوُعَتنأكَللحيالكَماهَللاقيدلاورألالاسانطو

ٌرْجَحَو«نيدلايفباوِدلاَوَلاةَعاط:وُبأخيشلاهللاَقَف.ىدهْلادعب

حرفيمازيهجتيفنمادبدجملوفَلَانأيلع

.اًجاَوفَأهللانيديِفسانالخديوبولَقْلابذأمالالاكردقودالا

هلْهَأنممسانموِكيَمْلاىدَلاديدَشاقَسأَوءانيِكمارحهفلَخكتو
مِيِظَعلاضاوُللوءاَشَينمويتوبهللالضفكلذ.هييَِرَوهارو

هذهلثميفميِظَعْلافلسلاكلذةَرهاَبلابِقاََمْلاعْمَجالو
ےسوکهسورoڅيسو اميُهليلَعيوريُهَنِإَف٠اخيراىلإئراَفْلاليحأيّنِكَلو
ہور

.رودصلايمسي

ءََدوَقْفَمْلاقاحْسِإيبأخْيَشلاتافلنم]()



نش. كجمعضولا٤٤Cرباتڪ202

هللصالخإلاوقدّصلانماًباَحْصأهيلعامفرعامو

ةديِقَعْلانموهذإمهيشقادصلاوهورياميفطقباريالوِلوُسَرِو
و

هلقرطالهنأاذهناكنمولجللابةَقيِيَويهيِ
هللابو«ءاًحيضاوقَحْلاكرَتةَقصلاهذهدِمَتعاَف«بذكْلابةهبشلا

مريعنِفرعيملامةيمالسإلابِهاَذَملاةيرحنممهنادبدقو

:بحَذَمْلِليفكلذكريو؛ماريالاساسوُهديلانإيح

اذك"ايفماليلاعوريفنعةقرفلکهبتَناَبامبهما"

الجراولابوقعَييبانيدلاسْمَشِِناَعْربْلاوليلايف

AEAEEہ2 ةحودنماهيمفتفلتخاامهمعورفلانایرتئراقلااهياتناف7
7س0س7فAAمو

.هللدمَحلاَو.ةقيِقحلاودهيفخيراتلايفعيساوثحبانلو‹دهتجملل

مسوهَصَوهلاَوِمَحُماديسىلعهللاىلصو

شّيفطأميِهاربإقاحُسإوبأ

.[٢۳/۳٤دلجملا)۱(



یا

اا

ل6س

فلؤملاةمدقم

.ملسوٍهحَصَوهلآىلَعَوٍدمَحُماديسىلعهللاىلصّو

نبیحیيركزيٍُخيَشلاىِةَمالَعْلفيل"عُضو"باكاذه

.ينواَنجْلريحايبأنبريحا

ةَيربلِلَهَلِإاليذلالِدْسَحْ
لاَمْعَألانيهبيامىلعنيَوانضرهكربجوادّمَحُهدَمْحَأ

)9ةالصء٠هنيدبٍوُعْبمْلاٍدمَحُمهيبىلعيلصأو.هاضْريو

ةَليسكسموهلآىلعهيلعهللاىلص٩۹همرکب

(1)
م

.هاشاحقزار۴قلاخلاوس

.قلَحْلا:ةا)۱(

.ةمحروهللانيالنصفقسيأوسي:بجوي)۲(
:يأهترفعمابجوي)لوقةَيِشاَحْلايفلاق:صاَلاخلاقلع()

بجيالُهّللاقلَوراَبخإلاَودولاىَضَتقُمب3همادْنَحْلاباجيو؛ِِاَحِْدا

رهينأاَضرلاباجياموالعنمتهلممعنلكنأل؛ءيشهيلع

.[۲ص«ِمْنضَوُلاىلعةَيِشاَحنسوبأ:رظنا].ماعنإلاوهوٍجراَحلايفرن
و

.هتياده(٤)

يدلهلملأ:اًنفلز(0)

.هلضف()

 



۵

ېکمضولا4)باتڪ

نيىلاولايفايلبقرلفدبام

f (۱)

a0وحي)۴(
دنوِسكلونمم7نوکیاا

ِفةلِقَوتايفيٽرىلعهد۴Rtاقتاملا

ساوےس )۹مصےسوهسس

يلواوهو‹يدوُصقمِلاعدَ‹تاياورلاوميلايفي

moوسسصÉ9٠1٨(

.يباحْصأ(١)

.صيِلْخَتلاوحرشلاونيا:صيِخْلتلا

.اعجرم:اعَرفم)۳(
هسۋو3س

.عجري::روحي(٤)
.لِئاَسَمْلاوتالکشمديري::َتامِلمْلا

.تّيضق(1)
.نيِقَحُمْلارباكأومليٍاةَمَِأنمماموهذهللاُهَمِحَرهلمعضاوتاذه)۷(
يأسلاةٍرةفرْعَمبلط:هللانمتّبلط(۸)

یمججےن

يرسبممامهبامداهبروُمأَمهس::ةراخسالا:ملاقلع(9)

نِكْأنسأَوكدقكرقتسأوكيليةكريخَتسأيإل:وعاديونيتعكريلصُيلاب
والع

امِلَعَيهتيبنلاناكمن:لاقهغرباجنعريخآىلإ.ٍِظَْلاكي

كرفرمدحمهاِ.ِنآرقْلانيةروُسلاكاهلكروُمألايفراسلا

َكلْضف¦نمكلانسكتردقكردقَسأوكمليكريسينلا:لومي:

تنكنإمهلابويعاتاولعالولَونِدَقَأالوُرِدَقَتكإٍفعل

لجاعيف:لاقوا؛يسةيصاعويشاعموينيديفيلريخرسلاذهنأمَعَ

0صص

يَاةَقاَعَويِشاَعَمَوينيديفيلرشرملاذَهنأمَعَتنكنو«يِهردَقاَق؛هلجآو

ناكثْيَحَرْيَحْلايلنعينفرصاويّنَعهفرصافهلجآويرُسألجاعيف:َلاَقوأ
77و
]۱۹٠۰ريرحبفبيضرمٹ

.ناَسنإلامتيتلايللا(١٠) دو



[ديحوتلاباَتِك]
ديحوتلايفباب

[ماكحألانمهلامونيدلاناكرأنمنكروهيذلاديحوتلاركذ]

َنْوَعْلاثْدَلنماتلحاتأوتششرلاكابوهللااَمَهْلأ
2

ٌةكِدَالَمْلااهبهَلتدهَشَوقّينادحّولابهسفتلدهشىلاعتهللانأ

هلادهسل:لجورعهللالاقءنوُنوُمْلاىلاَعَتهللابومالاءنوُبرَقَملا

ولارالهسايامكرااواوهكْعوهالإهلككأ
س

هدیحتواف)۱۸:ناَرمِعلآ۱ميلا غلابلکىلعهدي

ص

ْمُلِع.لاَمكْلابهدارفإوصلكنعهللاعَاملکلجددارا:ُديِحوَملا(۱)
.دنشرلا:ةيادهلا؛ِديِحوا

.ىَطْعَأخانا
.هدْنع(۳)

هامُلريَحْلا:ْقَرلاودوعاوأريسفَلَادْوَعْلا(8)
0۱.لدَعْلا(٥)

.يوقلا

.اهعيضاوَميفءايشألامضييذلا(۷)
س

.مزلا(۸)



A . كحمعضولاC4۸)(باتڪع

no wor of 7 7 و٥ےک<2 ؛َملُحْلاغلباذِإوأناکاركذوأناکرُخودابِعنمفلكم

لرنالُوتْتَلعامو:ىلاعتهِلوَقلفيلكاْمَمَتةفاِلَقعِبسیلو

.نودحويلينعي)٦:تايراذلا)(AEنول

2e e 7 7 ِ 272 كَمهه»:ىاهِلديوىلإوَلسو
ئا0٥كرنِيکلامهلاورَلاکوماداع

نيمكلامنااوداروقاصهاالوول:هلوقلوس
و

.لسرلااكِلَذكووُدُحَو:يأ؛(۷۳:فاّرُعألا)درع

٥
ص دنعهلافرعينأهيلعبَجَوءديِحْوَتلاضفدبَعْلاىلعنيعَتاذإف

o eىErr0
۱عةقرطهلهجهعسيملووبلالوأ

همىو۴

:لقاَعْلاوهوءيهنمرومأم:يأا(۱)
لعنياهنمهيفعجاَدايملصةهىعِلاَناسثإلالاقلع()

ِداَقَيعالاىلعِةَلِمَتْشُمْلاداعبُداَرفإلا:انهديِحْوتلابُداَرَمْلاو؛ٍكاَرِْإوساحو

٠لوَقْلاَواقتالا(يهيلاةةداَعلابهدارف:ديِحْوتلاب:رِصاَنلالاقلع)۳(
هکادخلفيرةدابعبةرالواصمَعلمسيءاللاوناکنم:یلاعتهنوفيفامك
لارقارامو٠٠فهكلا)

قحتسملاهال؛ٍةَداَبعْلايفاکیرَشهلنوُذِختَيالَِاَدْحَولابهنوديیاهةوا
لالَجْلابادرفنملرملوهللاةفيصهاخوانإمث.هدحو

4کدانکوملڪنمو٣:ىلاَعَتلاقعفشهاوسامودفهَناَحْبسللا
.(۹:تاَيراذلا)

ِْتفلابنْيَعلاةكرح(٥)



لاوتادوجوملاةفرعمِلاَحلاةفمللیسالهنأملعا وجرعمنم۽حض

3نابضاكنألينأكلَذوتامعاةََمُجن
rوسسهوموو20po„وس

.ةيبوبرلاوةهولألاوةيِنادُحولابدرفنملاهناحبسهللاوهميِدَقْلافحمو

.نوكسو:نابَرَضضَرَعْلاوضرعمسج:ناَبرَضتدْحُمْلاو
تالايئرم:نابرضْمُسِجْلاَو.ةيروضو:ناَبرَضةكرحْلاَو

يتاوَمْلاو.”يِتاوموي:ونابرضيَِرمْلاَوعارءاوهلاكيِئرَمريغو
ِديِدَحْلاَكیحیليټاوموروُذُبلاویحیيټاوم:نابرض

Eي YP۱)ووورصےس(

تبنييئامو٤کجرديوبډدييجور:ِنابرضيناوَيحْلاو.روُحصلاو

لفةدركایتالف:هلوقيفايشسفتىمَسهال؛ءايشألاكاليُشهالَجلجهللا(١)

ن40ووديه

وريغباقامرضرعلاَووسبماقام:مسجلا()

: (۳)

تیمی:يټاوم(٤)
ۋوےس

.يبصلاكاَدْيَوُريشم::جردیوءيِشُميبدي)0(

 



دعمضولاباتڪنع(

لفاغَو٠ِةكيَاَمْلاَكفلكملقاَع.نابرَضيجورلاوجو

:ِناَبرَضنموَمْلاو.رفاكونوم:نابرضلقاَعْلاويشوُحولاکلمم

رِفاكْلاَو.ءايَِلابنمانمقاومتروِةكََلَمْلاكوم

ريغو.واسمولاج:ِنابرضُكرْشمْلاواوكرم:ناَبَرض

ضِمةَلمُجْلاب7ريشاقومةَلمُجْلابرقم:ناَبرَضمْوُصْعَمْلا

ناِل ةروكذمَاهذهنأكلَقَعَوكمْيفتّي
و

اهلنأتْمِلَع؛رْجَعْلاَوةَجاَحْلاَوثّدَحلاد7

لاقءاَهْيِدْحمَواهيناَصىلعلدةعصلانأل؛اَهَقلَخاَقِلاَحَوءاهتدْحَااًنِدْحُم

اوامسكااونلجوعهللا )۳:رطاف)۹ضّرالاوو

.عرفتيوشنب(۱)
.يهنمرومام

قانوءاحأصأاىلعوأمهلامهنأشمظلقاوم:نجلاوسٿالا(۳)

الوةرييكلاَقَلطُمةيةيصعمهلمرادصتالئأنمظوُفحَمَوعوتمَميأ::موصعم)٤(

.ءايْنألايباتكيفامكيدعاَهَدْعَبالولبقال

4

مَاِةَمْعَنلابرِاكْلاوُهَولمْقِفاَمْلااذهلمعلايفنالٴوَقْلابىنانم:َقِفاَمْلا(٥)

.السإلارَهظأورَمْضأنموهف؛مالَسلالوأيفقِفاَمْلا

.يِيايسمكٌدوُحُجْلانل؛رفاكلاوهوالَعَولجهللادوجوکانم)۱٦(

o3لسس
.هناحبسهبيذکتبوُويمنمةدلحبهللایواَسنم:يواَسُمْلاو

:رقم(۷) .ناميإلاهببجياملكيوهِلوُسَربوِهَلابفرمي:

ھهمسوسسصس

ناکِلَمَعْلابةداهشلاْمَلنمنأل؛؛ةَداَهَشلاىّنعموهو؛حلالِالَمَعْلاب(۸)

.اهریسفتبٍتآريغ

لااإهِلنأدهنهلأمممَعتآريَ(9)



عمشوا٠باتڪ

لاقف؟اعناَصِمُلاَعْلااذهِلناىلعليلام َرْثأوريِعَبْلاىلعلدنهَرنِلا

ەذَهِبيلقسزكرمو٠٠ةَفاطْلاوذهبولعركهريسَمْلاىلعلدمَدَقْل

:۷لاقضلعناَصلاىلعنناليام٠

دحاَحْلاهديفيكمأهللافيكاّبَحَعاأ

نأىَلَعلدنةاهَلءىشلكيقو

)0دهاشادبةنيكستوةكيرْحَتلكييهلو

[قرطثالثىلإمولعلاميسقت

.اهيفلوقالهانيبفالح`ليللقا)١

:قّرطثالثيفِداَبِعْلاىلإةَلِصاَولموللاَءاَمَلعْلانأكلذ
.عومسملاعرشلاوعوُمْجَمْلالَقَعلاوغوطَمْلالو

تابجاونممةَجحْلاهذهو

سوولس

رجلاىتعمبلمْعَتسيوماَّنْصألاتيبيفلكيلا()

ةقدلا:ةفاطللا(۲)

مل:ةفاعكْلا(۳)

داخمَينبياوداباتكاًالاٍييِهاَعْليبألتالا:صابلا)1(
.داعمرىلإلکوميرنِناکمهؤدبو-

ةماعلايبأناويد:رظا].ةيهَعْلايبألليقونبالتالاوذمبسن(٥)
5/۱[

.همدعِلقَعلايفُروصَتي̀الام)۱(

ناسنإلايفكرماوَلاوه:عوُمْجَمْلالَقعْلاو؛ّيطلاساَوَحْلابُكاَرذلا:سحْلا(۷)
لوُقْنمْلاْمُلِعْلاوهوِمَْسلابٌدوُخأَمْلاكرما:عماکاَرْذِإ



۸

ج_مضولا(ه۲)لباتڪنع

‹قوذلاَوِسسْللاكليمنسجب:ماَسَفَئالتعوطملاسِحْلاف

7م„420

حّرفلاوةَذْللاَوملالاكينبسحوٍعُمّسلاومشلاوةيؤرلاكسو

ِثوُدُحْلاَولادوُجْوْلاوِنرَحْلاو

رةئالثمسنيلفعل

ا:لجونعهللالاَلْعِفْلاتوُبثدعلِعافْلاٍةفَرْعَمكبجاو

یمَعكّشلاءافتلاتّيئاف»0:ميِهاَرِْإ)€ِلاَوَمَا

لتنِةاتوكللايفتابجاولانيَووفللج7
تَننِيللاتوُبثو ُتوبثومللهَلتبثنملِةايحْلاردفاهَلتكي

:ةايحْلاهَلنَمِلدوج

ناکيفراجاميشودوُجوو‹نْيدضلاعاميجاك'ليِحَسو

ماعربعدفوفريعلاقليحَتسَمينيجىلإمنجاداو
وهلوو7

.دوجومريغيحويحريغمِلاَعو
۰)٤(.°0م

يف غاسوالحمالوابجاوِلّقَعلايفنكيملاموهوزئاجو
3Iوووو oo

.همدعوهدوجوِلقَعلا

>on 2 و o م fo

لصلوَقْعَمو:افاهنایمقيععومسملاعرشلاو

.باَّنِكلا:ماَسقَأهلهنالكمسنلصألاق.لْصألالاح

.هَتاَذبکرايأتاذلا:بلا)1(

دوجلقَعْلايفوصالام:()

.دجاوِنآيِفيأ:نيَتهجىلإمسجلارحايآ)۳(
4 2Z



CECE E:
7.باَطِخْلانحلسةئالثلْصألالوقْعَممسيو٠عامجإلاو

اللنصألالاحًباَحْصِسامسقْنيو.باَطْخلایتعمو

يف16:ةّمْذلااربماك.ناسخيسالاوقّمْذلاءار
ىعدانمفلععّرشلاتوُبثبلِضفالفاهممُلاءارضْئاَرفْا

َسْحْسالااًمأَو ماولدللوتیو:©احس

ناك:ىلعهرفبالمالُكْلامتيرليذلامضاف:باطلال

َةَلِعْلاِداَحتالِلصأبعرفوهويطقسلهال؛َساَيَقْلاركذيملامو)۱(

قلالوُصأنِممعامِكفَقيِقَحْلايفسالاعاَمْجْإلاو
:رعاشلالاقونسنعمالكلافرص:نحللا(۲)

باَبلألاوودُهمَهَفَياوُمَهفَيكلمكتحدقو
رووو٣"

.اهتمالسوةَمْذلاولخاربابدارملا(۳)

لَقَعْلامهدْنِعوقيرطوهاندنِععرشلافلرمافالحخاًنباَحْصأهيلعاماذه(4)

.مكحلاقيرطوه
صنهيفاًندْنِعذريملميفاذَهَوقَجَحالولبلدنوديلوقلالوفينعي(٥)

نيلوُصألانيريكهلعاكوهولايفرموهامك
قلع الوديتالديللوقفامو"هلق:ةيِشاَحْلايفلاق:رصاَلاحيشلاقلع
ىلإیوهلابلمْةوهشهَنبنيِفرع"نامرالوليَِد

:ةرَقَلا)4:ىلاهلْوَمُكتوهناوادوُمْحَمناکليِلدترانقءيشلا
فيِنمبيرقف-هللاهَمحَر-فيرعَتماواهاوُهَتواهروتي)8

.هِ.ةجحالوٍةلالَدريغنملئاَقْلالوقلوق:ٍتلاوَسلايفلاق

ةّيِشاَح:ةّيسوبأظن نواىلعيش

يِفوسلاةفيِلخنُبورمعيبألِهِعوُرفونیلالوُصأيِفباَتِك
ويدانرلءمني-للامررفوسمَعني



A ۰ <
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.قلحنإ:ينعي‹(١۱۹:ةَرقَبْلا)4مايعنمءدالنُىدادوأاًکنی

o 7 2 7 0 vo ۶ہےوەە2

امنودروكذملاىنعملاهضتقفييزلاف:باطخلایوحفاماو

ىسيس7oومرکسeےلس

مّتشلانأمولعمف.(۲۳:ءارسإلا)4امهرمتلالوفاامشلقتالفإ:ىلاعَتهلوَمك
PEo 2oد

.يهنلابىلوآلتقلاوبرضلاو

.مالكلارهاظنمموُهَفمْلافباطخلاىماًمأو

EE ie oseمناصنِاهلدبالةعنصلانأىلعهيفةبجاولالَقَحْلاةَجُحتلدملف

اليذلاٌميِدَقْلاهللاوهءايشألاوذَهِعناصلاناك
oصس>o„07۰س0eس o

افوصومناكولوءاهبفصوياليتلاثّدْحملاتافصنمةفيصهيلعيرْجَ
TPساو ae 2 o

؛«هدحوهللمدعاناتضف‹زجعلاوةجاحلانمثدحملامزليامهمزللاهب

هللالاق؛ةريغثدْحُمالوَقلاَخالاموضْرألاوِتاَوَمّسلاميدَبوهو
eیکفصسرےسصسومقوسسس4

:اضيألاقو(۳:رطاف)امسانيهلارعقلخنمله:ىلاعت
2إ0س20ایمسسوArرر

ةَينادحولاتبجوو4(كراالاولادالا

.عرشلاعوُمسمولقعلاهللىلاَعَتهللامحب

gg o س

[صالخإلاةروسريسفت]

سومےسکک(۲)جوکطسسےسهکوهکدسرک ةروس)4(هحل"ارمأكيملر(©ذلملرذيمك9
ب.Weصل۰٤eدہ۱2724(١( لکيفعزعيِهيلإو‹لامكلاولالجلاِهيلِإیھتنا:يا؛ددؤسلاهيلایھتنانم:دمصل

.تاجاحلا
7 21 .ِ روو2ءو o

.هناحبسهنعهيبشتلاقلطمىفتدارملاو«لييملاوهيبشلا:ؤفكلا(۲)

°”هما(دكناوهلف:هلوقبكلذىلعهدابعهللابنر

 



د٣مضولا(_)باتڪكع

م

:هلوقو.ةيرهدلاىلعدر4(د:[هلوَقف).(صالخالا

ىلعهردَ»:ةوقوبولاىلعةر33
3نوو.ىراَصْنلاودوهاىلعدر4(دليممل:هلوق
موس 7ةهّيشمْلاىلعدرلاکرن

[كرشلاماسقأ]

Ds)س(o)2اار o۷َ

6ددعلاوةرثكلا:ةينامثكرشلاعاوأنإ:ليِقدقو

هسفَلنعهللایىفَف.لاكشألاولعْلاوصْئاَقَنلاَو

رهستنعىقتو:هلوقبددَعْلاوةَرْكْ
„Goo

ملولملط:هلوقبلولْعَملاوةلعْلاىفنو.:هلوقبصْئاَقَلاو

اوُلاَذا(١‹لْحَنلا):هلوَقيفْمهْيَلَعهللادَرنيانيهلابَنوُلئاَمْل()

.رشلاووأرولاهلوٍةَمْلْظلالإ

.نوكرْشُمْلالوقمَعهللاىَلاَعضرعلوطهَلمسجهللانإاولايدا

احسنعيَاقطيفكُداَرْمْلاولمُْهيبشلا(۳)
مَعىلاَعَيلِِقاَسلاَولاوهجوْلاكقحاتاقيصبهلانيامه:ههيشُمْلا(8)

یسیعةهوأبنوُلئاَمْلم؛ىَراَصّنلاىلع٠در:لوقَنأيغب.ریبکولعَنوُلوقَي

.ةهبشمدوُهيلاو.ىَراَصّلاَوىلعدَر:ر
.ةينامثلاهذَهمَناَمهيِكَوٍدوُحُجىلإٍكرشلاميسرمدَقَت

.روُصْحَمْلاِدَدعْلاَومَع:را

للاىلاتاوَدَبلاهَلودي:لوقينملوقكلاحىلإلاحنِريتا:(۷)
َ4.

:هللوقَيایشدارااِنعثودحلاءالكلذًالَوبسبسيل(۸)
ووس

.نوکیف



A ۰ دکمضولاه١)باتڪع

.4داارفڪدلنيملول:هوقبلاكشألاوداداىفتو.4(دتل

ىلعدحاولاف؛ٌرْئاَجكِلذْفٌدِحاَوهنأوفوُصٴوملک:ءاَمْلُعْلاضع7

الا.َقولْحَمْلافالخبءيِرْجَنلاابقيالَقِلاَحْلانألاهللاوهةَميَقَحْلا

ىنارُكَدنينانيوحورومسجِةقيَِحْلايفوُهامداولنایر

ُهللاَوةكرَحنياعمو.راهنولنيِفو‹بارشوماَعطاب

يفُدِحاَوُلاوهِيفِصيفُدِحاَوُلاَوهِتاَديفوُوكِلَذفالخبىلع
سسس لعفيدحأالويټتافصبفصوُيدَحَأالويتاذكتاذاليأىِ

دوسلايفىهتنادقيذلاديلابّرَعْلاٍةَعْليفرَمَّصلا"ريس

:رعاشلالاق

دَمّصلاديلِادومَْمنبوسيتبريحيالا"ركبل
بلطيفهيلُدوُمْصَملادمّصلا:ليِقو

هللاُهمِحَريناَمُعْلارضَلانبدَمْحَألاق

یبوح'طُحَتويبولبقادلصقتتادمّصَكيلِإبرايف

.راَهَلالوأءاج::(يريخب)یوریولابمهبطضحفلادفيفحتلاب؛ركب(۱)

ةوبرعنيةف:دسونيو.ِناَسنِتومربخبءاجيذلا::يالا
::يبوح.طقلسأ:طخ(٢)

 



دکمفولا(ء۷باتڪك

و777)۱(ےس

ليهللالوسراشتباُبُناَسَحلا
oo Eو٥ےولس

ءادفلاامكيخلامكرشفءفكبهلتسلوحنا

[ةلالحلامساىلعمالكلا]

2ہهووهه2(۲)“1
هالهلص:مهضعبلاق۽ىاللامساقانايفءفتا

:رعاشلالاقاذإتهب:برعلالوقتةعْلايفاللاَو

اًناَرَيِویریالِقْلَحْلاقلاخاطَقْئالَحلاىلعيبءال
صوو2oروس

بلطيفهيلهَلبولقلانأل4ةريحلاوهوفَلَولارمهلصأ:يقو

لاق؛جْئاَوَحْلا

777)0(2 ِلُِسْلاكوأهلاوْلابَرَطمِهرْنِإيفابرطينارأو

هيلعىيمساهللا:ليقو.وُهالإدالامِلمساهللاقو

.تافصلا

نمٍةفصيفِةاَواَسُمْلاوِةافاكَمْلاىفُدوُصَقمْلاورْدَقْلاوٍةَلرَمْلايفوفْكْلامُهُضْعہيرسف(۱)

اکوراتقم

.ٍةيِلعْلاتاذلِمَعمساوهفقشمريغ:ليفِةلالَجْلامسا()

ًالَع:ءال(۳) .ةهالإسْمْشلاتمسهلوالع

مَاَهولاني ةريِحلاماوبلِإ:يِهلت
.روُرسلابةَماعْلاهصخَتونازحوأحرفةةديشِلناَسنإلاُبةف:ابرطلا(٥)

.هِلَقعيفاسَفبيِيصأيذلا::لبَحُمْلا



دجمضولاهبباتڪج

[ةيتاذلاهللاتافص]

رصَبلاَوعْمَسلاوْمالُكْلاَوةداَرإلاَوةَردقْلاَومُلِعْلاوةايحْلا

سيليحىَلاعَيُهَللاف؛اهِدادْضأليلاتافصلاەذَهِبهَلىَحَمَو

مَعىلاعتوُهتاَحْبسءمسيليصبمصابسيلعيمَسسرخيسيل
موےکوس
.اريبكاولعنولطبملالوقي

 

 



٥

[هللانیدبيفوملاننمؤملاهبعفتنيديحوتلا]

نيدوءىَلاَعَتهللانيډبْنِْوَمْلاالإهبمنيالدِلن7ُ

[امهماسقأولمعولوقمالسإلا]

صسےس0702oو

؛ماَسفَأوئالتىلعمسَقْنيلٴوَقْلاو.لمعولوق:ِنيمِسِقمقلي

البةَيادبًالبيهلإهَلالهكاللابُراَرقالا:لوألا
0س2س0واةاوس البُرِداَقْلاٍةساردًالوملَعَالبءٍةبوَطُرالوسفتالبيحْلاةياهن

و
س

قفشالوٍناَسِلالبالوةوهَشالبُديرُمْلاٍقَقْشَمالوٍفلكت
eلوس

ةقدحالونفجالبريصبلاٍةحمْصأالوذأالبعيحسلا

قاتنبلاإ»:ىلاعتوول؛حاواَهكدنصأاُظاَقلَأ:نيلاوٌنامَيإلاوٌمالسإلا()
عشَنوُعْبسَوفيتناَميِإلاةيهللالوُسَرلوقو)۱۹:نارمعلآ4

٤ر«يْئاَسَنلاَو»۷۸٦٤رهیوادوُب
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كگمفولا(2.٠باتڪ

[مالسلاهيلعانينصئاصخضعبوةيدمحملاةلاسرلا]

يميشاهلابِلطملادبعنبهللاّبَعنبمحمراَرقإلا:ينانلاُمُسِقلا
o 4 سم23ِہوTeoسےس0

نيدلاىلعهرهظلقحلانيدویدهلابُهلسَرألوسروهللادبعهَيشرقلا
سسم777َZooصرصتو04.0<و

792Eَس2 SIT ot oT sor onں~ë00

تنثعب:يليقدحأنهطعيملاسمحتيطعأ":لاقثّيحيهللالوُسَرلوق

٠روُهَطاهْباَرْثودحَْمضْرألاىلتلِعُجَووسلورَمْحَألاىلإ
moس2Eس (£) o02 oسڪو

يمامآریسيوهوبعرلابترصنوءيلبقدحأللحتملومئانغلايلتلحو

o2
.[١۱۱۹ربلو٤٤٤ريراَحُلا]"ىتمالاهترخ

°وسوےدهم۶ههلےہو0۶سوو٤وە

نأوهوءقحهنأهللادبعنبدمحمهبءاجامب:ثلاثلامسقلا

27س٥٠سoمسوسوو۶مهو

ةنجلاوباقعلاوباسجلاوثعبلاوتوملاوهلسروهبتكوهتكئالَموهللابنموت

vo fo Soo fوم227س

.ةيطاقمدآىنبِلناولأامه:نافْصولاقءرّشبلاميمج:يأ؛ُدوُسألاوُرَمْحألا(١)
۰ E „no ر2.ا ۳

اذهل؛ملعلافشكامكٍةساَجَنلكلةرهطمةدامبارلاذِإ«رهطلايفةَعلابم(۳)

ِةعَلابْلاظلهُمالَسَويلعهللاتاولصهناسِلىلعدرو
ىلإبْضّرلاهيسةهجىلإجوتاإهللالوُسَرناككِلَذَكُفوَخْلا:ُبْعرلا(8)

۱دمليتنألبقهيمويفلَحَفءادألا
.ةصاخوٌةماَعيهوٍةَمايْلاموينينموُملِلةعافشلاهللالوُسَردَعَاىَِدَعَأ:َرَحَكا(٥)

نأيه:ةصاَعْلاونوُرَخآلاوًنوُوألاهيفٌهدَمْحَييُِدوُمْحَمْلاماَقَمْلايه
ةمْحَري:روُمأةعهئوهجالخأنقاولدنأَدذإلابَ
۱9ليىفطنصملاةَعافشَوحِلَصلاَمّعْلاوىلا
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سوسس

نمهنآهرسوِهريخردقلاوراّنلاَو

فاضرنيمِهِلاَيمابهللارم

<سووم2٧

ةَنسلاوباَنِكْلانمنم:ماَسفةنالثمسَقْنهببروماملاو

بوُجْو:باتِكْلانيفرشللاوفاهوُجْونميشل"كما
نمنامررْهَشمامو«اَهِعاَوَأيفةاكرلاو.ِسسَضْلاتاولصلا

ليبَسيفداَهِجْلاَواليسهيلإعاطتسانم۽تّيبلامحوىوضولاوءِةَباَْجْلا

تاملعيمَجميرحَتو؛ثاريِملاضئاَرَفوللا

.اترکذاممكلذهشامو

)0(سوس ينارلامجروضْئاَرفرداقمو«تاولصلاددع:ةّسلانمو
شحولا

ءنيندالاحسموةَضَمْضَمْلاَونشولاةالَصو٠نصحملا

اًمُهْنِمالكنأل؛دحاواَمْهاَعَمَو.ةتسلابتامام:بجاَوْلاَوللاباتكبتبتارا۱

اباتهبراام4افاَلاَودکرىلعفاو؛ِفىعبا

١نأل؛َساَقْلالَمْشَيامعاَمْجِلابهللاهمحرهناك(۲) رساُّلصَأولانأ

هلبذكمهال؛هللاببارِفاكنوکقةروُرضلابنيدلانممَعامِلُدِحاَجْلاوه:رِكنمْلا(۳)

اهبُراَرقِلاَو:ديِحْوَلانوديهيلايفٍتلاَوُسلايفلاق:رصفلاقلع

رفُكَيكلابرفُكبنيِحَكاأوريشٌةِْخَلاواهلُراكإلاَوديو
كيماتملَهَجلمكربىحضئاَرفْلانمضفهلهَجِباراكىمَسُيال.لْهَجْلاب
ابقدولجركلحلا

ناَيخالاَوءاَجْنسالا::ٍرياجنععييرلاىواملنممالةّسلانماًندْنِع(٥)

ناَْخالاَومجرلاوثول"ظل۱۹۲رعيَّرلا].ةبجاونسمْجرلاورثولاو

.[تابجاَونس



2مفولا٠)باتك

۶°%2سo€صےسس4„س°7س

نکيملاممكلذهَبشَأاموءشراولةّيصوالنأوءاجْنسالاَو
وو.

.هرکذهللاباتيف

)۲(َس.ص۰E)لےوeo„7م

6ةدحاوةريسىفنيمامإالناوةمامإلادقع:عامجألانمو

سoسسوو2هسوسPwر

رهشمايقونيتدجلاثاريمو‹رمخلاىلع

ےسو Kooس E orسso 7Zدس.ە.

.هيبنةنسيِفالوهللاباتِكيفركذيملاممكلذهشاموءدقفلاو

[ناميإلايفسانلافالتخا]

bi, n oصسوس2هو02©72 اموهناميإلا:ةئجرملاتلاقف«نْيلوقىلعناَميإلاىفسالافلَتخاَو

تافيصنِهبقبليالاموهعلاثمألاويقووديحوتنيوبللارَ
مهدنعسيلفيهاونوٍةَعاطلارماَوَأنمكِلىويسامو«طقفوقح

O AW و o o س2وس ۶
:تلاقةقرفوءهعياشنموناوفصنبمهجوهو؛رارقإنودةفرعمناميإلا

2eووسورسوس7۴واو۶ ge o6

:تلاقدفرفو«هعیاشنمونالیغنبناورموهو؟هفرعمنودرارقإناميإلا

ۋاسسس 2۳YWےس۶صوسص۸نرلولےگ

باتكلانممهجةجحو.هعياشنموةفينحوبأوهو؛ةفرعمورارقإناميإلا
سسسسورAeمص2و نموء(١4:َهَدياَمْلا)€ةهيولفرههوفاياتماءاولاقإ»:ىلاعَتلوق

oروسسإلررروسو Jo
اهيفمئوعامجإلواو‹ىمظعلاةسايرللنوملسملاهراتخانمةعيابم:ةمامإلادمع)۱(

هلركبيبأٍةَعيِبىلعٍةباحصلاعامجإ
ومسو

ماَمِإعياناكراطفألادعبُددَعَتاهنِكلويدِحاَوٍةَماَمِإيفِناَماَمِإُعِمَجَياليأ()

ْماَمإوقرْشَمْلاب



۸11۰۸ دجمضولا()باتڪع

يف”هراّصىلإهديبَراَشَأَو"اماهناَميإلا"هللالوُسَرلوقةَسلا
؛اونمهاءاهنا(:ىَلاَعَيهللالوقباَتِكلا(مناورجَوهلام

اوُلوَمَيىحساَنلالِياَأنأترآ"للالوُسَرلوقةّسلانمواورا:ىأ

نيرجخآلاولوألا3ةًجُحب٩ةفينحوباجَتحاو.اَهِلاَمَي0لإَهَلِإال

لوقِقَاللمعولوَناَميإلانأىلعاوُعَمْجأدقرئاَسَوهلوىلع

:بِهاَذَمٍةَسْمَخىلعلَمَعْلاعيضولوقلابىنأنميِففاوفلتخاوجملا

ذاكوساقلاَضٌكرشُموهفلَمَعْلاعّيضولوَقْلابام:ةيرفصلاتلق

عيضولوقلابىنانم:يَردَقْلاٍتلاقَونيميلَوملمسيلصاع

الَوكرمالولسلَونممسلاَضصاعيسافووهفقلت
7 E o ۷

ور

هریدعهللاءاَشنِالواواكلوربسل؛؛بنذُمصاع

38ۋۇسو2 وهفلمعلاعضولوقانم:ةئجّرملاتلاقو.همجحرءاشناو

٤
ص

وس ثلهرْدَصىلإريِثُيو؛اًتهاَهىو":ٍظْملِبيوروظْفْللااذهبهجَرخنمجْتمَل](١)

VV۴]دَمْحَأو٦۷٦رملم٠تار

اوُمَصَعاَهولاَقاد"رثاساذكوءهِحيِحَصيفعييرلاُءاوَرثيَحْلا

.[٥۲ريِراَحبلاو٤٤٤ر4عيبرلا]اهَقَحبلإ|ملاومَأومهامين
.ةّيِفَحْلاماميفوكلاتيانِناَمْْلاَوُه()

انوُجرمجرمومس(8)

لرافص

ياةونولرقاتجوواهرقلىلإبسناوُمُس()

رَعْشألانَسَحْلايبأ اَحْصأ(۷)

 



دکمضولا٤١)لباتڪع

ةيضاَبالاققالولاشلوراکالوارتشسکالسم

رِفاكوهفلَمَعْلاعّيضولوقْلابىّمم:يلا0يديزلاواهات

هماكحأويكرشمبالومسوسيلصاعقيسافلاضقفا

مهساقاَهَعَرشٍةَقيرطوٍةَعيرَشلكِةَلِعَلاماكحأ

.اًيداهو A

دختاو

[مالسإلاوناميإلاونيدلا]

هللاةَعاَطوَدحاوءيشِلةفلَحُمءاَمُسأ:مالْسالاوناَميِإلاوريدلاو

مالسإنيدلکلاق۴یدلکونیوناميل؛ىلاع

نوکوجوىلعفرصبّرَعلاةعيفنيدلانکل؛َناَميِنيدلکو

:رعاشلالاقىتعمبريدلا

دقاًننوُدتلاَحَوورمَعنيديفدساينبيفوجبتلحن
م

۳

ُداَرُمْلاَو٠ييباَتلايرْصبلايملايرملاٍضاَبِإنبللابعمامإلاىلإهس:ةيضابإلا(١)

.فلَحلاوُفلَسلاَونوُيسلدنألاوراَعَمْلاَوةقةَراَشَمْلا::اهفاتأب

انباَحْصُأنيبومهيبءٍةَعيشلالدعممهونيدباعلانيزيلعنبرديُباَحْصأ:ةيدّيَرلا(۲)

؛ٍملمِيالونِمْوُمِبسيُبداَرمْلاوَةَمْعنلافك:رْفكْلاَونميلأمهوطيسَبفالح

تَن:ةَيِعاَبْلاةَيفِهللالوقِلنصومهنأقَحْلاومالسإلا4ِناَميِلاماك:ئ
لهاَدْنِعلقالهاواوفاوُلِدَ

ليحول
.مُهنعحرفتنموضفاورلاوةيرشَعاَلاةَيِماَمإلاةعيشلاو(۳)

مسا:كدقو.كلَمْلادنهنبورمعدَر:ورمعنيدوناور:وَجْلا)٤(
روتےسص

.ربيخىّرقنيٍةَنيِدَمْلانملجاَرَمةَّسىلعوةيرقو



۸ 1 . A دمضولا()_باتڪك

wagس0رمےک o o°2

:يردبعلابقثملالاق؛ٍةَداَعلاىعَمِبنوكيو

(۱Yڪووَدَحَأوس
ینیډوادبهنيدادهينيضواهلتارداذلوق

غےس

:رعاشلالاق:ءارَجْلاىتعمبيتأيو.يِتداعوهنداعي

ہوو

ككلُمنأرقي ادبنيتمکنأبملعاولئاَرَكَكْلُم

س

؛مَعَدلاګل::باَسِحلاینعمبيټايو.یراجتيزاجُتسكيأ

٠٩نيدفهادخ02مكىعَمِبيابوتسلاُباَسِحْلاي

الوريدهلملک:لاقيو.كلَمْلامحيفيأ)۷و

[هماكحأوهللاباتكىفةروكذملاتسلاللملا

ىاهلويفيهوتسهللابانکيفةروكذَملاللملاحجو

هلأكرارتانابسرجنيساَربَِصلأَواوداَيرَلاواونماءينانف
2لاموبم7$

.(١٠:حَحْلا)"ومَاويرهلم

o ۴
و9 جدوهللوهوغنوأويسنيوسمضيرعناطب:رييضولا.تْعَفَد:تأرد.ةقاَنلايأ(۱)

وو

.هتداع::يُأ؛هيأدیوریوهنداع:هنیدو.بتقلينابةر

.هِيداَع:ليواطلس:لقهوجوىلع()
نيامهو:ةئباصلاوءَةّاَرصنلاو.ةيِدوهَيلاو:يرشللملاٍِتَعَمَجهيلاوهذه(۳)

.رانلاةدبعسوُجَمْلاَو۔اًئيِداَبَصأاُلا.ليجنإلاَبِئاَطَمَواَلابئاطَماوُراَتخا

لبىحديلانياهرتاكِنآرَقْلايفثيحو..ناتوألادبع:َنوكرشُمْلاو

ءاينشألاذِإجَولمكأىلعهيدكردي‹مالسإليِةَفِلاَحُمْلاتانايدلاببوْاعَملِقاَعلا
.الماکاکاردااهدضبكردت



حش1eدشپی

2مضيلاربات

دِ|ٍمالسإلادةلمماكفلمنِِلْسُمْلادْنِعللملاوهذه

هللاهببنداملامةلمل۱يفعدتباورئاَبکلابلِمعو۾ةعاطلانعمُهدَحجرخ

ةَءاطالاوُباَجَأنفهبمكرتىلإوممامعونأوسولو
)۱(وسسس

اونیابوةعاطلااناوسلاىلعام‹نيملسملللام

الوفللرْمأىلإاوئيِفَيىبحَسِلْسمْلاماَمِإمهبصاتنسما

الوَنيِمِلْمْلِلَنِفِلاَحُماوُماَداَمٌمُهْنِمءاَرَبْلاَويدريغمهملح
وہم<)8هجيال|و22سووےک

و
بیالوىلع«مهيرارد۴لت

نمدتاقدّصلاىبجلشماماوعاطأواونعذأنإفريدم

يرُجَتوتاراهظِإنممهعتموءاههوجويِفاَهَمّسقةو

ىلعاوماداممهتيالوبلعتمرحوةحكاملاكلذكومهنيبوانيرةئراوملا

.مهتعدبومهال

مهماكحانيِئِياَصلاَوىَّراَصّنلاَوَدوُهَلانِ:كرشلالليماکحأماو
0ص

دولحدنِيفلوُخَالاىلإمهومامإلانُ

مالثمإلايفلولانياوماَونيِمِلْسُمْلاىلعاممهْيَلعَوام

e اوعيوأرئابْكْلااولِمَعَفَقَحْلااوُفَلاَخ:اوُنياَب()

.اوعجري:
ىلإبويىحارهجْئاَبْكْلابكراننموِناَودعْلاَويشبلابماجنمةرجمه:ةءاربلا(۳)

.قحلا

.لتقي(٤)
رهنما(٥)

.تاوكرلامبهلمعمج()



دجمضولا(۷٦)باتڪكع

كلذلاوُباَجَأنِنوُرغاَصمهو0نعلءاطْعِإىلإمهاعد
ص

منغفقس::کلکمهنِممرحورجلاءاداب71تّذخأ

وئاَرَحْلاحاکنو6ابذلكا:هنالثمهنِمدهرايبسو

E oo
مِلاْطأومهانىلعسيمههراَرْحأنمةيزجْلاذخأو«‹مهئاسننم

نمعاتيسالاعمٍةَيرِجْلاءاطعإنِاوُعَمانِإَفءةيزجمهنيناَجَمَومهدي
وسےس

ساوَبرَحْلانيِمِلْسمْلامهبصانيفلوُخللا اممهنلحس
و

o٠9€وo2.)00
ىحدَمَأمهيرَحِسیلو‹ةيزجلاءاطعابلجاممرحو»هيةيزجلابمرحي

ِةَيزِجلارادقميف.ةيرجْلاموالسلااًمِإ:نيرمألادحل
4

10هلےسص

)۶٦ءووهرWPFهووهر
.٠مامالایریامىلإكَِذيشبلَكَراهشلکيفمولاقف

2س٨لهس

ىلعَورهشلايفيفماردةعيرأ`ىلع:مهضعبلاقَو

ىلإ"لدي"ذأىلإ"قاَحْسِإيبأخّبَشلاٍةَحُْتيفُهَنال]هلميأ()
ساطْعإ

نعيرحلراويى:ِآَرَقْلايفامكةيرجْلاءاَطْعِإىلإ:رِصاَنلاحْيَشلاقلع(1)

.َةيصْعَمْلاَوُكرّشلاهَالذ::يأ؛(۲۹هَيوّنلا)وصمهودي
1oہموpo„س .نوُمِلسَتسَممهومهياباهلنيلمىّنعوأوابانع:رينع(٢)

ءاهيَلَعهللامسااوُرَكَدَو.ةيرشاكديتلايأ(8)

.ةياهنوةا(٥)
نمدبالقطرقايَاهيفنوكي:لق5؛لاَوقلالدعأاذهلَعَلوقلودلاسيئر)١(

سْئابلاوسکوهِردَقبَسَحَلَماَعُيفريقمهينوکټ؛دقووتورثبقيلامببهِلماَعم
ماكوهعتطقسٍةيزجْلانعَرَجَعنمنأل؛ةيزجْلانمىقعُيلبيشهلمدخول

يفةروكذمةيزجلا
صص

ةِإمِكاَحَوٍمَجَعْلايحالميعَرووهفركلن)۷( رجاَتلاو«ميِلقِإ

 



لکمضولا(١)باتڪكع

.رهَشلايفمهرنواىلعَورليفاَمر
‹لْسَلابلْعَلاوذَحباَتِكْلالْهأماكحأكمُهُماكحاأف'سوُجَمْلاامو

.ةيزجلاءِوميلاىلعت٠ممحاكتويفلإ

۴مامومهوعدين6ُنامواةعمفاوکرشأيذلاماو

ملاممهلدهودنِ؛مالٌسإلايِفلوُخَدلا اممهيلَعونيِمِلسملِ

9اعٴوطاوُمِلْسُيىب4اماعلامُهَصااواوانإنوءَنيِمِلسمْلا

ْمهِاَمدُكفَسَوملاممينغمسلجوزجهلملبقالوءاهرک

.مهکریشىلعاوُمادام

٨ووسس اوُبذكدقمُهندجو"توب":لاقهيأيهللالوُسَرنعيورو

الخاَمٌةكلاَماهلككرفنيسوىدْحِإىّلَعاوُكَرَفاَفيِخأىلع
تودموشروقنيو:لوقيفهللااهَركَذيلايهوةيجانةداو

دقمهندجوفتولبو4©دیو

ةدحاوالخامٌةكِلاَماهلكقرفنيعْبسونيناىلعاوقاف؛ىَسيِبيخى

يِهللااهريتلايهیهوريكايفيناربطلاو‹۳۹۹۲رنبا."ةيجاَت

:ةدِئاَمْلا)4نوركمالناوناھروےسھننايلك

محملاتاددوخاَلاةَمم:سوُجَمْلا(١)

.هّللاريَاودَبعنملكدارملاواصلا:(۲)

.ةيمالسإلاةوعلااوماهوضراَع:يأ)۳(

.ةيِرَض:يأ(4)
.تاربتخا:تٴولب)0(

 



۸۸ دجمضولا(١١)باتڪكع

SÊرررلیو

.(AYةدحاوالخامةكلاهاهلكءةقرفنيعبسوثالثىلعيماقرتفتسو
ےلمو

.[١٤ر"ةدحاَولاكلتيعديمهلکوهيجان

[اهبعشتلًاببستناكوةمألااهيفتفلتخاىتلالوصألا]
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رْصملهانأ|ملالأرصلأةّارَطىلعوبدَ:ءاقَرظلاضعَبلاق()
مهاعداملمبمهماللهااًمأواخوهجر::اوُلاَمالسإلاىلإىَسوُمامل

ءيروُشأَدوُرمَنلانأل؛قاَرِعْلالأباوصلاًلَعَوفوقرح:اوُلاَقمًالْسإلاىلإميهار

لعهّللاَو
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يعمضولا(ر.

AE EEL CEY و (~e
.يرصبلانسحلاسلجممهنازيعال:ةلزتعمةلزتعملاتيمسو٠مولعنع

> )۳( 7۶ ر 7 2 o :اناكن"”ثاكنلاٍتّيمسو.ارفاكواًنمْوُمنيولدَحأمهلابقو

مهراکنإلراكباومسوكنَمحَرلادبعنبباهولادْبَعمامإلاةع9

اه

ريدِولاَقلهلانعاوف)

ِةيِشاَحْلايفامكاًعيمَجنيولاولرتعامهلولاققدلعل(۲)

ECE

هليلمهيجاَتةرثكِةيوجاوُمُسَوءاضْيَأاراكاوُمُسكِلَذِبومهِقاََعَأيفةَعيبلا
َردَّعْلاْمِهيَلواَحُمِلاراَدغاوسو«غيِرَلايفلصفوهامكاملاللفىلع

فَفولْحَمهللانأاوُمَعَرْذإءاَمْسَأيفميِدةدحالَماومسو.ېامإلاب
.نوُلطْبمْلالوقيمَعهللاىَلاعَ

 

 



لصق

ےسصوو0س

[ةّمَألاضعبركذوهكهکلاسموهناکرآونيالا

فلوافلفہل)۱
.زارحاوزارفاوتودحويراجَموكلاَسَموءناکرآومئاوقنيدللو

مےواکو۷Yموو7

ملمالم:ةعبرأهناككراوواووليلاللاهيرماو

بقنلادبعماكPEsهوربيماك7:ةعبرأ7

لارليزنبرباجوملمةديبعيبماياكْناَمْتِكْلاَو

دعاق()
لنصألاوهوهلاء‹لاثملاكماكحألاروُهُظتمالا:روُهَظلا
ودوو0°جووٿ

لجالوفيَهللالوُسَريفوتهيلعوهيلعنوكينأبجييِنلاوبروما

جلل

هديلسالاادقعيوبهللاهمأل؛عاقدالوهبونامولاةاوَحْاو
ےسس

هللاءانشنإللعلاينشبامخيراتلايفةلسَملاولهاًتحضَودقو

.ةيافِكلاهيفنيراباتكيفمَعهللاهمرةاالومجارىلعاأ€3

يداوهفليزنبرباجامنيباَلانمممُلِعلاوىنياٌةَمْثَأامه:رِصاَنلاخبشلاقلع(٥)
لْصُأ‹نيالاجاريسومللب:-ريسلابحاص-يجخامّشلاسابعاوُبدهيفلاق.ينامع

هبحصنمرهشُأناکونسابعنبابحاَصماطآهيلعتاقيِساو
-١/17ريسلا:ىِخامّشلاَو١٠٠-۲/٢٠۲تاَقطلا:نيجر.هلَعًارقو

يج

دبعوباماو٢۷ ۔-هَتذِمالَتملعُیناکميتيتبلىلوَموهوباجاةد
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دمضولا(رباتع
4 < Yr

هلهج76لهليب41الاسلاو

ةّيندَبلاكرتسالاسيامللعفونيعةفرط

ءو:هالي.يِصاَعَمْلاكُهلْعِفساَنلامسيالامكرتللو
ooوو E29(0(<

نِمْوُمْلاةيالو:ةةئهزارحاو.كرُْمْلادوحجوعييضتو

معيىحلوُهِجَمْلانعُكاَسمالاوكرْشُمْلاَوقفاَمْلاةءاربو‹ىقوملا

َةَيصَعْلاَودَسَحْلاَوكلا:عبراهمئاوقَناکراوماورکللو

ةوهشلاوةيهرلاوءةبعَرلا:ةعبرأ.لهجْلاو

WWWم TW2صمg4 ليضافأهَمْيأهيلعجرحتدقوقربابجلانمايمةرْصَبلاجٍراَخراغيف-مليلالمح-
„vo .نيعمجأهللا(مهَمِحَر

رهفےسكيرلا13ا:ىلاَعلاقامكهللانمِلْمْلام:ءارشلا(١)

ىعَمْلااذهىفلوقاهللالضفبدقو.(١١٠تايم

ا
ےسم

2ہمو

7::ةاتنيالامكدلاةديقعيففيلالاوباَِكلانمدمتسي

.ٍعيِرشَملالوُصأنمامولملساقلالَمْشَييأرلانلمنشأاذَهف«ئيآرلاو
فيِلاكَتلاوِّيلاَمْلاوٍةّيندَبْلالاَمْعألاىلعيوحَتيهوماكحألا:ضافلا)۳(

.نيرمألاِنيِذَهودعتالناَميإلادعباهلك

وبةصاَخAةحنلهدرااَلانمنازرقيأزرقممَجاَرفألا(8)
وووم

ريغنمهزرفبجوف
.ةئايصلا(0)



رس

للصف
[مولعلانمعسياموهلهجعسيالامركذ]

امہُو.ٍنيَعةرطهلهَجسالاسَألامْملِع:هالموللانأملا

۷دُبهلَهَجعسياممْلِعَوِةَجَحْلامايةوٍدوُروْلاىلإهلهَجعسي

الكرشلاوديحْولاَةقرْحَموهف:نبعةفرطهلهجعسيالامملِعاما

امْهتفرْعَمتتحفهدولمرالهَجان؛اَمَلَهَج
ve (۳Y GE o

رمألاوعوْبلاَوفيلكاسنوکنس:ليقكِلذِوْغوُلبلالواعم

تاجَّرلاوُهفْوُحْلاَو«ةءاربلاوقعموهللاةفعمو
0X)يلونملاو

يِجيملام::ينعي(۱)

اذِإايفااكارْذإكرديءيَشلانأللألوقىلعديلاةَتيجو()
.وديضبفرع

.ةنسمابجَتةَ::ٍةَديِقعْلايفامكمريانوک(۳)

يهِتادوُجْوَمْلائاسوتاَنئاكْلا::ليلدلاوالحلاىلعماعنولابضل:نملا€3

ِضرالاوتومايلعىفك:ىَلاَعَتِهِلوَقِ؛ةييوُبرلاوةّهولألاوولالثالد
.(١۱۹ناَرْسِعلآ)4©يللالألمرانوليلا

يفاهوءاياَْحِإوهللانِمعلاميجنأفةفرعم::نمْلا:ريصاَلاحلاقلع(٥)
ِقِلاَحْلاىلعلديِتاَناكْلاميج:لئالدلاو.لَمَعلِةطبحموهيذلابْجعلاكْنَع
كلجرواقٍدِحاَولا
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[اعرشوةغلفيلكتلا]

فيلكَكلابأ :رِعاشلالاق.سفَنلاىلعشياملمحتوهف:ةعللايففيِ

0aEس9وس 2 OW۱)۲(س1(

بانصلاوقئالصلابيلنموديرلاىنفلكت

ماسيكَلباالاًماَعنينامثشعبنموةايحلافيلاكتتمس

باَجيالاوٌماَرللاوهف::عّرشلايفاأو

[هتامالعوغولبلا]
قاليفثاَنالاووكذاجواٍةَسْمَحب2ْعوُلبْلاامو

,YNتالاف:مهيبتتاكرتشملاهجو

.لمَحْلاَو:ثانإلابْناَتِصوُصَْمْلانانثالاماو«”نوُتسلاو

€

لا3نيايثاّنإلادفنت

.بيبَرلاَولدْرَحْلانمْمادِإ:باتصلاونمقاقرلا(١)

.بيبّرلاوِلَدرَحْلانمعصيما:.قاقرلازبخلا:قئالصلا:راللاقلع

جورخ::مالحالاو.تارعشٹاللَاقرْوعلاورطبإلاتحترْعشلاروُهظ:تانلا(۳)

۱.مْوَنلايِففعامجيوناَسنالاننيمقِفَدّنمْلايملا

هلقَهَناَعْلاَوطبإلانمهعيضاَوَميفدوسلاشلاتابيأ:رصاَنلاحبلاقلع(8)

.[ًملعأُهللاَوقاعيفلِتابالنبہلکیارارمخبشلاتعيسيّنِكَل]ٍِتارَعشٹاک

عبسوفلقامرك.حيحّصلاىلعاًمييَجنسجلمالالا هنسةرشععبس

.روكلايفتوصلظَلِعَوشانإلِلنّييدثلابعكتاوُداََو



كجمعضولاC۸باتڪج

يفلكماىلعاممغوالأعمواامف:يهَنلاورمألاامو

ركلنعيهمناميالابرهنأاًمهاَنعَموفيلكاِةَلاَح

.يِصاَعَمْلاَو

ٍةَّلَحيففلكملاىلعاعَمِناَبِجَتاَمُهَف:وسلاةَقرْعَموهللاةَقرعَمامو
)۱(:كلا

[زوجيالامولجوزعهللاقحيفبجاولا]

:بجاولاف.ليحتسموزئاجوبجاو:ةئالثبهللافرعي:ليقدق

لوءاَفالاومل:ُئاَجْلاَوهَهيِنادُحوْلاوةّيوُبرلاوأا

.دكوْلاوةيحاصلاوكيرّشلا:ليِحَسُمْلاَو

[زوحيالامولوسرلاقحيفبجاولا]

o2„سس

فدصلاا؛ليجَتسموزئاجوبجو:ةئالثبلوُسَّرلافرعيو

:لَِمْلاَو.نايلمولایاوةَلاَسَرلاو

.ةنايحْلاوشلو

ةعناَسنلايشيالاعملوُسرلاةفرعمو۽هللاةفرْعَمبج:ينعيقدحاوٍَلاَحيِف(۱)

ِناَعفرْعَمْلافناَميِإلامِليللابناَميإلانل؛لوُسَّرلٍاةفرَعَمنوُدهدحو4هللا

.ِناَعرَقم

1وكلا|وساَدوُجَوَملاماد:.داجيإلا:فَلا()

اسراككلرتبكةايفا.ةمْصِعلا



۸

دبمضولا()باتڪع V

[امهماسقأوةءاربلاوةيالولا]

يفيلكتلالاحيفْغولبلالواماَمْهَبوجوعقيف:ةءاربلاوماو

ةلمجينعأقلماةيالو:لوألامنلاسفةاىلعةيالوام
2o no ano G0 يلو:يناثلاو.نيلوهجموابمولعمءاينْيلقثلانمنيِمِلسُمْل

ةَعاطلابَنيِفوُصْوَملاءىلاَعَتهللاباتکيفنحوُدمَمْلاَو]٩م

اًتسWas).هس0مس
هععاطو لْدَعْلا1ةو.ناسحإلاو هتضيبهتلمشنمجرل

o A„20ا

لنیباهلمابلراذِإهيصْخَشب

oسسعبرالوو

نْذَألاعومسمویضرمنعلُروظْنَم:ةَيالَولابوُجوطورشو

وسےس

نوُديزَيو؛بَهَذَمْلاَوةعيرشلاةقفاوموءلاَحْلايضرمبْلَقْلالوُبقمویضرم

كدنيايشراماشیلىلعاتتالانأ
صےسصی

هادیايفبأيىعنا
اَمِهِلَقِلوأءامهيَرْثكبضْرألاىلعامل:ليقنلفومسسالا(1)

:ايهِلوقيفناَدراَوْلاهللايفٌرضْتْْلاَوهللايفاَمُهةواَدَعْلاوةيلاو.بوُنذلاب

۸۳٤رفوادوبا"ناَميِإلالمكَتسادقهللعموِهَلِلىطعأوهللضَقْبأوهللبَحَأنم"

.[٢٢٢٥۲رءيِذِمْرّتلاو

يفْمهْيلَعهللاىّءانيلام.ٌنايصعمهنيردْصَيألةكيالمْلاوءايألامه:نوُموصعملا(۲)
o roو2

يِناک‹نيالابءاَقَوْلاىلعلبرئابكْلاىلعنوُئوُميالمهنامهتمصيفزيزَعْلاءهباتک

فَلاواوبيابنُ

.ةمأللياويهلولا::اتهضيا)۳(

ےن .ًالَمَعَوًالٴوَقودافعا؛َِللانيبايكومناكمِلُةيَالَوْلا(8)



 

مهياعممةَيالولانيِمِلَسمْلالاَفْطَةو:اسفةَنالُثاهريسفتيف

فالِخْلالْهأبحذَمنمعَجَرنمةيالوَو:نلْوَقلاَمْطألامِهديِبَعةيالويو

ناكيذلاِفَالِخْلاريَنمْعَتمَيملاِِ|لْهَأبحذمىلإ

ملنمإلاىلإنمجرحالَوع

َدوُبلطَياوُئاكنإهباوذَخألاًنباَحْصَأهيلعيذلالاَمُكْلانوُيِبهَذَمْلا(ول(۱)

هلاوباوذحأوكيىلعيلاءاقَصلالأضبفوادقو.وتاَذِلقحا

لالعاةفةَواوباكانبلوألايفاِيهجايملك

مَول"هللاهمحَر-رشّيَفْطأاََقاَحْسِEلاقصاللالع
َفَقَودقو.هتاذلَقَحْلانُاوكنإهباوُدَحَلاًنباَحْصَأهيلعيلايِمالسإلالامك

حلبكََدَهَجانملُكودملاهباوُدَحأَوكيدىلعيلاءاقنصلالأضن

قيَلوَو"ةَماقَْسالالهاهيلعاَميفسَمدَجَوةَّنسلاوباَتِكْلنموصلايف

]۳۳منَولاباكىلعهِتاَقيِلَعَتظنا.قياسلا

ِداَقْيعالاننيِعباتلاوٍةباَحُصلانمفلسلاِهْيلَعناكامىلإنوُمِسُمْلاجرٴوَل:لوقأو

ةعرفملافالْخْلاِلِئاَسَميفَضوُخْلاهنآنممبتلاطبياحبحتصلا

صالخإلايّتروُسَوةرَقَبلامِياوَخَوٍةَيأمهفوءاريقوكِلمهَعِسول
رمدروامنىاَرْسإلا)اےىاةحيحصلا

ةباَحَصلانتفيفضْوَحْلاٍيكَحُمْلاىلإثيدَحْلاوِنآَرَْلاوباسم
.(4١۱۳(اسااعولارمكاوتکاتعدمةتكيل

:ُهللاهمِحَريملاسلاحيلالاق

ةعاطُهْنَعحبلاسيلهعةعاسبولوكْنَعىضَمامو

.[۰7َِقيَِحْلا:يملاسلا]
هرووومہال

اهيفءاَمْلُعْلافالفقلاعورفيففالحليلعىرَجامكيدعبمرضي

موقجهنمكلذىلإاوُعَجَرولمهسماةياحصلاهيففَلَاامامامسالمْحَر
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ro$ىس2ەہاس1َصسےس

ِةَلَمُجنمةءاربلا:لوألامُسْلاسفةَعبرَأىلعمسن
o o 7oس

ةءاربلا:يناثلاو.نيلوُهُجَموأنيمولعمءاًناومأوءايحأ(نماکل

يفَريِموُمْذَمْلانمةءاربلا:ثلاقلاو.وروجيفهعاطأنموراجامامانم

.مهِئاَمُسأِبنيصوُصحملاو؛ََْمْلاوةءاسالابَنيِفوُصْوَمْلا؛ىّلاَعَهللابايك
ےسو٣لووو۶ هنبعِبهانفرعنممءار:عبارلاو بجويلمعهلمالالَرهظاذِإهن

س

سمسلس لأبّحذَمرمٍجراَخلاةءاربامهدحأ:نيمسقةءاربلاريسيفنوُديزيو

ىلإنمجراةءارب:يناثلاو.فالْخْلالْهَأبَحذَمىلإ

نيِكَرْشُمْلاَلاَفْطَأ.رئابكلالمعةءاربلابجتاَمّنِإَوكسلا
ے0ص

۹۱ولى٤مهْنعفكاف

و{مصرر يفاترواماوو.قاريفالاوفاليخالاموش:نياوصلمدارفاصنإلااولعَجَ-

باساَهلَحَملَحَوتلااَهاَتدَجَولقاَقَالاَدْعَبنوُفلََلوألاِتَلَعَجيلادباّبسألا

يفاصفيَاَدةيقاَبلاةيَقبلانحت-ايولوحقاقالاوحواىلإويلاانوع

ةَْفَدّنمْلداَحْللاوفكلتاراوججَ نحوالإىلعىوقتالوصعْلاادهيفوَ
oكفووكنوعهلاوتپقّرفَتَتملوءاعيوجهللالحبنوُميصَتعم

نيِحاَرلامَحْرَأايمهيوَُفنبفلونش
ءاوُبوُوَيىحرئابكلاييکترمةرجه:ةءاربْلا(1)

لبقبذيالهالءَِجْلاملاكوبلالبقنإاًعيمَجلاَفْطألانأقَحْلا
ْمُهاطَعاَنيهاليفهللاتاس".:مالسلاولالعللابنميوني

‹۹0۷0رسولامَجْعَملا٤يناربطلاو‹۷٥۳رىلعوا‘نجلاللا

قبس]ثيدَحْلا”نيِلِماَعاوُناكاَبمَعَهللا":هِلوَقِلخسثيَحْلاادوب
جیتوو

4



۰ A دکمغفولا(۸۹)_باتك

[لئالدلاونملاوءءاجرلاوفوخلا]

K°„ےسسسمسولووووو لاَعْفَأنماَمُهَوءاي2مَمامهبوجوعَقَيف:ءاجرلاوامو

يدنهلاناَريِمْلاكالديىحاَمُهَيبيواسينأدّبعْلاىلعءبْلقْل
فيخءاَجَّرلاىلإُبْلَقْلالامنإل؛رخآلاب۱ابالل

وفاالإهلاركمنميالإ:ىلاَعَتهللالاقللاباذَعنِناَمَألاهيلع

هيلعفيخِفْوَحْلاىلإُبلقْلالامنإوء(۹۹ءفاَرْعَألا)4(

الإوَلاعيتنمسبابالقط:ىلاعتهللالاقدقوىلاٍةَمْحَرنم
.(۸۷فسوُي)موقلا

مَعَنأكِلَذَولواعمبجَتف:لئالدلاوامو

الوابوُجُوالالضونِيامقالاقَرَرَوءَقْلَحْلالحهللانأ
يفقَحامويدارنمقبساَمِلاقيقحَتوىِردَقِلاراهظِإنِكلو
الوٍةَجاَحِلالهتردَقِمهَتدْحَأومهيوراقيفالالملكنملزألا
سلاونجلاقلويداَعَسلاوبقَلنييَرقمْلاةكِيالَمْلاقلخَويدافسال
.ةداَهَشلاوةَلالَدلِلقلَحْلاَرِئاَسَقَلَخَوءاليا

ىّلَعاَمُهُدَحَأدارام«صيرتناريميُهقوَخَونوماءاجَرنروول“:مَالَسلاهيلعِهَِقل(١)

ماداملاصوايفعوم١١٠رنايلمثيارل
لميراَضِيَحالاَدْنِعنِكَلوبيرغيف:ريثألاُنْا]ٍةياَهَلامَوَقمْلا

للاهمِرناَميلاربةفيذحلاقامكءاجّرلاىلإ
:حورلا)۲(

هللاىلعحلصألاةاَعربوجوبنيالاةلَُمْلاىلعدَراذه()

 



 

2دش

Ca.ربانکارال

g0ص

واسوووترىلعلالالاتوألاتقوليف:ليالدلاأو

ىلعهيفلدا

[اهتلدأوةينامثلاتالولدملا]

َةَيناَمَ:ليقكِلذِوبِهاَذَمْلانسخلقَعْلاةحيصىلعلئالدلاو

ىلعنِلناَنثاَواوىلعلددحاو:اهنِاهداتلوم

لدلْعفْلادوُجوف:دحاوىلعلديداوام.نَاىلعلاديدحاوو

ل ةكرحوةَكَرَحَفردحىلعلناتاامو.ةعاطيسالاىلع
4

وهونا بِهاَذَمْلانسحف:نياىلعلاديدحاواموىلعنلريباّسيكالا

نيبوهلقَعْلاوِىلقَعلاىلعلاذ

رصْبْلاَوعمسلا:نهورسمخساوحلاو«ساوحلاهئكردأامسوسحملاو

توصلمنل۱سَماامفسلاوقولوملا

o س GE )4(ہے()ہےاور rسوسحمامأو.مياصراقلاوحلانم

ءاهرهاظبرومالنِطاَبىلعءاهعضاوَميف(عضو:نْسُح()

هاللامكِلَقَعْلادةحصبدارملاو.تأالاوسلاىهَتلا.ىضماَمباهنِمياپامامىلَعو

ركللکیفاط:ىلامَتهول؛باَبألااولولإييِناَعَمْلاكلَكاَرذِإىلإلی
)١رمرلا)لوأل

شيتاةكرحك:راَرِطْضالاةكرح)۲(
نلءامُكةَضوُمْحْلاديلا:صرراقْلا(۳)

رمملےس ذي-فوفُحهيفام:ماَعطلانموهومعيشتتيشبومولأعديفاڏك(8)

.ماَعْطلانمنيسَحْلاوةرارموِسقْلَحْلاب

`



Grعضولا٩C۹باتڪع

voو

یةناَللاَ:سمَللاسوسخحمماوةيطلاحايرألاف

هنزيميفلَاىلإامساوحلاهذه.ُدراَبْلاَوُراَحْلاَو

.هکرادُتملامىّلَعتكااميلدو

[ادبأعسيامو«دورولاىلإهلهجعسيام]

ام:اًمُهدَحَأ.نيهجوىلعوهفدورولاىلإهلهجسَيذلملياأو

كلموأي0ىلعهللاتافصکكلوجحادوروىلإهلَهَجعسب

امسا:يناثلاهجولاو.كلذَهَشَأموأةَححْلاهبتماق

(aِ
امهتقودَلا3وصلاالملا

2PEEۋسس1 ۔)4(ِ

يكسالخامااوميروتتل
7|سلوفيمل27

aاًعزاَووفار7عفانل

ناکاَمْهلهَجنموبالماسلاَمِهيَلَعاَدمَحُمَومدالخامئا()
مئاَحَوةةَمَألاهذهلوُسَردمحمشباوباولسالواذآنال

ِتاَموُسومْلا(1)
ٍةَضيِرفُهعَسيفرطلديحعمويسناعولطدنعراهالواَملحْلانناک(۳)

ِ.ةرهشلحيىحناَضَمَرَولخاديىٍحالّصلا الذِإلجليفةداليحقحْربعوجوىلعُهمْسَقوأهبجيملاميأ(8)
.لْهَجْلايفردع

ابسَتكي::فراقي(٥)

.ىلعلاتاجراىلإفار()

رَدحْلاحرشيفهومءارهلامراحمنعفكل:عرولاو.يصاتملانعانجاح





[ةراهطلاباتك]

ءوضولايفباب

[هطورشوهماكحأوءوضولا]

اوسعةوَلَصللوماءبلاايام:ىلاعَتهللالاف
ناىعکلالإمکيمورقفاَرملالِهکیدیاووجو 4نيبمكل

)۰دال

ااذإةيألاىتعَم:مهضعبلاقف.اَهاَنْعَميف۶ءاَملعْلافلتخاو

ىلإماقاراذهاتم:مهبلاقَورهطيغىلعٍوةالَصلاىلإ
2oاہoس

َدَحربعنولوقالصلكدنعءوُضّولارهطىلعٍةالصلا

o fro يلاناععنبانعيوراَ؛اَنباَحْصأدنبعدملالوألالوقو

نعيوراَمِلو.'*دحاوءوضوبءاَشعْلاَوبِماَرَلاىلص

"دملإوضوال"لاقةييلاناسابعنا

ad

يراَحُبْلا]"
۶
س

وبأو.٤٠٠ر٠..دجاوءوُضَوبنقلامويتاولصلاىلَصةييلانأ":ظفلِبملم()
WY]واد

عرشةَراَهَطلِلٌةَضَقاَنلا.ُثدَحْلا(۲)



دکمضولا()باتڪع

2Eودم(.0
ملمناَميإلاُرْطَشُروُهَطلا۰لاقهنأهلييلانعيورو.[۰ارمحو

محو٦٥٥ر

[ةيدمحملاةمألاصئاصخنمءوضولا]

فيكبلالوُسراياي:ليق:۰لاهيأهللاهمحردوعسمنبانعيورو

ےسو)2(۲ورoوے٥.0ے

نمنيِلَحَحمارغٍةَماَيِقْلاموينويمه:لاق؟كيمأنيمرَتملنمفْ

ناکو_—سبعبورمعنعو.[٦۱۳ريرعب«٣٤ر‹عيبرلا]."ءوضٴوُلاا

(۳)وو6

٥سوهمےسوهەسوسووومس

تَجَرَعاإقلوضيعتاموابرلَمكنا

و Eسلس

تحرخهللاهرمااَمَكهجولساِمثدملاهمیاو

ِنِيقفَرِْلاىلإ4هيديلسغاذ7املاعمهتيحلفاَرطأنمههجواباَطَخ

اياطَختجرحهَسارحسماذِإ|مثىاَمْلاعمهلمانأنمهيدياًياَطَختجرح

تجرحنيبعكلالِيلجلسعاذا!املاعمورعشفاَرطانمهسآر

و

توكينأرطّشلايفمرليأالوشلَكراَصحصيفاطررولاناكمل(١)

نوكييلضالتریتساسرلايفضاَيب:ةرعلاوءاضيييأ7مج:رُغ

ِسّرَفلامْاوَقيفيذلاضال:ءوُضوَلارفأنينوماهجويفمايامويارو

.ءوُضولانمرْشَحْلاموينينمؤملالجأيفوکييَضامضي
عبارةكعَلالوًاميِدَق«نيسودحوٍمةلمَهُمب::ةسبع.ناكسإومممضبوعبر)۳(

ٍدُحأَوردبدعبهللاِلوُسَرىلعدو1[باعالأيفُهتمَجْربرأ

"ةكمباأيِذَلالْجَّرلاتأع:هللاق؟يفرْأ:هللالوُسَرِللاق

واللالوُسَرةدوفىلعدباماذهمْحَو
سیص



/ AyÇE r Ce) e
هللادِمَحَوىلصفةالّصل|ىلإمافاَدِإَفىاَمْل1هلماتانمهیمدقایاطَخ

ووP4سس

دَحَموهيلع هنننمفرصا؛هدحم دمْحأو۱۹۷رهماهتدلومويکهئيطخ

ےسےسےس

نيرجاَهُمْلا(نم٩اميفدرايهللالوُسَراَمَنيَب:لاقرديبانعو
تتح

كاتانإمحماياُلادويلرابخأنمةرشَعهيلعلبقراَصْنألاَو
o$2

هيلعلاقف؟برقمكلموأسرمايالإاهبةاعفا
301ى2۰22"2 اهقفتينولس:مالسلا نالوفْشُكْلايفيِروُباَسَْلاهركَذ].منعتينولاسَالواهقمت

gg سس
7 هللارممِلاترمحماي:اولاقف.[(٦‹ليِرْثَتلامِلاَعَميفاي۳/6

ههيلنوهذهلسمىا

يوهاهيىتمهيموةرىّدصاممسايلعمِ
هعَراَطَفاهنEمشوهديبلوتمُثةيِصْعَمىلإتشملو
هجولاللقبىَلاَعَهللاهَرماف؛هسأرىلعهديعَضوَفيحل

سأرلاسميهرمأوءامهبهلالنيدعاسلالسعرموءةرَجَْشلاىلإِهرظِ
صمص

1oےسسسسس Eسس نمدِلْسَفِبىلاَعَهللاهَرمَأوفسارىلعهدعضووةرحشلاُهيلَظَأامل

َعاَمَجْلاالعلا()
كَلُببطءاجنمتضَمْلاوأ:اننعَت.املعت .اهقَفَي(۲)
ةمْصقِياللاوهامكةيصْعَمتسيلاهل٠ملةيصْعَمكِلَذَوةْفَلاَحم::يا(۳)

لاباةطحمميولَعَجَووبللهللامهافطنصانمقحيفالويانا
َنيلَسَرملاوءايألالامكمهاذهل«حواوقلانييوهين4َردْصَتنأيخول
تحضوأدقويرل ءاَينألاةمْصِعيباتِكيفاذهىّلَعنيهالتحض



۰۸ )باتڪع

و١

دکمضولا(

نهضرفاق.َةئيطَحْلاُهْنعهللاككلذآملف.َةَعطَحلاىلإهيهيشمل

هركذ]n)هوروڅ وُضوُلاىلإءوُضْولانممهيوندنرفكيليماىل3للا
.اوُمَلسأف؛تقدص:ُهَلاولاََف٤‹نالاوكلاىفيروا

س .ةعبرألاءاَضْعَألابةقلعَمْلاِتالَسَمْلايأ:نهضرتفا(١)
صئاَصخنمءوُضٴولاناووصولانسنممُرالاوُمْلاوبيرلاوثيِدَحْلااذهيف(۲)

ةماَقلاموينيِلَجَحُمرغةَمألاذههبنوکءوُضْوْلاءاميسنألءَةَمَألاهذه



لصف
[ءوضولاطورش]

وووصس

/و ءاَملادوجو٠اًهُدَحَأطورشالثدعبلِءوُضْوُلاحص

ةلصوملا|باّنسألاُدوُجُو:يناثلاومَايئىملا

ءوُضْولايفعورشلالبقهندَبنمساجنألاميِمَجةلاَرإ::ثلاثلاو.ءاَمْلاىلإ

ءم:رطَملاىءام:.ماَسقَةَعْيَرأىلعقفدءاَمْلااأ

ماف0تاّبنلاءام:.رابالاونوُيعلاءم:ثلاَلاو.راحبلا

3دحلاعقريِفئزجيالفتالاہیمجىلإُفاَضمْلا

.تاَساَجنلالسعيفئزجيو

عقريِفىزج؛رابآلاونويعلوراَطْمَألاَوراحلىلإُفاَضمْلااًمأو
„o o (5)

.هلامعتسانممَامهجرنأام

.راَدَقِْلاَوةّيمكلايقويقلفاّصْوأىلعيقاَبلاقلطُمْلاوهويفْصَولايفيأ::يِرْجُمْلا(1)
.التمرْئبلِللْبحْلاَوولدلاکيأ::باَبسألا(۲)

مَعَوضوةبَحْلادخأ)۳(

قلع)٤( .ىَرْخَألاتالاسغالاعاونأوءءوُضْولاوةَباَتجْلاثدَحيأ:رصانلاعلا
هفتااذيبيلاللَمغابملاكهلعجراامنيلخلايا

.ٍرطَمْلامامًّالَواَلاىلانِ



اموفبرهطتلامَمَتةساجتامإ.3مسنيِهلاَمْعِتسانمعناَمْلاو

.هب45آمكحعَنِ0۲eے

„v€ GE

:ماَسَفةَعبرأىلعمقلقءاَمْلاىلإباسادوجواماو

.”كِلَذِلىلعريغٍةّيلاَموريغةَيندَبويلام س

ةيندب
ص

[ساَجْنَألاُماَسْقأ]
40 go 7 س 7„EE ہہوسو o

نمجرحتةساجن:اهدحااسقاةعبراىلعساجنالا

4 مُلاياهلمنمجرحتةساَجَن:يناثلاو
ص

ساجن:الا."فْئألاَو ةساج:عبارلاوونبيفروأحقنرخاما
$

.وريغلبقنيمندبيقال

:ٍدَحَأيفناکاَم؛ثَدَحلامقرنيعاملا:ُِصاَنلاحلاقََع)۱(

غابْصألاعاَونأكابلاغهعكفيءیشبعَناذاذهةَحئاَرلاونولوعطا
go م

ZE

ءاَمةَحولُمكيعيبطريعريغاذدِامبيلااواعلاريع

ِناَرِطَقنمليِلَقكالاغهعُبااموأ«ٍلّيسلامامٍةرْمَحوألوطبوأ

كذبسابقياس

دنعقاشنسالاوةَضمْضَمْلاَونيَديْلالسعاهلجششياةئٍدَحَأريشتك(۲)

لاوملاولايهومق

وِوأءالوقحَمرعُسلاناكاذإهلاموهيفءاَمْلاىلإلصقينعيريصَلاحبلاقلع(۳)
1 ۶

.اهجوزةجورلاودبعوأهبانوكينأالإهفلكيالوفلعّربتنإهلاموأورْيغ



لصف

o3سسو

[اهماكحأوتاساحنلانابعأ]

OOE
يهو:انيعرشعداسجناناَعَأَو

“e

(D(a ۷)1)٥(.ِ
رکلکو«ريزامحلو6مدلاو

ءربلاناويحنمهِةَلَْسسفتيِلُکوُوفحناويحنمتامام:(۱)

الهمديذلاناويحلانإف«ءابستكممدلانكيملاذإيأمداةلئاسلاسفنلاو

.ِضْوُعَْلاوتوغراوپساب
قلع(۲) 1سابالوففْنَأفّيحتاملاِناوَيحنيلاسسفيؤلك::رِصالاخيشلاقلع

.ِضوملاَوثوُعربلاكبكمهمدنوكييذلاناول

ناِلهلَحَمنملقايلاوهووقلم:مدلاو)۳(

نمجرخيذلايأ:رِصَلاَقَلَ)٤(

.وئارجألكدارا:ريرِخْلامحل)0(

عريفبصَعَومحٍومْحَلنواجلكدارا:رِصاَلاعلاقلع

ٌداَوَمْلاهذهةَساَجَنفقردخملاداملانمهريغورْمَحلانمي:رکسملک(۷)
ةسجتاِهْمَحْلافالخب يفَبّرطلاوُبوداملكتاَردَحُمْلا.ركألادنعسجر

ٍةَرماَحَمِلمرحيذلارْمَحْلاكّرْحَيفردَحُمْلاكِلَدُهثعبمَِِريعَكِلَذوسلا
.ورتسيألق

مهنيءاهنساجَءاَهَقفلادنعريورمحینمركلك:ريصانلاعملاقلع)
جرامنمدلوألاءرُجْلايفيللاساحباهيفتيَأَردقواهيراهطبلاقنم

رمَأنوكينأراتاو.ٍعوُضْوَمْلايففاضٍشْحَبدعباَهَراَهَطبَلْوَفلاهيفحجرلامالا
موفدنعاَمّيِسالءاَهْنَعِداَعْيالاوامرتامطَقيفَةَمَلامْلِنادلاامفيبل
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)

دجمضولا

10٣o)90ر (Ve?

.ءىَقْلاوءءاَسنلا

„$ o „€

اهضعب:ءابشأةعبرابوکيِتاَسوُجْنَمْلانسمساَجْنَألاوهذهلارو

ٍديِدَحْلاَوسلمانديلاكٍحْسَمْلابلوياهضعبو.اَههَبشَأموبالاكِلْسَضْلاب

اماَهْنِمَو.اَهاَْعَميفناکاموضزرألاكراَنلابرهطاماهنموكلذَهَشَأامو

.رانلابضْرألانمرهطياملكوراَجْشألاَوو

4مس

هےرgoلنل2رےس

لوقنمساجنألالاودعبالإحصيالنأىلعليِلدلاو

ووس مهسوفدواعيالىحاَهَينآاورسكينأبسْنألاناَكَفءاهْيَلَعاواواهوا=
مْظَِبلاَمُكلاجرادَمىلعلاَملاجراعَم:يمِلاسلا]امقولا
۱/٤۰[Y۴

.ثیبخلوبلكفءانبخُهاَمَساييلانأل؛ِناَويحْلاوأنااَسئالانِاَقَلطُملوبلا(١)
نااَسئالاللوب:رِصاَلالاقل)۲(

۱.ِناَسنإلاضف::طئاَعْلا)۳(

ِتاَناويَحلاصمحللکوموماعلاالِناَويَحْلاَِوناَسنإلاٌةلْضَف:َصلاخيشلاقلع(٤)

.سجَنُهٹورفاهنلالَجْلاالخامةّرِهاطاهروُيطلاوريَِحْلاولاعبالحلو
يدولاَو.ركفتوهشجِراَحْلا:ىذَمْلاوةَ:اَلانيجراٌحءاَمْلا:ينمْلا

.ضرموأربِجٍراَحْلا

نيتوُوٍعلةَحئاركةحئاَرهليِقفادلاءاَمْلاوه:يمْلا:صاَنلاخبشلاقلع)١(

قيرءام::يدَملاو.بيبضقلابِرطنضيوةوهَشلاهبطوقلعنمرصيفضب

لبقجرحيرضاءم:يدوُلاو.ةوهشلاهبمِْالويهللاَحجرخیباَعللاك

ةيحاصتالوقلعوأدربدَوَألوبا

اهجورخىلعةمالعٍةارمْلانمجرحيريلرضُاءاَمْلاوههلا:حبشلاقلع(۷)

.ضْيَحْلانم
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4 ٠©يلابلاوواجرهيِفط:ىلعيهلا

مھللافابق ءابقدجسملأيفتلر7هذهنأكِلذَوء(۸١٠

هبهللاىنايذلاروهطلااذهم":ديلا يباناو‹٠٥ا٤ربا[؟ٌمكَيلَعهب

وو

ةييلاهلعففطْئاَغْلاَولوبارثاىلعءاَمْلاِرمانک:اوُلاَمَفN۲]ةيش

لسغكِلذكو.هيججاوتسمونالبقاملابءءاجمالااصفهوسا

کذواحموحامف؛َرَمألاضيوهوفلانمحمةَيلاره09

يِناَعَمْلانماًنباَحْصَأهبصااماذلْعِفلاَكِلذبألاضعيىلعباول

.ةروَملاةينلىلعململيييو

ةّسلانمةراجحلانل؛ءاَمْلاَوةراَجِحْلانبعمَجْلايأ)۳

.ءابفلأىعهللاءاالمع

ل
Aسو





جس

لصف

[اعرشوةغلءوضولا]

ےندمرسمو0

:رعاشلالاقءةراهطلاوةفاظّنلا:ةّعللاىف

oreo o )£«7
ءاضوواو٠حيجارماناوودلاََفْلا

09 e
حیماسم

.ِةفاظّنلانماًفاظنینعی

۶.ء4

اوسع:ىلاعتهلويفهبروُمْأَمْلالف:عرشلايفيفمونو

€نامسامكراومافارمالإمكبرمك
.(٦املا

:حيِماَسَم(١)
ُمُلِحْلا:ةانألا

.ءاملخ::حيجارم)۳(

.ةفاَظّنلاَونْسحْلالهاعمَج:(8)

اهْنَعمفريوفلاءملابهمومماضخأروتلامفبهفرع(٥)
َوأىلعيابلاوطمءاَمْلاَوع/اةَداَعْلااهبحااٍإَدَحْلام فاصلوهلبق

صص4
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[هننسوءوضولاضئارف]

2 ىووہم

ْجَوُلالمف:ضْئاَرفْلااأ.ننسعبراوضئاَرفعبرأءوضولايقو

عمنيلِجَرلالسغو«سأرلاحسموىلإنْيدَيلالسو

َهَضَمْضَمْلاويفعورشلادنعةيمْسكلاَف:رسلاامو

ملنَمِلءوُضوال"ِِوَقَفةاامفحمو
لينيفبيِغْرتلاكِلذبدَر٠يمذلو۸رنيلهيلعدهللامسا

لاقهباكاهعيراَملَفةَضَمْضَمْلااًمَأو.ليزبالا

ريتامءمكفنيضفَتأَضواذ:ةربصنبطيقلل ٩"حسا

نَاالايورملو‹[۹۳ر‹عيبرلا] ١ءوُضولايفیفذنافضمضمدناکهنأ

ہو
ءوضولايفدناسامها:رثألايقو.نيكلمجْعُمْلاو١١۱ر«قاررلادبع

:لاقهنا0هئعو.[١/0۱كلاماطبجاّولالاَسيَعالايفناَتَضيرفو

نيباوللخ":لاقو.'ةيماَحاراتىرًالاَهّلَعَلءاَمْلامكيعَأاوبر"

€
۱

و€2
هنادنع

€
نعوبلْوُمْعمْلاو.سآرلانياملاراعابجاولانيذلاحسم:ليقو َحْصأدْنِع
انمنF4لاَهنأِاّلالوُنسَرنعودميفيرلوَرمِلءةبجاوهس
.[٤۱۳روبآورديا

شنا:شتتسا(۲) يَ:ايأءَفنألايفاممثهاماشنت

آريفامكعفاَهنإَفةيؤرلاام.اهیفحقاليآ8یلیت

ميلنارو:هوقولاياكڵاكىتىلاَعَتهِلوَقيفميركلا ميا
لرادورووهامكدوروْنأل؛(٢۳تاَعْزاَنلا)Oسل
ووو

وخلادوو

م

1

ے
ا
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:لاقوء1۹يلا"راتنِريماسَللَحُتنألوصولايفمكيباصا
.[٢‹عيبرلا]راناَنِممادَْألانوبلليوَوراّنلانم"'بِقاَوَعْللليو"

ةدحاوىلعَرصَعفاةَحراجلكلهنايفبَحَسُمْلاو

قةدحاَوةدحاواضنعاEنَايورامل؛ءاَمْلابةحراَجْلامعاذِإترج

0

CC 7Eلَدمو۰07 ماقفنيانياضومفءبالإةالصلالبقألءوضُاَ:لاقف
۶ووہے)۳(

ءوضوويئوضواذه":لاقْفنالتنالتاضوتمٺلهللافعاضفعاض

.[٥۳۸ر»۸۹ر۰"لبقنم

صم
2eسe

0oوے „o7و

ثيِدَحْلااًذَهَف.*هبهللاادباماوآدبا':اقهنألَايبنلانعيورو

$س

.ةلاَوُمْلاَوبيرلابوُجُوىلعلدي

2س2ّر7 «بوقرععْمَجبيِقاَرَعْلِ:ىوريو.لْجّرلاخومباذَعةَملك:ليو(۱)
هو

.[ثيِداَحَألايفدروبكحصوهو]

ةهوركمةدِحاَوُلاىلعهيفةَداَيرلانٍِحوُسمَمْلانوُدلوُسْشَمْلايِفاذهيضعا:ةحراج)۲(

بالالعاف)۳(
o ۰ TCAسEe2 ء٥٤٠٤ءعيبرلا"هبهللاادببادي"::ٍظْفَِبحلايفثيردحلااذهدرو)(٤)

.[۲۱۳۷ر

ےسصصم

:3هلعنمٌةدوُخأَمَقُالاوُمْلاأوقبلانِرهاَطَكبيرلاام(٥)





ی4

لصف

[ءوضولاديرمليغبنيام]

eےسوےہرص „Eo

4وارينأءوضولادارأنمليِغبنيو يِفوثاَدْحألاولوباىلعهس

راَبديْسالاَوٍةّلِْلِلاَبَعسالاكروناَْسالاَوُداَعْبإلا:نكسبرٍأةَدواَرُمْلا

a6راَمْجْيْسالاَوٍعل
سس

eoسصو{o

دعبأناسنإلاةجاحلببهذاذإناکهنأهييهعيورملفداعبإلاام

هلأالفانعيوُرامِلَقراسلاماو.[٤٦٠رنييكمجمل“ارلَبَحَذَمْل

:الوقو©”ناَميإلانمءايَحْلاَوتسلانِإَفللارسباوُريَتسا":لاق

سلاةدوارم(١)

لعلتاييديِهاَنَمْلانيبهلامنوُرشِعدِعاَوَقلايفاَمُكدراولا:نسعبرأ:هلوق(۲)
]۱/۳۲مالسإلالعاوق:يِلطيِجْلا.مهالابیتهللاهمحرفّيصمْلا

مبوثوأةلِحاروأرصوأوطئاحبي.ساتهلوحوءاَضْفْلايِفناكاذئا)۳(

اوُِبقَتسَتال:لاقنأودميفلاهمريلاىردَةالافينعيلا

يفامءِراَقِْلاويراحّصلايفناكاَذِإَكِلَذ:سابَعربالاق.طاعالووةَ

هيلعامةلازإبُهَدَسَجبطيهنا؛بيطلانماهبيمساجالانعياك(8)
يأنِ

ىحلجورعهللانإ"٩٤٠فوادوبا٤هاورفَلااذهبندجمل)0(
ووو

٤ءيْئاَسَنلاومكحاادسلاوءايَحْلابحبریس



vAg .
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يف::ينعي٤٤٤ر۳۳٠يقيل"هيَلإإَروُظْنمْلاوَرظاَنلاُهللانعل"

اوُلبقَعسَال"لوقفاهلرابدسالاوةعلاشسالاماو.ةروعْلاأ

ماو]۳۸۸رملو»۷۷ر"طئاغولوبهورسدلَوَةلَقْلا

٠۸رعلاراَمْحَسالابرمأهنأ:عاهْنَعيورملفحسم

قةراَجِحْلابسجنالارهراماو.[هاَعَمب١١٠رءيِراَعُبْلا

لاَحْلاكلييفملَّسلا:ص:برنعناَسنإلاةجاَحيفوييىهَنو

نعیهو[۸۳رعيبا"ةىيفهنانعىهَنوء[۳۳رفوادوُبأ]

9يابٍحْسَمْلانعیھنوء[١۸ر.عيرلا]ثورلاوِمُظَعْلاب

يرحل

."لَااوُدعأوَنَِالَمْلااوق0:لاقهنأويهلعيورو

وس1ص2٥71سر3م84

نعالملااماوةرةراجحا111۹/۳يرلوالابيتور

)0(7یس

دسميفو«لئاَحِةَلبقْلانيبوهيبسیلوءاَضفْلايفناكدإكلذ:رصاَلايلاقلع(١)
:ساّبعنبالاق."طئاَعالولويقلااولبقَسَتال":لاقولهَبيخنبعيبا

قهيلهَجيِرْحَتقبس].سأبالفٍتوّيبلايفامراقيفناكاِكلذ
وصموےس .(راَدِجْلاوهولايِحِةلبقْلانيبوسالانيبلاح

وهلاكاسميهجنجةربألا(۲)

.رفاَحْاتاوذيجر::ثوّرلا(۳)
.ةرورضلادْنِعلِاهبلوالَةَحِراَجْلا:نيِمَيْلا

َهَتاهبل؛اهيفراَمثلادوجلاحيف::ئيأ(٥) ةنولميهوناَسنإلااهلكأيدقوَِساَجَلاىلعق

.ةئبوألارايناىلإُرْسألالووريغىلإهنيوويفضاللاواسنوكتف
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CEسه٤(۲)۱1

دجاَسمنمدجسمرهظىلعوأرماَعقيرطىلعوارو

.”“ريعَمْجَأساَنلاوٍةكِيالَمْلاوهللاٌةعَلِهيلَعَف؛للا

$سسص :ءاَملَعْلاضْعَبلليِقو بنتا:لئاَسلِللاقف؟هتِجاَحلُجَرلاضينبأ:ء

Eراَمَمْلالبسواكاموراهْنألايراجموراماطقاسم

7 ىلعلوباجبارعكوارعَألليوتشثّيحعضو

ربدسالين‹قذاَحَلكِلَذبىِإهللاوىلب.ثِدْحُتنأنسحبال
°رس اَلاَلاَفجِإ'لفْجَأوىءاَعَفِإ٠يِعْفأَولبَقسأوحبر

eے9لسوو99

كووُوسالاقيأ

نعدايم()

ًراَربلا:ةناللاَنِعَلَمْلااو1«:ظل٦۲راورطلاانهيرعنسدجملا0
س3س

ىلعهتمیخسلسم:ظل‹٥۷رةعراقودراَومْلايِ

نيجساوكلمولاهمَنساقرطنرماَعقرط
:اهيولَِبضااهنَعاعنيرسالااهلكأيفطوقسنام(0)

.ساَنلاارضوهبلصحيام

.مهجِلاَصمىلإ(سالالبسممج:ًراَمَمْلا(۷)

.ةَظاَظَفْلاوةَظلْعْلاءافَجْلا:فاج(۸)

.هيفةَراهمْلاوهاف::ءيشلا(۹)
ماركىلعنداعضووبصصَل:ءاعَقإلا

نِبجياذهلءالياَكْلَيلأاهدرييلاِءايِمْلاتولتيبسالبيِءابوْلارَ

ناو۱۸۱ريلمدكارءاَمْلايِلوبانَعيبهتنيوايلايفٍةَجاَحْلاءءاَضَق

.ةياقولاوةَراَهطلاِوةفاظّنلاريدمالُسإلاو‹[٤٢٤۳رجا

.ماَعَنلاتافصنموُهَو؛بوُرهَلا::لافجإلا
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[وضوتلادنعلاقتراكذأ]

)٢(£9س سْجّرلانمهللابدوعا:هتجاحلِدْنصَقْلادنعلوقيِغبنيو

رر

ريبكلايفيناربطلاو۲۹۹رجاماميجاِناَطيَشلاِىثِحملاثيلسجنا

يذلاهللُدّْمَحْلا:هْنِاَفدنِعلوقيوويييللوقَعاَبَتا٥٤ر

اهعفاتميیقبأوهمعننمينقاذأواطيمَعْطَا

عرفاذِإَف.تاَرَضَمْلاوىَدألاينافكوءال0يلعرسيوءاهاوقو
gmoى . oس

ءاهارينممهتروعهَعضويفءالءاحنتسالاىلإدصَقلفرمحتساو

ءاَمدَقامكَةيِمْسَنلارکذبءوُضوُلايفعرش؛هلکهدسحنمسلااذ

ِهَنحْلاةَحئاَرنمنميل:قاَشْنيْسالاَوٍةَضمْضَمْلادْنِنعيو

لَقََلَو.هببلَمْعَيوقحالوقاقِداَصاناَسِليللَعُجاَوءاهرامٹنمينمِْطَأو

هو٩٥ووووممہہ(٥)سو9
ريملسملاهوجوضيبتموييهجوضيبمهللا:هْجّولالسعدنع

نيرفاكْلاهوجودوسمويهُجَو4نأكبدوعاو.ِتاَملْسمْلاو

يباتکنأكْلاسَأينإمهلا::ىميربالسعدنعلفل.تارفاكْلاو

بجيىَعَمبةراتوبحسبلاقيراتيقيني(۱)
ًتیرفحعنسبنسح:كِلوَقكعابالانماذه«سْجْرلانروىلعسجّلوهسجولا(0

.هللاٍةَمْحَرنيُدوُرطمْلايأ:موُجَرَملاميجرلاو.اًنيبَخ:تلا٢
تئاكلجوُرُخريغنيناَسنإلاوفوَجيفايبول۽اَلانيصحايأ(8)

ەنفاوياتونونايلعءاَضَقِْلاس
روامككروب:(٥)

چوجودوسکوهوجوضلتموفلاقدوسيهولجوكرونيبست::يأ()
.نيِمِحاَلامَحْرأايكِياقلمويكروباتهوجوضيبمهللا..(٦لآ)



Geعضولا١۱qdرباتڪج

وورووااوِ يبوننأكبذوُعَأيّملاىَرسلاديلالغدنعلوقو.ينبو
۶)۴(و)٣(
مرحمهلا:سرلاحصدنعلون.يِِءارونيويلامشبيباتک

o)٤)س „ „eo )٥(
قتعأورالانِيرشبويرعش حسدنعلوقو.راتلانميِتبقرقِيَع

o۔0oم 2 „mmصۋىس لسعًدْنِعلوقو.خاككققببيللتانَا
َملْسُمْلاماداتتشمونوي٠طارصلاىلعيِمَدَقتيمُهَللا:ىميلجل

لريناكبدوعاينر:للالعنعالوب.ِتاَمِلْسمْلاَو

انرکذاملفاِ.تاَرِفاكْلاونيرِفاكلاماَدفَألَكممويطارصلاىلعيِمَدَق
ZA

”كيدَحلايءاحامكءاَمْلامعمهحراوجفاَرطأنمُهاياطختحرخ

.[ةاَعَمِي۲1۹۹لمْعْلارْثكوشيداَحألاعاجءيطوُيسلا]

)۷۱ارسإلا)4ايقدوالرهبتكافديهَبقوأنفل(١)

.(٢27٢٦۲َهَقاَحْلا)4(ياارارنكتوارلىيلفيفلاميهيكوأنمامو(۲)

.(١۱-١٠قاقشنالا)4(عمل(وناويررهوهبنا(۲)

.يږلجيا:يِرَشَب(8)
.راتلانمينقعي:يقر)0(

حنو.ُهَسَحَأنوُعتيولوقاوميسينيامينَعُجا::ةيللسابقانوکنأيغني)١(

هيلعهللایلص4هللالوُسَرنعهللاهمحرعيبرلايِفمكباوانِمندا
ےس"لسو

.[هجيرْخَتقس."سرلانمنانذألا":
ماياموساهْبَعرَمَنهَجىلعرجنألولاىلعاذ)۷(

نوکهبيذلاينامْسَجْلالوصحاَهنمَوداماَهْنِمريكهمکحءو)۸(

ىلعاهيوبرةدابِعنِويفوُهامىلإءيايفنومادعانوكيفكلاطا

اهنالَجَحُمرغاهبنوکٍيةيناروَلاىلعلوُصُحْلااهنمويجولمك

نوُهَطءاَمْلاَو٠نوهاماهنينوُكِبدقوةةََحُمنوکيتلاهفاَرطأل
سس

رشياذهل .مَدَقَتامكةئالثلاهلىّلَعنوُكينأثاَدْحألامقرءاَميفطر
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[لاّسِتغالايف]

[هماکحأوةبانحلانملاستغالا]

عم€"اوهامينجممكن:ىلاعَتهللالاق
SA) eee AE E E fone e Aىلإدوهَيلارابحأنمةرشعلبقأ:لاقيرافغلارذيبأنعيورو.اولستغاف

Boneسیر٨٥|و°ےلولرا

ملوءِةَباَجلانملعلبىلاَعَتهللاَرمَأمِلمحماي:اولاقف8هللالوُسر
هوس هَِعْطنلانِردامُهوطِيَعْلاَولولانملسلام

روتررصکو

ةرجشلانملكأاملمالَسلاهيلعمآنإ":مَالَسلاهيلعيلامهللاق
oےس.)4ء2 € o ZC goسسسور۶2

قةَباتجةرعشلكلصأنملّرَتناسنالاعماجاذإفيفتلوجت
ص۰
سۋىس نيْمِهيَلَعهللامَعْنَأاملاركشواريفُكتواريهْطَتيماىلعوىلعهللاهَر

أةينيٍةَدَلِبقِدّنمْلاءاَمْلاجوُرُخبٍةَراَهطريغىلعناَسنإلانك:َةباَجْلا()
:اَهَعَمةالنصلادعابّنِجُتاهأل؛ءةبََجبجاِتَُسَو

يكڵدلابلئلاميتاذهديفقراهَطلايفاوهام:ىلامتلوف()
هلوضياذهىلعليوِةَساجَتيأنيءالدعبنداءاررئانسىلإءاَمْلا

يِقَهْيَلاَو۱۳۹ر‹عييَرلا]"لااوفوعشااول:مالَسلاوةالَصلاِهّيلَع

.ليئارسإءاَمَلَعمهو:ربخحعمج
ا۱وينجيفتَفَط:تلوجَت(8)

لساناكىملصةباجْلانِلملةمُكِحَو.وللاأواليأ:اريفكت()

امامٴو



A . بج_مضولاباتڪ

ِےک7024

وبصييلاتاللا نمباوثبانربخافدمحمايتقدص:اولاق.)0اهويصب

لستتينُداراذنيؤملا:مالسلاهيلعلاقف؟لالَحْلانملسَتغا
صوموسوسو

نيوهيبنوماةريرَسهِوةَنحْلايفاررصقهلهللاىتنم

نشيامفيمنِةَالوربعنانملستلوِاَمْلاَوللا

ىلإاوُرظنا٠يتكلماَب:لوقفءةَكِالَمْلمهبهللاىبالإِةباَجْلانِ
oصےکصسو%0.2سوسصےس

بتکوءالتقعادقيئآكدهامهريئآانتلشنامفيدب

.لئماَمْهَلفروئيسكلذلثمىحموفلاةرعشلكبام
۶E)0(صممس Io ooo

"ةجردكلذ

٠

.هللالوسركنوهللاالإهلاالنأدهشتتّفدص::اولاق.
م

ترااذيبابر"هلكهللالوُسَرلاق:لاقكلامنُبنعو

وهس

:تلقفتشلكتضئنفييعاتةانيلنْ

Are)1(0.لإلصور":لاَق؟هيغِلابأفيوللالوُسَراب

ص

3e ووس $9 3o $ هللامعرببموهباممظْعَأنمهعباوتوعاملايتاذَللا(1)

إونعاهنامبنتْجيوهوبللارَمَأميفامركنأهيلَعف؛هِدْبَعىلع

.اهلاوَريناَديِإكلِاراكناك

.[ظفللااذهبهجرنمدْجمُلإ()

ُءاَقواهبَلَمَعْلانلأل؛هّيروّبعْلانيبميفريسيهونمةراهطلاىلإٌدِياَعريما(۳)

قامايوُبقرافونم

هللادْنِعهللانيبيفوُمْلانِمْوَمْلاهرمىلعلدياذه.رخاف:یهاب(٤)

.[ظفللااذهبَُجّرَحنمدجلإ(٥)

ءايللملالوُثصواليوركباهيءامْلالاتصيإلواور()
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ے۳۶ل7eصموoےسسم

لاَمْعْلاررکبدلككَلرِفغدقوكسمنمجرحتكتر

.[82۹eطلل.انكاسذ

ٍةلاَرِوِلْسشْلايفْمِلابينُنوماىلعبجياذهىلعوَةَئاَظّلا:ءاَقَلاو(۱)

ةيباجيإلادةّيبطلامكِحْلاربكأنمٍةَباَنجْلانملاَسيْغالاَو.ِدْلِجْلاُهاظ:ةرشَبلا)۲(

قلع(۳)

.هعمنردلانمءىشىقللحىلإلاَسِيغالادْنِعمنجلنمراذقألا

هبرااَ.ةحصلاوبكيوفنيهلمبلساممنجااهيدَتح

هاصحادنألإمنعلاسيغالاعيلمهقعيرشلالْئاَسَمنِاًنباَحْصأ

رملىلعرطحنعاتندقريكرضاَهَءاَفَبنل؛ينَمْلاةلضَفنِيِلوَبلاىَرْجَمْل
2مو

ةالجنِيِراَجَمْلايفءانِ.وناكَمنَعلصفلاولويملاو

نيعمَمَعيضوَملكنإ:ناويدلايفلاقةَيِشاَحْلايِفلاق:َرِصاَنلاحّبشلاقلع

:مناغنبرشپ::رظناٍعلكدنيهدراحةمايقلامَِلاَ

:هصتو)باجةرعشلكتح"۰لاقهنأيَيلانوا.ىرْبكْلاةيودملا
Siro

معيمَرشلکو.[۱۳۹ر‹عيبرلا]"ةَرشَلااوقْنأوَرعَشلااولبانجةرعَشلكتحك

ملوهامالَرسيمَيشودسَجنيىفأدخلءاداموبنیتاه

:ٍدِعاَوَقْلايفلاقومنَىلعةيشاَحوُب:رظْني.هإهلعمع
يفاهیکحهببسيلادنعبجِالْسشْلا

َكِلَدناوكوءياوَاموأعمديلاراسو٤ٍ۾دَسَجْلاموُمعوءاهعيمج

.‹[ِناَسَتلاَومةردَقْلاوينعيرْكذلام۳قلماءاَمْلاب

دعو:يِلاطيِجلا:رظْنا].خلِإقاشْنسالاويهويففاو

.[١/۱۹۸مالسإلا
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لصف

[اهتيفيكواهماكحأولاستغالابورض]

SE VE

:تاضورفملااما..عبرابرأتاضورملاتآلاَسِتْغالانُمعا

ساقلا(نملسُخْلاوضيارملسضلاوباجلنم
Frةَيافِكْلاىلعرضرفتلل

٠"نيديِعْلاةالَصِلاستغالاولاستغالاف:امو

.ِتيمْلالسعنملاَسيْغالاَورمحوأحبمارحلاَسِيَغالاَو

عَمِجْلاامأعاَمجْلاب:نيئيشب3ةَياَنحْلانمبحجيو
4

1 € o سس یملوالزاءاماَرَحواناکًالالَحىماهيوأمداينيبناک

تيمقحيفكلونيالانعىفكضباهپمااذِإيذلاصرفا::ةيافكلا(١) لأتيم

٠٠رجاَقَوربلکىلعاولص”:مالسلاهيلعهلْوقِليلعةالَصلابوُجُولةا

.ءاَمِلعْلانمدنعاَروُدْجَمنكيملامي»٦۷۷

ةعمُجْلاهيلعبحتنمىلع:يأ(۲)

oE يقليذا٤رورسلاوٍةَيرلامويامهنأل؛ىَحْضألاَوطفلانْيديِعْلاةةَالَصللاَسِيَغالانس(۳)
ويعاَطَْسارقىلعلکهربلامَجَوقاطويََنَسْحَأىلعيفن

.عاَمِجْلاءءاَضقاةَراَبمْلاعفونألريملمأهتوهَشىضقويملايأ:(٤)



نگ۰

eكحمعضولا۸بانك

يذَمْلاَويتَملابنوفمالالأوبجوِناَنَْلالااذ

ءفالتخاهيَيَذَمْلاماو"بجاهنلاَسِيغالايملااَمَأيدو

.ءوُضولاريغهلمبجيسيلدولامو

لاَسِتْغاَونمالا:هجْوأةَنالَتىلعلاسيَغالانِإ:ليِقَو

دعبهلاَسِتغايفادبينأوهفنيِمِلْسُمْلالاَسِيغاماف.ةاعُرلالاسيغاَو

رِساَيمْلالباسللسيفمأنمفييضاوَمنيسَجّلاعت

.نيلجرلاىلإكِلذك

E 0ص 2

.وودنسجنمعزتلبقسأرلانمادبينأوهفدوهيلالاستغااماو

دقو.نيلِجرلاىلإيِقاَبلالستمهلسْغَودعَقعيضوَمغلبادق

.ةنسلاهيففلاحلعنمعلسعْلااذه

Er o
عزتيغنمهلاَستغايفادىينَافاعلاماو

ممےص0

دنعةَراكَوهسأردلعراتههديلجو‹هعضاومنمسجنا

ايمسوءِثيِدَحْلاظْفَرهاوهامكىاقَيلالادَرَجمِل:ليقو.ِةفْشَحْلالوُخدب:ليق(۱)

رظبلاوىكذليِةَْلقلامطقبنالاعيضوَمامها

امنمجرَِْلةرشاجرحيام:ينملاف:اهيداَعسابالووذَهحرشمدت(۲)

لوبادعبجرحاءاَمْلا:يدولاو.ةيعادمببراعءاَمْلاذلعمقفدْنم

يضرمور
باجلهَل(۳)

هملولانِدعبيأ:سَجَنلاعزلدعب(٤)



۸

دجمضولا١٠٠باتڪكع

لاَسِيغالااذَهَفييفنكيملعيضوَمىلإسَجَنلاغلبيىح؛سَجَنلاموم

لبقةّبسلاامونسحفدعباضوتنإو.هلعفنمتجمريع
10(

4

ايوانٍةَرْوَعْلالسغدْعَبكِلَذَوريغٍةالصلاءوُضوضوينعي:لْسْلالبق(۱)

يلجلشيةهيففهروحسبللَكَمفبكجنياه
ِنيَمَدَقْلالسعرخوهلأريغقالّصلاوضوضونأكِلَذَو:رصاَنلاحيلاقلع-()

ضونأدعبىربكلاهومسَنأظحَلبَوءاةبجْلاَوموناَمَُلِشَيىح
وموو

دنِعاَهّسَمَيالىَّةباَنِجْلاهباهَلسُعدقنوكيووضوقنيألىح

.[١۱۸رفوادوباو١٠٠«عيَرلا]اهمنمىلعضناثيِدَحْلادرودقولسا

 

 

 

 





لصق
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[هماکحأومميتلا]

e كم٥ہيك <ê سسس٥ہےە o نمىلعاهبتلضفيتلامالاهذهصّئاصخنمممانأملعا
2 مي۶ک2رماسەم 7 ِ Ê

ساَنلاىلعاًنلَضف":لاقيهللالوُسَرنأةفيذَحنعيورامليلدب؛اهاويس

ج:والي ىاَمْلادجتملاَِإاروُهَطاتلاهُباَرثَودجسمُضْرألايلتلِعُج:
ن

.[١١١۱ريقهيلاو٢٠٥رملم'ِةَكَئاَلَمْلاففوقصكوفصتلعجو

رگسووکسورگلےسسوص
هنأاهنهللاييرنعريذامميلاةيآلوزنيفبسلاناكو

تاذبوا“انکاذىح"ءايةيللالوُسَرعمانكتلا
ص
4

سالاىلعييهللالوساك.٠يقععقلاشيَحلا
و
ا

ب

-بّيطلاديلاىلإبستمةراهَط.هيدصق::اذكتممبْصقْلا:ةَعلميلا()

[مَدَع]دنَوءاَمْلادققدنعهْجَوْلاىلعليستةيروُرض-تم
.هلامْعساىلعةَردَقْلا

.ةالَصلايفينعي()
.َةيِداَبْلا::ءادّيبلا(۳)

.ةلحرمنودةهجِنةفْحُجْلانمبيرقٍةَنيِدَمْلاوةكمنيبلزم::ءاوبألا(4)

نعنوتحنيوهنوبلطي



A 0 باتكع

)

لجمضولا

م

:اوُلاَقَركبيبألإساَنلاامسیلوامىلعاوُسيلوعم

ءاَمريَىلعساَنلابييللالوُسربتماقأ؟كنتباامىلإىت

ىلعسَرعيضاوييلللوُسَروركبوبا۽ءاحف:تلقیاممهَعَمسَو

اوُسْيَلوءامامسيلسالواوللالوُسَرسَ:لاقف.ماندقيخف

لوفينأهللاءاشاملاقركبوبا٠:شاعتلا.ءاَمىلَع
سأرناكمالإنميعميًالويقرصاخىلعويب"۷رلعجو
ىلاَعَتهللالافامريغىلعحبصأىحماف.يِذِخَفىلعييهللالوُسَر

:نيصُحْلانبديسلافةَدِئاَمْلا)كاوُمَميَكاماوديملف:ممّايآ

هلعتنكيذلاريماتعبك:تلف.ركبيبألآاب“مكتبلوايهام
٤ر۳۲۷ريرحُلهَحَتدَقِعْلااندَجوف

ا ن

.هتوداتريفامهيفناکمنمبيرقوهالوامويفسيلناکيفيأ:مامريغىلع(۱)
وہو يضرركبيبأنيماذههللالوُسرسبحنمىرَجامىلعيمول::ينبټاعي
جامعيفيهواهطرفاىلعويالبالااوجىعلديعهللا

جلایتعمبمضض:قو‹ىتعميمهوحفلاءاَرْْایورومضب:نعطي)۳(
دبساسلاضْرَعيفحدفحفلا

معلانكتموهيماألانعفيتلانيلامألفنعتصحةكربممَلا(8)
.هللدّمَحْلاَواذهبةالَصلااهلحيصَتةيضاَمْلا

ةَشئاَعِلالضوملاكحلورايسسلااذههايسلعَجريبالسر(٥)
اَلاوذمىلعلنصفنياهلمكوءاهنَعللايضر



س

لصف

۰.ی2ثساوو

$ وودوسہے o لوُخُد:لوألاطّرشلا.طوُرشٍةعبرأب¥حمالميلانأمعا
0 صصو2„ےک ri ءاَملا:ثلاثلاطّرَشلاوءءاَمْلاُبَلَط:يناثلاطْرَشلاَو٠"ةالَصلاتفس

وهءاَمْلانمعناَملاضَرَمْلاوهولوألاطّرَشلالِتلکيفطوّرشلاوهذهتسيل(۱)
ةَصْخرلابيس رهاظوهامكبابهلقةيأووةصْخ

ىلعٍةالَصلالوُخُدلوألاطْرَشلا:ةيشاَحْلايفلاق:رِصانلا()
$ەكىكوجواولسَعافوللاتقاومذلاس:ىّلاَعَيهلقحصا
زاوجپوصولاتلاص.تقولاَوالصطورنمنأوللامو.(6ِةَدْئاَمْلا)
!"..ٍتقولالوخددعلِزوجيالهمکحىلعلايبولبقميقا

۳٦1صعَىلاحنسوبرنا

انهةيصوُصْخْلاىیّوعَد:لوقأو ماكَحأنأرِهاَظلالبءليلدالو؛ليِلدىلإانه
ءوُضوْلاضقاوَنأىّرتالمواشوليجامىلعُبِحسسْنَءوُضولا
ةيصوصحخلاعدتملاذاملفىسلاضقتن

الإنوكيالدالايف3نبالفهلَوُرِجُمْلااو:لاقم4

قالّصلاىىلعوأموُضْولاىلعهاييرلراداذِويلايفدوقوهويمس
لهءافيِْساَدْعَبضياوفلَتخاونملدَبهبال؛ىلوأءوُضْولاىلَعهساف

ِرِخآيفلإرالواولاورخآيوِهِطّسَويقوتقولالوايفممازوجي
omeۋ

لويفممیتيسيلانأووهولمعلاةرسحألاوءاَمْلادوجووةَحارلا۽ناکمإل
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ضَرَمْلاكءامْلالاَمْسِيسانماملاُرذُعْلا:عبارلاطْرَشلاَو٠بلطلادعب

عاملاىضرمْلاَو)٦ةَدِئاَمْلا)فساعلعوأضممتكنوف:لاَهلوقل

فاخوأ«ضَّرَملاةدايزفاحوأفَلاءاَملالاَمْعَْسانمفاحاد

مميتنهلقرباريخ۹0

عضواىلع:ةَسوب:رظا].ءرجخآيفيجارلاوطسيفاشنِ

حبحصهممتتقولوخددَممَمْلاواوضرعتيالنأىرخألاناک:لوقأو

يبنفلعواءاَمْلادُيهَلَعَليجارلِلِةلصلارختنوُسْحَسِينِكلقاب

واميرتىلإوالولوألايشيلتصير
اذإاَاوُفلَخاَو:لاَقمث َسُمَحْلاتاولصلاوهببيلَصُلهطْرَشلادعبممياذإ

لاَمٍةالَصلكدْنِعملادديوأحالااملاِدجَيوأملامو

لاونَِنوُيرْصبلالوألابلاقنِحاَوبهيجيرنجنِ

ِدِعاَوَقْلاباصهلعصامكننامنباَحْصَأنِريغللاهَمِحَراياا

لصَحاذِإمث::لاَقَوفبرَدَصلولاىلإليماهللاُهَمِحَرهالكرِهاظو

ًدِعاَوَ:يِلاطيِجلالإءءوُضولاكسمَحْلاٍتاوَلصلاهبلصيفاممم

ىلعالإوُضوْلاَكتوحيىحولعضفالمث:رکيفضباكيددبلاق

َدعاَوَق:يِلاَطيِجْلا:رظْنا].خلإانباَحْصأنياَمِهرْيغَورباجميبَرلالوق
رِهاظلاوهوقَالَلُكِلمملدجاحاتضيإلادباصدنعُراَْحُمْلاو[[۱

١/6حاضيإلا:يخامّشلا:رْظنا].هإخَلِإ...فالِخلانماجوُرُخ
راقناكإمحجارلاسلاءادوولوتكيبطلال(١)

نِاذكو.ًالاَسِيغاوُوُاءوضوءاَملالاَمْعَيسابيأ::ءوُضولايونضعفلتفاح)۲(

وِسْفلافلتلصحَينأءاَملافوناکاوسثوادحفاخ
۳

=لکفهيفريسٌناكَملنكييفيعلفاحَوقسيفناكوأنينَا
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فَلا:ُبيطلاَوبارلا:ديعصلاودْنصَقْلا:ةَعللايفْمُمِينلاو

مَ:مهضعَبلاقف:َبِاذَمةَسَحىلَعٍممَلايفسالافلتخاَو

:ضعيلاق.بِاَنملاىلإنْيعاَرذلاونييةةيرضوجولدةبرض؛ناتبرض

وہہهمسص

ثالث:رضعَبلاقو.نيديللةيرضوهجوللةبرض

ةّبرض:رضعلاقوناريرونيلةَبرضوجللم:تابرض

قص

نيديللةيرضوفْجَولليرض؛ناتبرض:رضعيلاق.نْيديلاوهجوللةدحاو
ںیس

مكشات»لوقلبلديرخونيناى
ىلإلواقالطإلاىلعدَيلاو‹(06َتَدِئاَمْلا)نِيكيت

عَطَقدَوكلانمقراسلادَسَدِإاملانأساناعامل9وکلا
mmہےو

جولةيرض؛ناتبرضمميتلانُىلعليلدلاَو.اَهِطَقبرومأملاَدَيلا
do0س

مهصص

تكعمَّف::لاقهنأرساينببرامعنعيوراُمةيرضو

)0تدبىحكِحضفیلللوسرلكلذترکذف0بارلاىف

يفالملاسِغالِيرَعَلابيسِتاَمُحْلاببصنَمساننممكو.ٍمَلِرذَعكِيذ-
Beس

قومُاهللاَو‹مالخالابةبانجهّنياصأدِءاَرَعلا

هارَبَيطلادَلملاو»:لوقيهناَحْبسهللانأل؛ُتمْلايِقَنلاباَرتلاوهفيلا()
ص

س3ص2 ُبالوفاَرْعَألا)رت ُروُجَتحامسبااَينمرِهاطسَباروکينأب

بارتنوليةربِعلوهلمرضمالاَباَرُثتوكينأ:ناويدلايِفداروةالَصلا
.مُلَعأُهَللاَوبارلاِناَدَقفًدْنِعضْرألانممناكاملكىلعحصياذكوملا

.قراسلاديلمْطقْلاوُهَوماهْبإلايلبيذلادْنرلافرط:عوُكْلا(۲)

كعمَت(۳) .هيفغرم:باَرتلايفكَم
:ترهظتدب(8)
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صسسس07٤صمسسNeس۱eلوس

امهبحّسَموضْرألاىلإِهيَدَيببّرَضَو."اذكهكيِفكي":لاَكَو.هذجاوت
s0مےسصميA2©01ماسساسZ (۲) oxo

۰٠۷ءعيبرلا].نيغسرلاىلإهيفكحسموةيناثامهببرضمث‹ههحو

.[٢۳۳ريرحب

A 77 EXEووسنە

يفءوضولانمثدحمللمميتلاكءاسفنلاوضئاَحلاوبّنجلِل
7وسوCWسووهسووسوسEوو

„o oصےسسص7)۳(کەیهر٥صصس یوراملیلدبءنينسرشعىلإولوءامودعمءاملاماداموءاملالاَمْعِيُسا
وووور1221وو٩مو۳1Hn<و روهطمما":لاَفَفمميَينأبّنجْلانعليسفيييلانأهعردوب

(0o, ر2سoسس٠0٤0,1 ‹عيبرلا]"هيرشيُهسِميلَءامْلادجَواَدِإَف«نينيسىلإولومسل

.[١١۱رءيِمْرَتلاو۳۳۳ر«دّوادوبأوء۱۸۱۱۱۹ر

\

\

vo E Ee aE on £ a Ko 2
.سارضالالوایهو‹باينالادعبىلاناتسالا:هذجاون(۱)

دوووولورعر
اًنيبممهضعبلاق.عوسركلاوعوكلانيبغسرلا:نيغسرلا(۲)

eeم,oe„ملراف2oإو2

طسامسلاوعسرصلحيلوعكمالايلمطع
طَلَعْلانمرذَحاَومُلِعلابدحقعوبقلملُجَرماهْبِإيليمظَعَو

مادامُداَرُمْلاَوصحايعيالَِدَعْلاموهمذاقدَمْلِلاديِدْحَتسيل:نينيسٍرشَع)۳(

.ادوجومضرملا
Enoee E 21 ِمِيِاَرَجْلانمةرهَطُمهدامبارثلانأميلافشكلاذإ«اهبابىلعَةَلبمْلاةقيص:روُهط

لالملعامثلاتلاًالضأ٠مهلاتمأوثيدَحلااذهف 7هَتلسرأيذلاكقلخةوفصىلعلصمهللاقوبنلامنمو
مسو۶

.نيملاعللةمحروةيادمهوارونوبولقلا

.هتدْلجلسمءاَمْلايأ[هترْشبسيلف:ثيدحلاظفلو]:هترشَبهسْمَلف(٥)
4

وتجج دنعءاَملاىلإاهنجرَخاهيفهدَجَونمومماضقتلاةالصلالبقءاملادَجو
لحخادناكنإءاباخسااًنباَحْصأًدْنِعدَعَاءاَمْلادَجَوَواهمغرفاذإف

اَالقسَبمَايكول



.لعفْلاَووَلا:ءاييشأةئالثبضنيءوضولانَاملعا

موو6دعقلامونو8ءالمون:ماَسْفأةعبرأىلعمولاما

ريخألااذَهَومونويوُجسلاَوعوكرلاءءانيفةالّصلا

نودىوُضٴولِوه

۶ GE
نمءيجَيٿدَحودلانمءيجَٿالخدمَةَعفدحلاو

)0(هو€ .s^ص1ومےسصو Z0,

حرجواحشنميجيثدَحَوٍسْفلاجرخمنمءيجيتدحَو‹لبقلا

طقسلماقاماتولدِسالانعرابعالاموت(۱)

ميانوهوناَسنإلاثديدقهبيدعيِذَلاَونوُديأ:دوُعَقلامون

نمثادَحِلهَنناسثإلاناكاذِإسولاوَنأىراذلفلاذهعقووا

هک
وهوهنيدحلرعيالثيَحبناكاإىوُضٴولِلضاهَنِإَفلقتومولاهبلاطنإام

ةنطاَرْضلاسفنورخ
اًضِقاَتمْوَنناكاذِلءاَقَلطُمهمدحلهبيالثيَحبُداَديمالا:عاَجِطْضالا(

.ىلوألا:ةرابعْلاقيَِحَت)٤(

.حرجْلا:حّرقْلاو«راركتوهو٤خسنلالكيِفاذك)0(
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و.اهوحتوةبادلاومدلاوحيّرلاٍثَدَحك:ربدلانميتأييذلااً

يأيذلماو1يدوْلاَويذَمْلاَويملاللولاك:لّبقلانِمياييذل

نميييِماو.”سلاوفار٠ريقلاكفسلاحرشن
“"ديدّصلاومَدلاَكَف:حرعْلاوحْرُجْلا

ى050عبرىلللماو
6e < E۹(ا(

\

ووو

عَجَرمثمفالصَواإاماىتوتالراجلنحبنايمنرالالقا

َُدَعPوضلفاليو
دبحرتممحف:ديدّصلا(٤)

.هرکياَمِبنِمْوَمْلاركِذ:ٌةَيِغْلا(٥)

ُداَرملاو«بوُيعْلاوِصْئاَقَنلانمهيفوهاممهركياميممارك:خلاَقََع)۱(

ِناَسَللاسرخمِهِلاَومَنمهبفيقخَنمِلْسملاءاَمِنيرلمنسم

اعاقَوالوَِيِصْحَمِباَرِهاَجُمالواًبََكالوااغالوايسافوكًبأليِمهِيضاَرَعَأنع

مهلةمرُحللوهنَفنيِمِسمْلاضاَرَعأيف

لولاكبقاباذَعهباممةريبكلاهذهياَسفإلاِهْجَوىلعسالانيسا:ةميِمَنلا(۷)

نير:هتاحهوكيفاهنيوَماللانرميايهوثيدَحيفامك
ريسفتيفهتحَضْوأامك(٤ءقلفْلا)نراك

ال"يقوسالانيبدفاثيداَحألالقتةَميَِّلاو:رصاّنلايشلقلع-(۸)

ناَمْيَلا(يهروُجَفْلاناَمْيأو؛ميُْسَويِرَحْلِ]"تاقهَللُخدَي

.ةيذاكلا

2oر۰ n 1 eسس٠س2ر¥

بارخيأمقالبرايدلارَذَةرجاَفْميلا"لاقةبذاكلانيِميلا:ةَرجافلاُريِمَيْلا(۹)

.[۲۳۱٢۲ر؛قازَرلادعويقيل
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انيساوالِك:را ءاَسلا ورريقستوبواواا
77 س GE

0لاسللاورمالوياللانملِطاَبلا

:ناويدلايِفلاقفمالالاَمْطألااًمَأ«نييمدآلانممُْتارْوَع:رصانلايشلقلع(١)

رَتنإماواهيِفَوءوضوضَقَنلادَقفادّمعَتَمراشيلاخيفملرت
Ge

نأريغردصمناويدلا].ٌةءوُضوهيلعضعيالفراَشِيالالاحريغيف(

[ىَرْخَبنكنيميِقَتسيب
بيل":هعحصاكوضوةضقاترياكنأنيمانباَحْصَأهلعامىلعءاياذه(۲)

]0هر]هدميهللامَلاتقلاظفاَحْلاُهاوَر"ءوُضْولاضَقْنتوْمْئاَصلام

"ةالّصلاوضنهيلا":رَمُعنبانعودميفيمليدلاىورو
.[۳۲۲٤ر)]

رسےس

وفاشٍكاوُلَمْواثیدحنمٍساَنلارارساقاريساسجَل)۳(

:لوقَيُهللاو.رئابكلانيوم؛ءاَحْلاوميِجُلاِبىليبقنمَكِلَذلك

وُسسَحَتًلو)ئرقو)۲.تاَرْجُحْلا)اسكنيالاتالو

قرفال٠لاحلكىلعوضوضياسمنإينمُ:صاّنلايشلقلع(٤)

بحاصدنعراَْحُمْلاىلعهريوىلوَمْلاننيبالوريويمدألاةّيمنيبكلذيف

لِءوُضْوْلاضِنةََمْلاسَم"یلوقِتَساَجَلِلالةَكسلِلضنانل؛حاَضيإلا

ُبِحاَصهيلعىَشَميذلاوُهَوٍةَمْلانممُهْضْعَبصخو[هجرخنمدج

الواحنجنيالنيوملا:مالسلاهيلعهولللااَمُهَمِحَرمْياَعَدلاُبِحاَصَودعو

ةَيمسميفضنالحَمَو:يشَحُمْلالاق۲۸۳ر"ام

ِرَفْعَجباهيلعصامكضقتلقلساإماو۱لمَاإوَمَار

وُبخيشلا]1۱/۹؛ِرفعجنبال:يوكزألارْعَجنْا]ملُأهَللاو‹مّياَعَدلا

ٍْيَضولاىلعةيشاَح:ةَّسوبأ:رظنا]ء[۳٤يِاَعَدلاباك:رظّنلانبركب
.[١/۱۸۱دِعاَوَق:يِلاَطيِجْلاَو۰۱۷۷١/٠9۳۰ص
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يفاوُفَلَتخاَو5تاَناَوَيَحْلاجرف۽سملو6تاجاءاَسَنلانادباسملو

.تامسْلاءاَسنلاْناَدْبَأ

.ءاَمالاكنهمكحنإتاجّربتملاريغداماوِتاييجألاسَم)۱(

لامطألاابغَنَانيوريووتجرفكيديفصةبشلاقلع(۲)

م؛ثانالاوروُكذلانيبقرقوهبطنكتمَافالتخااًهيِفَف
رےوسہوک

.ةوهشريبرسماناكاذاذهبطرنكترملامضقتهبالاهيا



e]باتک]

[اَمّهْنِملاَسِتغالاوسافْلاوضْيَحْلايف

[اهماكحأوسافنلاوضيحلا]

(۲۲۲ََرَقْلا)َ€داَوُهلَفكنود:ىاهللالاق

عاقامد:ليقورق:ليقَو5ضر:ينعي 4فَلاَ

س یويفجورعايفنعاماوبا:ينم
7ا؛رءورح.جرْفلايفنهعامجاوُيَرق۴َ:یُا؛€شورتو

يأ4ش.ءبنسا:ينب؛هلاكيطا
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.تالضفلاكسجنوهوهعداعتبالابجياًحسو::ارذَق(۲)

يفيلعيزلاهركذ]هجرنمدْجمَلِإلرعبمرآامّاَولاَ:جّرَفْلاريغ
["نضحاذِإنهتعماجماولزتعتنأمترمأامنإ":ظفلب(۱۳۳)راثآلاوثيداحألاجيرخت
نَاُهلوَقاذكو٠ميلي:ىلاعتلوقو
لاحيِفِضْياَحْلاِناَينِإنعينليفثيِداَحَألاَوييِرْحَتلِلهيفهيفيهلضيم
يسيفاَولنَعلسنيجيرنبرباجاتماملاقىحاهلكو.ةريثكٍضْيَحلا

٤٤راَهَفاَرفيلِإبَحأوءاهُمرَحَأالوال:لاَضبا
ءءامابكرميرْطلاةمَالعنريىحيأ(8)
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محملانودمكل'للَحُمْلاهجَوْلانم:يأ؛قاهكرمأنملنُهوُمِماَج
جحبلاويفاكيعالاومْوَصلاوسافنلاوضْيَحلاٍتقوف:يأ

4ره.تانيسلاويصاعَملانم4نيولبانقرمعبوأ

نمنيباوَلابحيهللانِ:ايفوِتاَساَجّلاَوثاَدْحَألان(٢٢۲:ةرَقْلا)

نمنيِرَهَطَمْلا«لاَعفألانمنيباوتلا:ليقو.رئاَعصلانيرئابكلا
منيبو:ليقَو.ماَرْجَألانمنيرهَطَتملائالنمنيالا:ليقو:لاوَقألا

نمنيول:ليقوارسلادثبنمنيرهطتملاو

تنموبكلعرزم:يأکلرکوانزط.بوُيعْلانينيِرَهَطَتمْلا
:رعاشلالاق.دلولل

)۲(وہےو نوُضَرَأمحلاامن

تلالىَلَعواهنعرَرلااَلَعف

(۳
عیضومربدذلانل؛ءاَسَنلارابميرْحَتىلَعةّنِرطةياَنِكةّيالايِفو

نملإثٴرَحْلانوکل:مالسلاهيلعهلٴوقِلَو؛ثٴرَحْلاعيضٴومل

ويلارِماظاذهلولاالَحَميارحهللادامسيٍِجرفلايفيأ

ُرَذبلاهيفعضٹرحيراکم:تاثرحمو.نوضرأالاك:يأ؛غلاِهيشَتلانم:نوُضَّرَأ)۲(

دولاوهو
4 لحميفالإنوكيالنالانابَراَعْشِإأرحلمنايلَحَمْلاهاَحْسكدثّيحةَ)۳(

ثيِداَحَألالاَمْجلارسوكلامجمرحلادي5ةَيقَبنإمت.رذبلا:يأ؛ِْرَحلا
اهباحْصأىلعهللاعشيبايهاممالو.رابدألااِنَيايفةَرِتاَوَتمْل
تاَنلاكدلولاوةفطْلاوضركةأرملاجرفهمالکيف

e رملاىنعمب
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تابَنلانوكيثْيَح
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الُجَرىقألُجَرىلإهللارنيال"هيلعهوقو.
:مالسلاهيلعهلوقلَو«يِئاَسَنلاوءيذِمْرتلا]'امهربديفةارماو

E o (۲ وە

:هوقو.[٥1۰۱ر»۷١٤۱۸روادوبل"اهِربديفةریتانمن

:عاشلالاقءايْرَحءاَسّنلايمسبّرَعْلاومک:يأ؛کیرا

ەلەو'(۳) ِداَرَحْلالكاهمهموثورحدارحلالكأاذإ

تاربادموتالبقمیتمومشفيك:يأكِل

يف:ينعَشياولالخنوكينأدعبٍتاَقلَسَو

ةتمَدَفنم"يلالوقليلدبطاَرفألاميِدَقَتيف:ليقَو

»۱۹/۸.يرابلانفيفرَجَحناوِنايْلاَوفشكْلايفهركذ](١)

منَام:لاككلَدنعاكلاَمُتْلاَس::لاقحورنبليئارسِإقيرطنمكلامنع":ظْملِ

قسا”ظفلبسابعنبانعيورو|[!؟عْرَرلابعيضومالإنوکيلهبرعموق

.[4*۳°ر«ىربكلايئاسنلاننس''هتابنثيحنمكثرح

.ةلعفلاهذهةعانشلديِعَووهفللاِةَمْحَرنيُهاعَمثيِدَحْلااذهلميفُنْسللا()

يِتأرماديري(۳)

دْعَبينعياَولنممشىميأ:ناَمرلِلىوءاشيكيأىلع:ايأ(9)

فيكعاَمِجْلاَو.‹ساْنلاوِضّيَحْلانموريغمولانممشىمىَعَمْلانوکيفريَ
عاجِطْضالاوراَبديْسالاَو(نماهنييةَيفْيكلاِبيجوزاءاَش

رلاقدق‹ماَرْجْإلانمهللايذوُعَتءاَحاماويربدلاناكامووهيتاملاو

.ِراَذَحَف.ربدلايفقاومأَمْميما

نمٍعاَمجْلاتادفشالوهويهيلعىعَمْلالَمْشَيامملعل
اَهُعالُاركبًالَح":ِهِلوقبیيتلانِلبقةيعالموةيعادم

-عاَمِجْلابادوملأُهَللاَواذهىلإ[٢٠۳۷ر«مِلْنّسَو٥۸۰ريراَحُبلا]
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عسبامميهواهیفبغرم= ُهترحلقاَعْلاريشانأحيصبرالومسليلعلقليالنأيفت

ِسَفنلاجامنَهَبعالُمْلاوعاملانإثیناکالونود
7peم7

.س امهملكورسوهيجْوَرِبسنألانيوبوعلاعَاملس .(٢۲‹مورلا)دمودوممکن2رلمحو:ىَلاَعَيهللال3ساخلاب

 

 

 



ې4

لص
[ضيحلاةيآلوزنببس]

مَعٍَسوُجَمْلاَودوهانعيكحو
e هافروسروو4

ملواهوسلاجيملواهونكاسيملواهوبراشيملواهولكاؤيملمهدنععةارمل
J GE GE oےسوک77ِ eo AH ولوكلذنمايشنولابيالاوُناكَفهللامهارىَّراَصّنلااًمأو.اهوعماجي

CaىوووسسہوOF
ملف؛نوسِلاَجيونوُنِكاَسيو«نوبراشيونولِياؤيو«ضيحلاعم

2سو ءاَسنلانعيهللالوُسَرحادْحَللانبتبثٍحاَدْحَسلاوُبلاسمالسإلاءاج

تّضاَحاذإاوُناكمهنا-هللا

Zo يوو:ىلاعتهللالرئ؟نهبمتصَتام:هللافنْضِحاِ
ىلإنوُمِلْسُمْلادمعتلرملفقَرَقَبْلا)ةيألا4ضيحَمْلا
سووإے2ےہےو2يوول ىلإنهودريمثنرهطيىحنهولزتعاوءتويبلانمنهوجرخاو

لزَعةيهللالوُسَرىلإوكشفِقَنيِدَمْلابارْعأنمموقءاجف
و3eورمو$و نهانرثانإفءةليلقبايثلاويدشديلانإبىللالوُسَراي:اولاقف«ضيحلا
oصےسس2٥2oإ0سسس

يبرضيحلاتكلهبايثلابلابعلاانرثآنإودربلايعلارْئاَسكلهبايثلاب
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ايلامهللاكْمهْيلَعسويفةعسجبالكسيو
(u uo Boo 7 (۱) 42©0.2

.ةيالايمهيلعارفف.تويبلانمنهجارخإباورموجوّرفلالعب

2 8

يِفدرواموهوواجالمَْقلاريغيفضيارابنأثيِدَحْلايي(۱)
دروو«يقهيْلاو١٠۲رتودوبأ]"رارإلاقوقامضْئاَحْلانملحي":رخأثي
.[هاتعمي٠٠هرمِلْسَو٦۹ريرحبرارولاقوقنِريشاناکهَماسلاد۳
ىلإوبهدفريكىلااذهنعلعدقوبيممهفافجهلانودلْئاَحْلاوه:رازإلاو
نميارااعليَاقِياَفحْلاودهكرذأانوهانااهبريعًالرتاليوأئ
.الُعْلاوللالأكيلوأيرادجنعةيوْايفیفاوُحَسَرو

Go o ۋو20 .[۱۳۳ررانألاوثيداَحألاحيرتيفيميلهرکذفجرخنمدجتمل])۲(
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تقويفهلعفتنأةأرمللزوجيام]

[زوجيالاموضيحلا

لاَمَوُهلعفاهلروُجُيامولئاَسَمملتنأٍةأرملاىلعبجو

رئاَجوهفضْيَحْلالبقاهلُروُجَياملكنأمعا.ضْيَحْلاعمهلعاهلروج
يفءطولايهو:ةلصخةرشعسمحالإءضْيَحْلاعم
ءارِدِجْسَمْلالوخدوثفاكيعالاوتّيْلابفاوطلاوموصلاو

اهبلَصُتااِيٍجْوَرلامَعقالارموآر
.باَضيْخالاَوكاَيسالاَولاَحْيكالاَوطاَشسالاَوٌماَجِيْحالاَو

u

o 0 1oeس2.€> 2e

رهيىحنهودلوط:ىلاعتهلوقل؛مارحفجورفلايفءطولااما

يهوُهَنأرماعماجنم":لاقهنأيييلانعيورامِلو
20ِeمےسءَ oe one e E۲ےس
هيلعهنعرکذواذهبجَرَنمجتمل"اًميِظَعابْنَذبكرًضْئاَح

س14ےسس2ی.4elص12mس1"21oو2

هباصافلوبامهَنيِبيضقفضئاحيهوهَتارمائطونم":لاقهنآمالسلا

ىحاهلُروُجَيالفءِتّييْلابَفاوطلاالإيِهَوجَحْلاكيساتملكيأتةارمْلانإ(١)
َ َ 1 1 71
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©[4۸۸8٤ەر٠٠۳رناريلطولاْمَجْسْل]."هستلإ/مولالقاذ
2ر

س)۲مصسسسصومصمو

.الإموليالقحصوهَياصأفءاَعبرألاوتسلامويمجتحانمو"

رراردسم‹٦۱۹۸۱ر«قازرلادبعفّنصم

$0س

لقعتاَصقاتنمتيرام"يلالوقف:موَصلاوةّالّصلاامو
3

۶ سسےسےس 2eo 0 4 „o

ناصاموللالوُسَراي:نلقفنملجرلابللبهدانيو

.یلَب:لق'؟لجرلاةداهشفصةأرملاةهسيل"۰لاقفانلوَقَع

ملولصُتملةارملاتضاحاذسيلا":لاق"اهلقَعناَصَقُتكلف":لاق

AES2روس>"6

نابناو۲۹۸ر."اهنيدناصقُنكلذف":لاق.ىلب:نلق؟مصت

.[٤٤۷ر

هنأدايييبنلانعيورامِلَففاكّيعالاونجلانوشدامو

رکدمعتنأَضْئاَحْلا أو.[٤١٤۱ر۳۱۸ريرحلَنيِمِلْمْلایلصُمنع

لاَعْفَألعفَتنأضْئاَحْلارمهنأمالسلاهيلعهعيورلَِتْيبلابفةاوطلا
ر

.[٥٤۹رءيذِمْرتلاو‹يرحَبرهْطَتىَّحَفَفاوَطلاالإاهلك

oe o 2 2 1

الناكةييلانأبلاطيبانبيلعنعيورامفِنآرقلاةءارقاماو

4مسۋۇہمس

»[٢٢۲ر«يِئاَسَنلاَو١٤۱رءيِذِمْرَتلا]بنجناکاذالإنارقلاةءارفنمعنتمي

a

7

نمرف:لاق:ذإمَالَسلاهيلعيلاهنَرَذَحىِراحْملِعْلالاراللاَضُعضر::ماذُجْلا(1)

هتموترجنُنيب[۰۹۷۲ردمْحَأَو»0۳۸رَيِراَحُبلا]دَسَألانِمڭرارف7

.دَسألاهج

و۳«م

.نصربلاوهويلجيفِءاَضيبمقهيحاصباصضرم:لا
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رسل»لوقفحملاسماًمأو.عنتمَتنأىلوأضِياَحْلاف

:ىَلاَعَتهِلوقِلَف”جورلاعمقاراًمأو.(۷۹ةعِقاَوْلا)4(

اَمِلعْطَقْلاماونره:يأ؛(4١٠ل
س ماَجَحالانياتركامو.ةناَعْلاقلَحَوفتورامْظألا٩لقکفاهب

نماشلَعفَلاةَنسلاف”باَضَْخالاَوكايِيسالاولاَحتكالاَوطاشتمالاو

.رهطَتىتحكلذ

وو۹٥

لعلوٍجوَرلانشنوهلبقارمانأشنمسيو:جورلاعمققاَرِفلابُداَرملا(١)

:ىلاعتضالاحيفعَنلوباجصم

ءاهيثالاِدرَجُمِباَهَجْوَرٌةَملطَمْلاتوفتاذهلبقعيأ.(١قالاكتلل

.اهنِماهيمأرىلعماماغارقدنع:ليوقكلاثلاٍةَضْيَحْلالاَسيْغانم

ةَلاَثلاٍةَضْبَحْلانملستملمهاقحالَا":مالَسلاهيلعهععييرلایور

.[۱۸۸۸۹رناوَرمُعنعهامافوقوَمهشييناو٤٤٥٠ر؛عيبرلا]

ةراَهطبةروُمأميهواهيراهطىلإليصتالاهل:ليقنْيَطبإلارْعَشفتوراقظألامِْ()
اجالااًذكواَهِدَسَجءاَرْجَأراس

محي:كاوسلاَونَايفلكلاعضو:لاحتكالاو.رعشلاحيرت)۳(

7نمهذهلك.ٍنيلْجَرلاونْيدَيلايفءاَنِحْلاعضو:باَضَيخالاو.نيتفْشلا

رحموهو.ٍاَمجْايعاودنكَِذلكواهجوَرىلإهببحلةارملاهلعفتاميهو

نل؛ةَمرحماَهْلِيِعاودلافةمرحُمتّئاکAF‹ٍساَلاوضالاحيف

42ہو

ارحماَرَحْلاىلإوبصوام
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هعباوتيفلوقلاوءاعرشوةغلضْيحلا]

[هلاةمالعو

؛سلاتضاح:بّرعْلالوقتةَعْللايفَضْيَحْلأانَا

مدلتّرَجَفلااذإةأرمْلاكِلَذكوملاکرمْحأءيشاهِلصأنمجفااذإ

نمصْلاَحْلااَلامدلالُِرضْيَحْلانوکًالَو.اًضْيَحتّضاَحدق:اوُلاَ

وأاهمرَهظاذادٍإناک1نوکرضئاَفْلاَو۳'ةردكْلاَوةرفصلا

ِضّحْلابتّسَحَاِاهملَعب:حمامنوىیبتحسماذىلعهندَجو

ومدلکووُمُْاَوماَيِْلايبيهوءاَهِفْلَخنمىّرسَلااَهِدديبرطلاوُ
4

.ٍةَيِداَْلاِراَجْشَأنمرَجَش:ةَرمَسلا(1)
.غامصألاوتاذراَجْشأنيمطلرجشووه:مدلاك()

ماودلاهطلاَخءميهف:ةرقصلام|عدلامباوتنم:ةرادكلاوةرفصلا)۳(

مدبقتةنالثلاهِذَمَونولهيفاميلائاشهيلعريتءاَمَف:ةرادكلا
ءايقتراَظيالادنِع

.اهرْيغَوةرنمملاوأرهاوبىرةهرَمْاهذياممنيبمعلا(8)
ۋۇr$۽ك

ٍفوصبهنوهبشيوءاَهِئاَفَتدْنِعةارَمْلهارتضيبأءاميهو؛ءاَضَْلاةَصقْلاوه:رهطلا(٥)

.ماَهْبِالارْفظرخآضاوُشكل|ةيِصان
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ةارمْلاٍتلصاِ:ليقهال؛هبالو۱ضمرهط

نوِةَنِجْلاحيرتالفشیفاابدةالصلاتكروأو

م (eو

مد":لاقهنأييبنلانعيوراملاقمقشيف

وعجىلعماأرمدلكيمنكوخورشت
اأمُلارَجَحوَطئاَعْلاوُوبلاعموأاهيووأ'اهيوقرعوا

طلاكلَذُكودباَهِدَعَقَم
3

مارحوهووُأمَدلاهبفيكَاشاَهبَفيفليخدُتْنأيوتحل(1)

سفنبلَحَمْلاجراخاوُدلاضيفيىحراظَالانيرثكأاهلكملهللانأل

.لِطاَبلِطاَبلاىلعينبامو«لِطاَبشياو

۱۱.اَهَتَحْياَريأ:اهحير)۲(

.ٍةَحِئاَرلاهیرک::نيم.رييسفتفطوهوني:ريخ(۳)

.["ةرمحهولعَترثاَخدوسِضَْحْلامدو":ظفلبة4٥َرىق٤٤١٤٠٠ءيِقَهَلا]

.مَدَقْلاخۇم:بوقرعْلا

.رامجٍتسالارجح()

مد::ءاَمدةعسِيةهبشاهلنوكييلارثألايفو:حاضيإلايفلاق:رِصاَنلاقلع(۷)
ص

ىلعوأهْنِمتماقيفورجحوأوأءاهذخفىلعهندَجَو

دلاىلإتلايلاةَرفصلاودَوأهاملدعبهنرمدوااَهِحَْمرَجَح

لنأاهلاوُصَحَ؛كِيَذِلةلِماَجووُجْولاوهبناَضَمَريفتلكأوةالصلاتكراد

يفاَهلصنيتكراميثكلوءبكيدل؛اَهَتوُرفكَيالوءاهموصمواهب

حاّضيإلا:يخامتشلا:رّظا]هللاويفاممْوَصديِثومالاكلَ
١/٤۱].
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كلذاهلنوكيالفاتقورشعةثالثيفةارملابمدلانمضافامو
2o < „e Mo wooسMe o * o1<سڭا>

كلذاهنعلاراذِإاهبدَْعَتةسمَحَوالصأاهبدَْعَتالاهْنِمةَسسَح
ee IG 9 EE1

.مایاهنالننمرثکامدلااهبمادادٍإاهبدتعتةنالثوءلاحلا

1 س me < Pe 17

نمامف:الصأاهبدعتالىتلاةَسمَحْلاامف
1(YY)سمسسس)۱(<

لعبهب ٍةَلوُمْطلا

GE„Eo PWرسوسمسس مدلا:اهدافءلاَحلالاوَرَدْعَبتَماداذِإاهبىلاةَسُمَخْلااًمأو
oمو7)£(°ِW۶ك
.ليقثلالمحلاعمهارتيذلامدلا:يناثلاو.فوخلالاحيفهارتيذلا

ی2ےسمس1Siوoصوص

.ةبئولاو9۱°لابهارlم:عبارلاو.ةبادلابوکربهنأرام:ثلاثلاو

لوألاريغعاَمجْلابهارام:سِماَحْلاَو

.ْغولبْلالبقام(١)

وأنيتسلاوألوقىلعنيعبرألاوٍةَسْمَحْلانيسهغواهنعضْيَحلاعاطقنا:سايإلا()
.وبدعتسلاهغوياهنَعمَدلاعاطيتلادبارتمدلكفنْسَخْلا

هلوَقلعمضْبَحالهال؛نينَجاهنطَبيفنوُكياَمدنِعينعي«نينَجْلا()

مُكَحْلاوةمرْكِعىلعافوقومءةييشيبأنبا]"لْمَحْلاعَماًضْيَحلَعْجَِهللاناكام":
.[٤٥۰٦ر«بیرقٍظْفلِبٍداَمَحو

زاريهالانماهللُصْحَياَمِيدلااهنِملريدَ‹ىألابدشاوِ:فوُحْلا(8)

ءاهنَععطنيدَهَامك«بارطضالاو
.ىّرخألانمدشاَمُهاَدْحإوأريسفْطَعةَثوْلايه:ةَرْفقْلا(٥)

ركلوألاريغ0
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ZE 2oم.1)0ع0س ارب:يَاالالأبلرم:فماأةثالثنم
)٤(و)¥۳مصم© اَم:ثلاقلاو.رضفلاب .ةدَقْعْلالحبهارتام

ن

ءيشلاىلإاَهيَلعلكشأاَذِإضيحْلامدبّرَجُتوةارملارايامنو
(VW) 2 ہک2 وأةَيلوألاءاَرْسَحْلاوأءيرصملا”ناوُجرالاكيفْميِبا

هاصن> اَهْيَلعلكشأاذإ١ماومدوأقحيبذلانملوألاملا

ندههاشاموللاتحتنفحوأءاودلا(1)
دلاهنقبلاضفاذِإإىبابىلعقیقرءاَشغيهوةَراكلاهلا:ضاَضَيفالا(۲)

یضفأامّيروهَاَبلاَحْلايفارادمِفيررصىٌحروسيدقو

هَلميلاناوثعةراكبلاىيِحاَصبتولاىلإ
بيسيٍةَراكَبْلاكاكاوُِمدقْْلالحنأيلوبيامكلَوييسابحاَدّعَبملاقابلا()

بابنَُكلذَو:ةَيِشاَحْلايِفوملألاو.ضالغوهامواردْهج

اذّهفكحول؛Aكِلاهللحبالوءمدولابهَحفققنَبضا

0

سمر$هہددہ2

ضلمدسيتينعي:)0(

.فاقْلادیدشَنببمقلوهومراهلعناقمحاووهوقرمحلاديدشلا::ناوجرألا)ا(

نرلنيالأدنعرمحألاراحل:هفَرَحْلا(۷)
وبهخشدنعحبلامدووهلوألامدلا)۸(

.لاَمِجْلاارق::همََحْلا(9)

ءايةَصَقْلاطلا
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۱ھردلاكضبا-دیدَشضباناکامبهبوهرظاهنإ فاصلمهر راررجن

oo1م )۱(
سنِجْلابشْبكْلاةَبِص1Ûفوأءىفاصل۱ |وأ7004

طادوا۱ٍةاَصَحوأ« °"مْعطوأقيرَطلامئ

یدراریل۱(
وسوسِلَسَعِلبوُلامجرحتسيسل

ولوا9ومنرلظْفحةنولمل

)۲(۰2

.وروت:حيشلامعط
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لصق
سافنلاوضْحلااهيلعرودييتلارومأآلا]

[لوُرنلاوعوُطلاو

اًهُدَحَأ.لئاسَمسَىلعروتسلاوضَْحْلالئاَسَمنامُلا

رةلاسم:ةلاثلاوءالةَلاسم:ةياثلاو‹تاقوألاهلام

لوراعولطلاةلأسم:ةسِماَحْلاَوَةَلسَم:ةعبارلاو

[اھاصقأوسافنلاوضيحلاتاقوأىندأ]

اهراةئضلتاقوأدَناف:تاقلاةلاسمماف

2و)8)0(
ةرشعساقلاتاقوأىتدأوامویرشعةسمخاهرثكأ:قو.ماياةرس

.امْهيقرَتيأ:رهطلاوُِضَْحْلِراظنالا()

امكهلماهيدلاوقوباراعااهلتقولمِلتكلا:باَسيبالا()
.اهُاصقُوِضْيحلامايدايرا(۳)

مص ِضِيَحلjلقا"دهللالوسرنعللاهمرميبرللحيحّصلادّنسمْلايفدروملاذه(4٤)
ےہصوسسص

.هبلوُمْعَمْلاُرعُمْلاوهادورمآةرشعركاوماينالن

أرثكأدنعضُيروُهْشَمْلاوُهاذه:يّضَحُمْلالاق:رِصاَلالولع(٥)
وس€

ناوَيلانعوشامنبسئآنعوديرربوياجاورامَركُذاملَناىلع
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نوعستاه۱فو.اموينوتساه|:فو.ونوُعيرأاهرثكأومايا

1 go

هللاوامو

دارامكلذء[١٤٥ر«عيرلا]"مايةرَسَعمابكلكٍضْيحْلالق“لاق= ۱۹مایتاكسوزنا.صحبسيمنعراىل اهلايضرمسأوشوايكاعلقلع()

هذهةياكحدعبمافياييفلاق5جامنباو1۳۹رىي.كلذ

Biىسووس

نافالخلالهابنکضبيفرِكذقو::ةصتامهدملوقلككردمو:لاوقألا

اعلابرجاالإهَلدساساقلامايورْهْطلامايأوضْيحْلامايأيفتيا

:يجخامّتشلاهَّللاوىلالاوحأويفثككلذ

.[١/1۹۷حاتشيإلا
لاق؟ةالَصلاكرتىمءاَسَفلايِفاوُملَخاو:حاضيإلايفلاق::ءاَسَفلابقلعتهممَ

Rdو
وجےنےن كرتىَّبح:نوُرخآألاقو.مدلاتأروضاَحمْلااهَبرَضاذإةالصلاكرت

لاقحضنىح:نوُرَخلاقو.دلوُلاضعبجرخيىح::نورخآلاقو.ةدالولل

بّبسركذَفخلداونيركيفناكاذاهنطبيفامريخعضىحب:نوُرخآ
ال؛اهنطبيفامريخآمضتىح:لاقنملوقاولاذهحصو::لاَقميفالخلا اه

لهتّطَقْسأاذةرمْلايفضياوماملأللوٍلياَحْلامسااهنربكل
تطقْسَأاد:مينينق؟ياوزأللجواطنإَجَْءسمساقس2ٍ

نمنيبَتسيىح:نوُرخآلاقو.اهجُوُرتوفتويهفءاَمْلايفُبوُذَيالام

مسيالودلومسياممضتىح::نوُرخآلاقءاَسَفُننوكتمثةحراجٍطَعَسلا
نوُداميحصيالوءسمسااهلحميكيألا؛ِةقلِخْلااتنوكيىحالو

:يخامّشلاو٠٠١٠صىلعةَيشاَح:ةّنسوأ:رظنا]معاُهللاوكلذ
.[٠/٤٤۲حاضيإلا



٤اموینوٽساهرشكاو<اةرشعٍةالَصلایدو

,Êسرس7ەس oو2^1همس۰ ذياهنإَفسامناماو«ضْيَحْلِلتقولاذأيلامةالَصلِلتقواةارَمْل
ََرفرکوسوکوسس

.ضيحلِلتقواهلنكيملولو؛تقولاهَل

تحاَمدْعبهندِجَوامالإاهنيذُخأتًالف:ةالَصلاتاقااًمأو

اهتالصلاكواًهذُحأَيالرهطتاقوأةسمخ:ليقهال؛ضّيَحْلِلتقوا

رهطلا:هدأوتاقأوألاكلتةقالّصللاًاھلنوک۴

طلا‹راظيئالاىلعهبييلاأا:يناثلاودلاهطلاَخيذلا

سنسوو

ساقلادعبهيضيذلالاوعبارلاوتاهبيذلا

ِضَْحْلايفذًأالوهيفتوليخادنييصيالا:رسِماَحْلاَو

نمِتافلَْسهيفدُاهنفلاماوءادحاوبولِسالا

7

نيسىلإةَ

ِضْيحْلايفعيبًالنصأاهلنوكيامف:ءايةلاسمماو

ساقلانإ:ليقو.مايأهالسالايفًالصأاهلنوكيوناوي

ةَردُكْلاويوملْصأىلإجاَحَيالويسبلص

قدماذهنيبحواريبلعاموِلَدَحلطلافو:لیق(۱)

الئراطثدَحضَحْلاَوتابجاَوْلاتاَداَبعْلايفلْصألايهطلامايانال(۲)

هيلعبجالافيِطاقْسِإىلعليلاماقامالإ«لصألايفَبَجَوامهبطقس
امحصيملاماهكرتل.يتيقوتريغنمادالوجووهولاَحب

لَْمضْبَحْلاوهووبطقس

:لادلانوكسوفاكضبةردكلا:لوقتنابداينِكَل«يناَعمْلاهبفيلاهدفت(۳)
-َةَداَمْلاكْلَي:ةرفصلاو.مّدلاعاقيرادعبيلثيلاٍةداَمْلانوليفرُت
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مكحالوساقلالوِضيَحْلِلالصل؛رسييملاو̀ةَقلعْلاوةيرتلاو

اهُمكحفاهمدقتنإءاهمدقتواهَقبسامَمَنِإ«يناَعَمْلاوهل

ىلإجاتالولامفننناِوضْيحْلامكح

ىلوألايِالإيلعينبتهنأيذلاساسلاو‹لْصألا
a

#0 #0 E 2 ست O

اَهَدْعَبتارمثنيمواهبمادفلوألااَهَضْيَحترذولوألا

عممداَهنإفطلاكيددَِصِلَحلامداةأرامملکاره نيويىلإُهُعَمْجَ

ىلإضيالوألاايكلكءلنصألااَمُهنيَذللانْيلوألا

؛رهطهمْضَتامامنيبعطفنِنمتالرثاعدَفأراَمَورِشاَعلا
عَمْجَتالوانفوهَللوألالصألاىلإرْهطلالبقامامتعم عم

اهيلمالادعبيهومدلابةبوشَماهنوكِلاهرارفصاو= ودريمايهوهيرااهي

اانمةع:ةقلَعلاو.ِناَبَاَعَبةرادكلاوةيرَتلانأرِهاظلاو.ةرفصلا

عهللاوهَاهاذِإٍفّتصَملا

:ةيرتلاو..مدهطَلاَخءام:ةرفصلاولاأهيلعيحكءام:رَصقَّلَع()

مامكحاهْمُكُحفاصلاهذهو.ةقلعهمَهعْطَقلظِلَعْلا:ةَقلعلاودلاٌةَلاَسُغ

اهيفحاضيإلايوحلاماييفوابنبانعلوقاهنأالإ
-١/۱۷۸حاّضيإلا:يخامّشلا:رْظلا].ِةَلَمْلايفَقيقحَلادارانمهيلجرفتحب

٠].

۳0صوس َدنِعوهوللاهمربيخنبعيرلوقاذه؛اَهَقَبساَمِلاَمّنِإ()

ءاَهَلاطاَيْخاَورْسَأيفٍةَقدلابًالمَعاًنباَحْصُأدنعىَعاَرتيناَعَمْلاهِذَه.انباَحْصأ
ىَرَتىّتَحةارمْلارهطال"::لاقةيهلأودميفميلادنعثيِدَحْلايفتبدَ

مدقَتامكءاَضييلاةَصَقلايناَعَمْلاذهقستهلأميوءعيبَرلا]صقل
هشتالىِحةَداَمْلانماهلامزرفبجو ءمدلاعافتراَدْعَبيناَعَمْلَكْلَتٍةارَمْلاىلعهش

.ةيصْعَمْلع|يفمقَتف
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هيفىَّرَييذلالوألاميلانمريشاَعْلادْعَبامالوءٍعِطاَقْلادعبام
>€22oو2کرووررل مايانيمهبسَحَتالوىبدعالضْيَحلاهيفاَهاَنأيذلالوألاضَْحلا
ووسس7۶وو2Zهر00.2ر7

عولطلبق:ليقوءسْسّشلاعولطلبقضْيَحلاهيفنإالإءاَهيضْيَح
.رهظلاةالصنوداَميِفكلذريغليقَوءرْجَفْلا

SEس72.0107۶سonoوص۴

راظتناامهدحأ:نيهجوىلعنوکيراظتنالاناف:راظتنالاةلاسماماو

920إو274777 ِضْيَحْلايفملاُراَظِيْانمدلاعبيامرايايناثلاَوءملا
27oس„س 3an2هس9سسےہم سافَلاوضّيَحلايفليلومويةردكلاراظِْناومايأةئالثسافنلايقونامو
Eس .لّوألاريغيفنوكيوضّيَحلايفراظِْنالاِةأرَملاىلعنوكيو.اًعيِمَج
2beوس2هم4€9 oo ono Coس7 ملاذإهيفراظتْنالانوكيلوألاضْيَحْلاىفامف اًنقوامرَت رتاذإهيفهلعنوكياَمنِإلوألاضيَحلايف
يفاَهيلَعناكماياةرَشَعَدْعَبرهطلارَتملنإماياةرَشَعنوُداَميِف

دعبهيلعنإودلااهبىَداَمَتنإيناثلاوَرَشَعيِداَحْلاموي
o wor 4. moe ِ 7 Aa.°

ريعيِاماو.ةليلوامويراظنالاهيلعناكتارودكلانمءيشةرشسعلا
one et eee >. 9 AE WY

اهيفوماَمَتَدنِعَرْهطلاريملاذِإراَظِنالاهيفهيلعنوكياَمَنِإلوألاضْيَحلا
CEA NECA 2 . 1 ۳ ےک. دْنِعلوألاسافنلايفهيلعنوكيسافّنلايفكِلذكوءضْيَحلايف

wo o 71 1سmee>٤CYیسس2و2ٍ

.مايآةرشعمامندنعلوالاضيحلايفاهيلعنوكيامكءاموينيعبرامامن
AE 1.9 SA 2 0 س.

يفاهتقومامندنعراظتنالااهيلعنوكيلوألاسافنلاريغيفاماو

.ضيَحْلايفانركذامك؛رْهطلارَتملاذِإ

„~e Od سےہ4.8±2رورصےہےس2 يارفإلابةردكلا:ٍةَحُْنيقو.اهركذمدَقَمْلامالاعباوتيه:ةرادكمجتارودكلا()
ee ےکرهس1 ةردكلاوةَرقصلاىَعَمْلالَمْشَيِلْمَجْلاهَبشأالاَو



.۵ ٠٠٠)باتكع

)

لمضولا

ٍةالَصلاتاقْوأَويفباَسنالاننوکمّن:باَسِيالاٌةلسَماًمّاو

ساقَلاَوىلوألاٍةَضَْحْلادعلِوکیو‹ساَقَلاَوِضْيَحْلانوُد
ساووس1 دختنالبقةارملاىلعىنوکاَمْهدَحَأ:نيهجوىلعباَسِنالاو.لّوألا

ماف؛ساقتلاوضيَحْلِلتقواذأدعباهْيَلَعنوكييناثلاوتقوا
Ee,ووےس موفءاَهَِْحلواةارملاىرنأوهفقولاذألبقويفنوكييذلاهَل

اهبمادنفدعبنيموراهلارومباهلا

يلإكِيَذَكالصلُكدنعهيلعنوُكيولسلقملا
يتلاٍةَرَشَعل2ىلعرهطلارملنإَفمدعبمايةَرشَع

وُاهوأاهمىلإبسنتامنواَسنلانهَرىلإتبَسَنلا؛اهيِف
م41

مورحاردمماهلِتسسانمتراکءاوسوءاهبلاَحوأاهّمع

\

6

ِرلو
نمءالؤهنمدجملنفهنيوأةيحوأةلقاعوأةدحوم

سرص

.تاَمِلْسُمْلانمنهريىلإتَبسَنااهلِبس

اهلتلقنفيفاهونعاهَتيرفلستنأباسيالاىنعمو

تلصَوتستاذِإرف؛ماََأةَرشَعةالصلايفيِمايأنإ:اهُتيرَق
اموینوُرُشِعوأاوردعةسَخيتالصمايا:تلاقنإواةرشع
ةلّصلاكُكباهتلايذلاوَلاىلإيهتتىحينصلس
ددعنياهلتلقامايصمثقرشادعبنيميرظتتتو3

zoےس
3وس نوكتفبتّمَتاإنسىلإدلااهبمادامكِلذكمايا

س

.[١/۲۱۱دعاوق]دِعاَوَفلايفامكباَبحِّْسااذهنأرِهاظلا(۱)

 



Aن دجمضولا١٠١٠باتڪك

اَهللاجرفىحياةرشَعيلصتواميرشَعياةالَصلاكرمتالم

مَرهْطلاتدجونِماواَهراظاتقونممدلااهبماداذاذَهَو.اھب

امكتّبسَمناملااهَعَجاَراِفدلاهييىحلساظل

.اَنمَدق

ىرنأوهف؛ضيَحلِلتقواهلناكامهيفبستنِءِذَلاُهْجَوْلاامو

of fro
ةرشع5ةسمخوأةعبرأومةامدااهبمو٠لوألاضلارم

اَهَنِإَفمالاهييمةعستوأةيِناَمُتواماياةعبساهبموديطامث

امكاَهيباَرَفىلإبستمثمايلصيسمحمیلىحصولي

ص
اچن

اكلَماي 04وُایف0راطيالعاترنِ

تّیطعتسراعeاذإوتيس۱ونيسمادلاتيير

الل|تکرتوضيحْلِ .موصلاوةالصل

 

ةيضابإمالعأمجعم:رظْنَأ.ةسوفننمةهيقفوةملاع(م١۱/ه٤ق)سوطاممُأ(١)

.[۲٦۷ةمجرت

لبجبصيمصمتنمهيقفملاع(م٠۱/ه٤ق)دمحموبأ‹يصيمصمتلاميهاربإنببيصخ(۲)

0۲۹۰ةمجرت«برغملاةيضابإمالعأمجعم«
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.۸ باتكع

)ل

٤٠

)

لجمضولا

اذِإَكِلَدَوملادايزيهاهلك:لوُرلاوعٌوةَلسَماًمَأو

نمضيَحْلايففاهَنَِفوأضْيَحْلايفٌهولعَمتقوةارَمْلِلناك

نمضْيَحْلايِلنوىلإٍةَرَشَعنمسالايقوٍقرشَعىلإةئالث

عولطلانوكيدقو.ةرشَعىلإنيعبرأنمساقلايقوقالكىلإٍةَرشَع
تاقوأرثكأىلإيهملىحرثكألاونيولومولاتاجرالاب

تاجردلابلرلولاكلذكو‹تاقْوألارثكأىلإةدحاوةرمبنوکیو

ىلإٍةدِحاَوٍةّرَمِبلزنتوتاقوألالقىلإيَرىحرثكألاونيموَلامويا
.ضْيَحْلايفيلاوبصلاحمدىلإملطامولقا

ر1

yرهطلايفاهويِلاوصلاحمدىلإلرمف:لوراامو

ماو.تارمثالثهيقَوىعاويادملاعباىحطلاةع
لَو«نكرمايفونياهلضايِدماعابىحاهلحصيالفلول
طلايفاهيوليخادنيًاليصّمارىتىحلوألاايكونِمْ

متص

علتامدَدَعاهيقوجراخىلإ

اڪ



ا۰

[سافنلاوضيحلانملاستغالاةيفيك]

الإاقرفالِةَجُمْلالاسيغاكءاَسفْلاَوضْياَحْللاَستغاَو
0وا0سس4

6ِلْقْطلابُهلسْشَتودنعاهيسأررعشصمتيرمؤبضْئاَحْلا

e)وُوoسس om wo noس
اذِإقصحاباهلليقو.هنفدت۳ُلسمورعشلاعمجتو.هطشمتو

Ê o aRA877و
.یرخارماهيسأرعشضقتنأيفاهتاقو

7TWN oس Ko

قابعالللمىلالالي

نأتّدارأاذِإءضْئاَحْلاِةارَمْلِلةصْخرلانمةوُركذاملِرَتملنِ
تص1

اهِدَسَجنمسَجنلاففْحُتنأاهلاوُصخَرسالاوأضْيحْلايفيوا

.رفسلايفءاَمْلامَعتفاحاذإ

.ءاَسلِلمامَحلايفَمْعَسِيساينيِط:لفطلا(١)

جتالفيِراَجْلاءاَمْلايفامو‹يراَجْلءاَمْلارْيَغيفلستتناكاذإ|َرعَشلاجَ(0
رصصرحص

نونفدوِسَعَوهمَجنيدرواموهاملعَبمهكرلب
لفتقوومايةرَشَعوهورهطلالأاهونوكينألب:اهاقَوأترصق)۳

7

یھِذهومَُعهللاَونهشلايفترمثالثضيحتنأاهنيكلذنإمايوهو

.قالطلادعبمويلأاهااذِإريخآموتقطولاهثتدِعيق

 



A ۰ بج_مضولا)لباتڪكع
۷

۱ WY
ةيلاطسقءاسنلئاسمنِمٌةَلسمْلاهذهو

ft)9س
ٍةارمْلايفنهنِمثالاسممسلامخئاَشَمىلإنكهلا

م

2ل7<

ءاسننارکدهناكلذو4

ىسيعيبأىلإنهباوجدَرِةأرَمْلايفتيسو؛لِماَحْل

„€)۳£(س
نهياجاف.وداجةنيدمبىفردلا

یوکتناهلصخر.مِجَتَحَتنأاهلصُخرف:لِماَحْلايفيوللاام

ليصَتملاذِإمميتنأاهلصخرو.اهتدُبفاَرطُأيف ءاجنتسالاىلإليصت

طلاتاردِمَ:نهادُحإفضئاَحْلايفيتاوللااموهلمظل
وۋاس

باعليطفاهيورسويفكَناكنِ:اهيفاعمر

مالا:ةيناثلاوهلرِظَتاملطفهيففاَرطأيفَكِلَذناكنوامهم

ليَصلاَحْلامدانِمدلاريعاهراظيلايفٍةأَرمْلاىلعلَخَداذرصْلاَحْلا

.اًنوُرقَنباَحْصُأالبنمتناكءاَمْهَلوَحامورزوتوةطفن:ديِرَجْلاداللَ)۱(

يفناشِلَبِجلِناَكَوعجرموهوسوفنلبجهبُداَرَُلا:لَبِجْلا(۲)

.باَتِكْلااذهةمادقمهئمانصحخيرايِفاصفامكميظَعياللايِ

فَلَاةَساهتزدَكَو«سورشىَمْظْعْلاةَمِصاَعْلادعبةسوفنلبجددالبربکأنم:وداج(۳)
سوس

الإراليفهنأاكاكنجاأهةولنمنيسةَل

اهبقيافِةانيتسونليجيفريكاييواججْيفتوالا

We

لصودجر.]۲/۲ادب:يوَمحْلاتوایھتلا.ةريثكدوهياهبوقاوسأ
ص

ر

يفنواَنَجِ!نآالإقرفاناسااکیًالثّيَحبصمبنواتجمَا

.ِةفاَسَمْلانمهةرامهمالعايفِردَحْنَم

.2 هلْويمنيىلعمومنليجيفريكتيم:رِصاَلاعلاقلع(8)

.باتِكْلاباصايركزيبأبسلادب۽؛نوانجِإىلعفرم

ءايءاَجْنَسالاىلإليصتنأاهلحَمْسيالثْيَحِبلمَحْلاب::اهنطَبمظِع(٥)

 

 

 



چمشولا٠باتڪع

يشهعملاراَظِايفْتَلَخَداذِإ:لوألاراطيالامُكُح
ًاللوألاراظينالانإف؛راَظْنالاممتالبقروأةَردكلاوأٍةرْفصلانم

تاروةيابلايفتاكاذإإضْئاَحْلاهارمل:عبابارلاوهميتحمکلور

مسجنافكنأاهلصخرءارىرنألبقمامانعلتأ

ضلنيىرأةايفنوکةارمْلا:.اَهِسَج
eنلo.و)£(.Gû

0دلا7هَواللْمَحْلااهنيهوييةأرمْلا:ةسداَسلاو

اّنلاحيلاقلع(۱) ريغراظِاوملاريغراياليملاُراظَبْناَو:حاضيإلايفلاق:ُصاَنلا

ييففلمملاريغمكحوهيلعقفملامكحنأ؛مدلارطباليزالمدل

.[٢/۲۲۳حاتضيإلا:يخامشلاظنا...خلإهلي«ىوقأهيلعقفتملاف

ماسلاضلرهطلاةمالعسانوكيادقهيروةردكلاويِيأنوحسيفا(0)
5لوبنماهدسجبقلعدقنوکينأىسَعاملسوىاَجْنسالاك:سجْنلافيَر(۳)

.ويباوتواملاواطاع

.ةرفصلايأ:لمَرلانول(8)

هيفرحمهووُنبايفعاقيرابِهلالاح.ةأرملايرلاحورله(٥)
وتنقللُابيِطاَعَتاهلُروُجَيهلِقلْمَحْلامنمةارمْلاهداَم:ءاودلا

رطحنوكيوةَادذألمَحلامالعىلإاهبيضفيدقضمو«ينامُسج

ةدلولااهَعَمرسعتيتلالاحوُيلاوتنمئشانًفعضواىلع

هتوُهبااوكبلكارجعَلأتملاىينا
دنعنيجْلالفىلإرمألایضفأولوبجوةرمْلاوهولنصألانال؛ِلْمَحْلاعم

صو

نِكلو.هللاهمِحَرٍةَمْيألابْطفىفاذكهاهللاىلعةظفاَحُمرسا
مےووے

ميرهباللحبالفسَملاَدْعَباًمأرسمْلالبقةرششامبشرْهطلادعبلِروجرالءاودلا

ةفناكولواجطاسلمَحلصَح
قلع)۷( لقناكولو...ةأرَمْلاهَاماولا":قاَحْسِوُبلاق:رِصاتلاحْيشلا

انالَقاَحْسِإيُيشلقلعريصاَنلاحيشلا َقاَحْسِإيُخْيشلاتاق7.هسفن

7صضلباتِکىلع
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.ءاَملانملاحعاملالبقاَهرهطلوأيفالإ
zs E (VY) 222 eg ۱) ہوےک2

يرجينآنهلصخرهنأ«برقتلاةلاسمنهم"نور

وپ۾ممےس
“1C ۴ 0 سە 0

fo
فالواهنسوا‹ةعحستاءامويرشعيَاوصبرقتلايفيفذةأرملا

o

.هللمحلو

هللاىلإةارمْلابرقي:اوُلاَق؛ناويّدلاباَحْصأمهوءءاَمَلعْلاهللاُهَمِحَردير:نوُركذ9َ

ءوُسنِمٍةيبرَلاءاناهنمردصنوکنُیسعاملةرافككةروكذملاميلاوهذهموصب

.ملعأوةءاَسِوأىكلوللةَيِذْعَا

راغيِةَباَرعْلافَلايذلاناويدلايف؛ِناَويدلاَباَحْصأكِلذبينعي:اَلاحيَشلاقلع

مهو«ليِلقِكيذلبقوأ.يرجه٥0۹نسيلاوَح.ةبرجيفءاَرْجأةَِسيفجامجمأ

وهوروMe.۰ًوو

نيحمويسوقبويانبنتفلخيامهلاممرءامَلعلان

۶هوو

ياوادع23.تدجييالراناَرُمِعينار

ص4س

و${ ملکو:لسم:ََصَواباتييفاويايفلربابعيادهيرا
للاىلإبّرَقَينأهّيلعفرْيَعِلوأهللفطلاناك؛ءاَسنلاولاجلنماعبيضَرالقطىر

نِهمامِةَطوَحِادجاواموالإةنمَهلالكيديهيرءايَشب

مويةرشعيامايِصوارعماعلفطلکبرقامنو.ِتاَساَجَنلا
سسس

5‹هنالٹوقينممُنيهنس.وقينممنَةعوقينم۽ءاَمّلُعلانمو

نمرثكألِهيزُجيداولهيجياملک::لوقينممهنيلفطلکلنييسةئالثماَعطِ

ادهىلعِهبِإبرقيهلاىلإ|َبوُيينُأدراویزنمةرافکشكوألقكلذ

هْبلَعقبرمىلعكلذاحقدألوألاةياذكواذُكِبيِصوُينوءلاَحْلا
2Gro
وس

كلذكو‹ماَعْطالابيصوُيرليصرالفتوماهرَضَحنمو..ةرافكلا

PrP
.خلإ...موُصيارذَنمنووماَعْطِلابيصويامنإورذّنلاہهيلعناک¦نم

 

 



[ةالصلابتاتك]

(۱). ناَدَألايئباب

:ىَلاَعَهِلوَقيفوهوىبرُسيملوبايكيفهللاُهَركَددفناَذألانأ

يفبَيسلاناكوَةَدِئاَمْلا)هتيداتادإورل

كَِدىلعَنيمِلْسُمْلاولييلااوُدَسَحَناَدَألااوُعَِساًمَلراَُكْلانأاهلوُرُت

عمْستملايشتدبدمَحُماب:اوُلاَقفهييللالوُسَرىلعاولد

ميفتفْلاَخدقةوبنلايِعدَتتنكنإِةلاَحْلامَمَألانمىضَماًميِفهب
ر

حايكَلنأنمفكليفلسرلاوءايبثألاُهلَعْمَتملوِناَدألااذهنمَتْندْحأ
وس :ىَلاَعَتهللالرأنيمُهَجَمْسَامو!توصنمُهَحبفَأامف؟ريِعْلاحايك

_

رظاَقلأبٍةالَصلِلنالعإلا::هفيرعَتيفلياذل:َةالَصلاتقولوخادبالغلعرش:٠ناوألا(١)

مالسإلاراَهَظِإاهليمکِناَذَألايِفو.ةصوصخمتاقوأيف

يقو:تْلَق.ِةَعاَمَجْلایءاعلاوقلّصلاتولوُخُدبمالعالاوديلاةَمِلكو
ةمِلكنلعبدةَمِلَسَملايغملاىلإةوعدلاغيبتللا1ةوعلانالا

ريألاتاجومهئددرویوداِتٴوصدُموطضو

هللاالإهلاال:ةّرِتاوَتم
م eو

هلا
سم



لحمعضولابانڪ
E ههÇ2ا3 ۷٧

لدُنسَحَلأےلAi“ص2م

نمو:ضرلرو.ابعلوارهکوَدةْوَلَصلَالِميدانادو

)۳۳تّلصف)(4Cبِمَاشالادنم



ا۰

[ناذألاعيرشتيفببسلا]

هس82oس2لس يراَصْنَلاليزنب٤هللادبعنبدمحمهرکذامناداءادتبابیسناکو

امَنيِمِلْسُمْلِلنكيموةنيِدَمْلااکهللالوُسَريدقال۰لاق4هبانع

ةالَصلاتاقوأنوحينوُمِلْسمْلالعجقالصلاىلإ

َنيِمِلسُمْلاييلاراشَسافءَكِلَذيفاوكاهبیَداَُيسیلوءا
لارهطاعهپهدوهرهَللامك.ةاىلإْمُهُعَمْجَيامف

٥هسکggنرسمونس

.مهصعبلاقَو.كلذملفءاضعبمهضعبنِذُأETاِفد

.ِدوُهَيْلانقلئم
21 ٍ)٤(CAE

ذِخَنَل:مهضعبلاقو.ِدِجْسَمْلارهظىلعارايرون دحتن

Eyوےهوےسسوسو
.هوکرديىحٍةالصلاتقويأ:نوتيحتي()
يفيأرلالأممهنيدنماريَلبلابدربلملاألعليكه(١

نياسيفدمحمانينةراشسانألروُمَوانيدلاروماقلعيمهمرضالك

شرار:مهلاحادملوقُهللاَوءىلٴوُالاحيفبوجوباتریش

)۳۸‹ىروُشلا)روش
ٌذوُخَملاوَرلادْنِعةياَرلامقرنمدلبلاضبيفُدَجوُياملحلو:ةَيارلا(۳)

.اذهنم



.۰۵ (٠١٠٠)باتكع لمضولا

سۇساهووهل9
هلعههركف.وقاَنلاذك::مهضعبلاقو.دوُهيلالجأنميييلاةهركف

.عنصيىحسوقاَنلابواوُماَقأهيلعرکو‹ىَراَصنلالجأنيممالسلا

ناوهيلعًالُجَرمامايفبلاكلييفأرقدّيَرنبهللادبعلاَقَ

ت:لاق؟سوقَلعيبللادبعاي:ُتْلَقَفءاسوقاتلِمْحَيِناَرَضْحأ
٥orےسو ريخوهامىلعَكْلْدَأالقا:لاَةالَصلاىلإساناهبوعدتلق؟وب

0للإهَلالنأدهنشأبكاهللاربكهللالق:لاَق.ىلبتلق؟كِذ
ص

بؤراهّنإ':لاقفبماسلاهيلَعيتلاتاربخأتظقيتساملف.ناذألاخا

كنم9ىدهَاَ؛لالبىلَعاَهْلَللاءاشنإقَح
ےسوےس وهولالبىلعهِلدجسمىلإجَرَ.[1۷۳۹ريهبلو۱۱۷ر

څووoۇسس

س2رموو
ررجيجرحناذألابرمعسملفندو

oَكِلَذَفءهلِلُدْسَحْلا":لاَكَومالَسلاهيلعيلا(حرف.ىأريذلالمتر
.[۳۷۰َةمْيَرَخنباو۱۸۹ر"تبث

ىَراَصْنلاَوِدوُهَيلاراعشِلللوُسَّرلاةهاركياكيفتوديذلاسَرَجْلاسوقاَنلا
اراعشاراعاالققلعترومنرمءلوههذاملكةهاركىلعلد
بَلطبمهلالكواحكلذنأمهوهلءاديقالاالو

ىلإليٍوتّوَصاذناكاذإدوماحْيفامكیووعقرأيأ:انوصىَدْنَأ(۲)
؛قّكسلانترصِندَوُملارايانأىلعلدياذهوءاَحْنَألك
ٍتوصلايدّيلانذوملاناكدَفَل.ةَنسلانموبولمدليلاىلإاَلاتاوصلا
وُذهنليمَجناكاًذِإامسالوهِنَوأوتميفنِايممَ)اظقوُم
.سوُفنلايفري
و2و

إامہارورسمعرسجرخ::هءادررجي .ماَنملايفهلمیارذار



لص<
[ناذألالضفيا

[اًنذَؤمنوكينميفلوقلاوناذألالئاضف]

'نابتكىلعةَموهال:هللالوسلاقلاقسابعنبانع

رفىحباَسِحْمُهْلاَيالوعرفمهولوسادكسمنرمكسلا
هبااموق۽هبموهللاهجوءاناراارقلج:سانا

zo (WEەۋس

)£(,27ہےوسےس

اعمطهنذأىلعدحلهلادجندجسميفنينيعبسفَلج

یوفيرةدابعنسحأفايندلاراديِنقرلابهللالَلجرو
(9

۹۹ردمْحَأَو٦۱۹۸6رهالوم

)۷(2"ن
ديِهَشَلاكبسَحُمْلانوماليهللالوسرلاق:لاقرمعنبانعو

ضيللا:ناَشكْلاَوُدوُدْحَمْلاليللمَبيكعنجناك(۱)

YJ "نوُرخآلاوَنوُلَوَألامطبق:ٍةياوريقوَفاَحأَوعرف:لوُهلاهنم؛لوهي(۲)

نعلوينأريغنيريحانيطوباويفامليمةَطبْعْلاَويِ
مهبيصباَماَمِمهلراصيأم)۳(

.هناذَأىلعساَنلاهَللذاَوفمطبايأ::اَمَمط(٤)
ُكوُلُمَمْلاقیقرلاو:قرلا

.اهقنِعقحهلوهَركلميِهدیسوهِکِلاَم:هالوم()
لمعييذلانم:بسَحُمْلاو..ةاويسنودهللانمباولاُبَلطراسيالاَو(۷)

باامىلعقولكمأنيايشلبقالوهللاةاضْرمافا
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(
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„o ےھت

سیابوبْطَرلُكهلدهنيواذيفمادامهللالبيسيفهمد'حَسَملا

اذإفهنوصعمسي نيكْلامَجُْمْلايفيناَربطلا]'هربقيفدوديملتاماذ

النأتْيلاَباملتنكول::دوُعْسَمنوادبعلاق]۸١٩۰رلالارك

نکو۲۳ةييشيبنبافّنصمهللاليسيفَدِهاَجَلَورِمََعَأاو)1

[۲۳۱۸

نأتيلاَبامو.يألمكاندومتنكو:هلباطَحْلانبرَمُعلاق

مهلا":لوَقَيهللاروستنسرهتيصللولكماابقراال
انكرللالوُسَر:تلَقَفالَفنيِندَومْلِرْفغامهلانيولفغا
دلتنحر سالالعیاسامعايکلک":لاق!فوُسلابناَذألاىلعدل
رثك]"راناىلعهللااهَمّرحوحلكليىلإَناَدَألانوكري7

َنيندَوَمْلاینعی]۲۸ىاَفَحْلا.۸٥۱۲۳رلامعا

°”نذوملالوقاملئماولوَقَناذألامعمَساذا::يهللالوُسَرلاقو

.باوصللقوملهلويِراَحُبْلاو»٥‹عييرلا]

3

هللالبيسيفلقايأ::طحشَتمْلا()
ينيَعْلاُداَهِجْلااذكوهيدهليلةفيرقلاجحاأل؛اعطتاًجَحيأ(۲)
.هللاٍةَداَعِمولااکراًمِئاَفَبَعْتَأيأ(۳)

ملأهلالئلاراَصيذلماَحِدزالادشداملواصنلاَ:دِلَجَت(٤)
املغماووفدتملايفميرامَااوروالاوقأاو(٥)

ةياوريِفو‹عيبرلا]"یممةَماقلاو٠یمشمنادألاونوملو

.[٥۸۷رملم]ثيدَحلااولَصماملماولوقَف۱

 



لصف
ناذألاىفلوقلا]

[ناذألاىفةدراولاننسلاو

WY

ءاهبوجوبمهضعبلاقف.ٍةَماَقالاوِناذَألايفدقسانانُ

لوقيوءَةَعُمْجْلا)روان:ىلايهللالوَقِباوُجَتحاَو

امكمويلواميِقأوانذاَفةالصلاترضَحو::يلجرليهَهللالوُسَ
سوک

.نيتبجاوريعِ۽ناَتَتسامه:جضعبلاق٤ر۷٢ريرحب

لاق.ِناذَأرْيَعِبتاولصلاضعيصبييلانايأرلااذَهلهحح
سلےس .هسفلةصاخيِفدِحاولکلناسامهوىلعمهبوجوبرضعي

لوَمْلااذهىلعدَمَتعمْلاو

”:لجرِللاقهَيِرْدُحْلاديسيبنَعميلارظِاَحْلامالليحصلديف(۱)
گرمعفافCFوكمنيفتنكادَيِداَبلاَومعلابحتدكارا

اذکههِةَماَِْلامويهَلدهّشالإايشالوسئالونجتصمْالهَ

.[٦۱۷رىرللالوُسَرنتس

مكبدُلرْمألانوكيفهركذيذلاثيِدَحْلاَكرسهيفسيلثيَِحْلااذَهو

ةَاَمكْلاىلعامهبوجوبلوقاوهاًنباَحْصأَبَعَذيِذَلاَو.يناثلايأرلالهادلِبهذ

بْدَنلابوسانلايف



۰۸ Eمشوا1باك
RA

؛ةالَصلاتقلوخدلبقندول::اهادحإ؛ِنَتسعبرنادايِفو

سُفَن]"اَميقَأَوداقترضحادإ":مالسلاوهيلعلوق

نِيىلإ0هجولافيرحت:ةلاثلاوWEةالاَبقسا:ةياثلاو.[قباسلا

حلاىلعيحبلوقةفىوهةصلاىلعيحولودن
نجنْذَوَمْلاتوصعميال":لاقييلانل؛وبتولاعفر:ةعبارلاو

.[08ئرءيِراَحْبْلاَو١۷١ر«ٍعيرلا]مودهَشلإءيشالوسنالو

فوكوسالونَدّيْلاةراهط:نهادحِإفالنادألايف
سيلو.ةالَصلاتقولوايفهبنالوءلالانِياوياطكرتعمهيف
كلذكوًالَونادنّتسلاةالَصِسلكِذكوهَةَماقِإالوناداءاسَلاىلع
لوحلقناَذَألاروُجَيالو.ةماقإًالَوناداتقواٍةَنياَفٍةالَصلِسيل
ليلنويالالبنِ:مَلسلايلعيلالوَقِل؛٠الصلِتقول

ي
ةالصلالنوکلسلاكلذك‹[۸٢٢۲رملو۷٥ريرعب

ِةلِِلِريغندلوبوجمكحلابقَسالااَذَهنليأ::وبٍةَيْلا()
.ةالَصلامكامهملكمكحنلردااميِفةماقإلاَكِلَذُكنالاداع

.نيئهجلانلكىلإتاللاداملا::نيمَلاىلإجَوفيرْحَت()
هيفملكتوَ:هاویسامرَتم() .داعألهيف
بيبَحنبعيبرلاليسدقوللامرليعامْسِإملادعاوقيف::رصحيلاقلع)٤( ابی

اكريوبجاملاُبامرْدَقىلع:لاَقف؟رْجَفلِناَذَألانوکیىم
:رظْنا]ء[١/84٤ىَرْبكْلاةكوَدّمْلا۱/٠۳٠ىّرْثصلاةنودُمْل:يناَساَرحْلامنزاغوبا:رظلا]
:يِلاطيجلا

باٿنِبيوتييمساَمنِإ:ليق:ٍةَياَلايففيِذَّلاو.لوُصألايفاكبول)0(
:لاَقاذاناوىلإَرداَمْلألاىلإعوجروهوحجراًذِإ:ابوثي

eهومص

ألَابيِرَعيفاَلااَهْلِمُهاَعَددقىلعيح
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كلذنعيناهنوءرجفلاةالصلبوثأنأةيَييبنلاينرمأ:لالبلوقل؛رْجفلا
صس30س2gسvoا.٥2.

ياهةمحرلايہىلعةالصلاو[۰٦۲۳۹رمحو۷۱٨٠جامنباءاشعلاي

<ê .ةَمألا





وس 2ہو0
[ءانمأنوُنذَوملا]

2ےءَص)412ُ۱وو0"ووو

س٥٥>كyy)ہو۰

ءيِذِمْرتلاو»۱۷٩ردادوبانيدوفغادشي٩٠ءانمص

ماىلعممهوناسالانل؛؛ءاَنمأأيدومأالسلاهيلعسو]۷ر ا

وطيال؛ةَلَصلاتقويايقووُلعبلِاکولن

تحامالماممإوالمپىمالمقدلما

.يَالَصبیلصنمالص

نإِناَدَألالْضَفلاينهبو؛لاصخرشَعىلإنذَومْلانأمعا
اور2سرے نأ:ةيناثلاو.هيلعظفاَحُيوٍةالصلاتاقوأَفرْعَينأ:اَهلَوأللاءاش

ad

ءانمأ(۱) مِلاَعتوكينأِنْدَوُمْلاىلعبجياذهلييفسالاقيْنَموهو:نيمأعْمَجءم
.ندؤينأتاقوألافرعيلمِلالوكلمانوُنفنمتيِقاوملاب

اذِإماَمإلاةالَصنإ:ولفاذىربغنعلَمَحَتينمنماضلا::ءانمْض(۲)
ءاملُحْلاَودهللالوُسَرنل؛ناذألانِملضفأةَماَملاَوَنيْوُمَمْلاةةالَصت

.ٍرطَحْلاملفلطختاديهوءاهْيلعاوبظاو
:اَهْيَلِإابعادنوُكينأحصيالفوةَالَصلاىلعظِفاَحُبالناكدِهل؛؛ةَالَصلاىلعيأ:اَهيَلع()



۸
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القهناكميفباغنإ:ةلاثلاولكأنيظَفْحَ

اکريبهَذَانسَحُينأ:ةعبارلاوطسلوكلَذببضع

فوَمَاَرمأَينأ:ةسداسلاو.هناذَأبساَنلاىلعنميالنأ:ُةسِماَحْلاَو

“رمىلعقشيالامردَقباملالنا:6ركنعیهو

رمليئهناكفملفبل:ةنماثلاَو.رضح

ہو 7
.كلذريوrِةفاظَّلایفِدِجْسَمْلارومادهاعتينُ:ةعساتلاو

ايرالوبطلالًصلاَحىاهللاهجوهادانوكينأ:ةّرِشاَعْلاو
9ذوملالوقَياملثِملوقنَاناَذألامسينمليفي٠.ةعمسالو

0م

1 7 12“oe نممظَعأهللا:ُهاَنعَمَف؟ربكأهللاريكاهللا:لاقاذِإنذَّوملانأملعاو

حصامكيبىلوأراتلاىتْحُسلالِكآوفَلاىلإوعدَنذَوَمْلانلُهَماَعَطيأ:ُهَقلح(۱)
44ر«عيبرلا]"هبهبیوارافٍتْحُسنِتبمحللک:ُمالَسلاهيلعهع

.[٤١٦ر
م۶

سومليفرَنمناَذَألايفتّوصلالاَمَجنِهتوصيأ:هناذأنسحي(۲)
توصلامجبةاىلإتدّنهاسفنممكف

::نْحللا(۳)
مصی

يفسالاىلعهَلنأىر:نملا(٤)

للنصلامييَِلاَومنومانال:رظَنِي(0)

رشاموأنياإلافلوكناريميفتكلاك(
لمْيأ:ةوظَح(۷)

ىلعيحنييلهَيحْلايفىحنذَوملالوفياملوقنارداَتمْلا:لوقياملثم(۸)

ل.:اهدْنِعلوقَينأرخآلوقيفهنأالإ«.نيلوقْلادَحأوهوىلعيحءةالَصلا

.وللابلإةوالولوح

۰

8
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لَمْنعهباولالکنمبجوهللامعویشلک

IGE $o ^. 2 oہ

هَلكيرَشالداوهَدَهْأ:ُهاَنعَمُفهللاالإإالنأهش:لاقاذِو

دمحمنأدهشأ:لاقاذإووهالإدَحأمكمنل؛هافبمكرماماوما

ىلعيحلاقذوهوماُدوقدَصَوىباوني:ُداَعَمَف؛ِوَللالوُسَر

يفاَهِيقَوِاَهولَصَوقالَصلاىلإاوُعرسأواُلهاَعَمَف؛ٍةالصلا

اوُملَه:هاعَمَفلقاىعيح:لاقاًذِإو.هنعالوءِةَعاَمَجْل

.ةَنجْلاىفمكاسهللاَهلَعَجيلاةداَعَسلاىلإاوعرسأو

|ال:لاَقاَذِإوربكهللاىتعَمدقتدقو
ص

اوُصلْخأ:هاتعمف؛هللاالإهل إهل
To €

هَلاليلدِحاَولاهللْمكَلاَمَعأ

ةالصلاميالنأيفت1نسنيسديتلا

.تاَعاطلاراسنيهبيهيايأوللامَع)
يهيلاةالّصلاوُهَودالامَظْعَأنمهللاىلإكفلام1اوُرداَبيأ:اوُملَه
.ربمکی

ةتكوفىلإاوفا:يآ(۳)

:روُهَمَجْلالاق.اهيكحيفىهمافلاوِودِاَوَْلايفلام:رِصانلاقلع(8)
نباركذدقو.ضّرفهنأىلإرهاظلالهأبَهَذَو.ناذألاديِكأتنمعلبةدكؤمةساهن

مهيبلوقيفةالصلابييهَىلصىحادعمةماقإلاكرتْنَمنأيِاَمُملارج

وب:رظنا]ةيلرمملاعويسيقو.[٢/۷۰ٌبِماَجْلارجن:رظنا]
‹مالْسإلادعاوق::يِلاطيِجْلاَو۷٦٤صرصريناَيسَبلا
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ناذألانيب7نُيِغبنيوءتولوخددعبلِيرُجُتلَو
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"ةالَصنيالکنيب:لاقهنأمالسلاوةهيلعيبنلانعيورامل
ص

يفيناربطلاةدايزلاهذهىوَر]برملالِ[١٤١1٦رءيِذِمْرَتلاو١٤۹ر
s2

بلبقىلصيالهن:رثألايِفف.[٢۷4۳ر«رنازبلاو۳۲۸رسولا
:اريثكهلل

بوُدْنَمِهِذَهَو.ضْرفلاليفبرأوأناكريهويهيلاةالّصلايأ(۱)
.باجيإلاىلعرألاولمَحمنكةبجاوةيفنحْلا-اًنمْوقدنِعواَهْلِ

!ينعي"برثَمْلالبقىَلصُياليقو"هلولاَ:حشاَقََع)۲(
دوجهَلكِساَنَميفاوُركذمصًَلدْعَبفاطمِليفاوطلايعكر

ةيشاح:ةَيسوُبأ:رظنا].ملعأهللاونعامهريخأتوبرملاىلع
.[۲۳۷صعضولا
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ةالصلايفباب

[نيدلاناكرأنمنكرةالصلا]

؛هناكرأنم”نكرومالْسإلاضئارَفنم٠ةالصلانأ

‹ىَلاَعَتهللادَحوُينأىلع)سمحىلعمالْسالايبالسلاوهيلعهلو

عاطتسانَمٍتْيبلاجَحَونامررهشموصوقاكرلاءاَيِإَو٠ةالَصلاماقإو

دامعةَالَصلا":مالَسلاهيلعهلٴوقِلَو۸رىراَحُبلا]"السهيل

0مطقبضرفلاوتابتهعوقوباراعالاََباَجيإلاکل‹باَجيِلاك4)۱(

؛تباثلاِثيِدَحْلاصنناكامباَجيإلاَوءارصناكامضرتلقبيف

أ60۳ىاَسّلا)4تُوهابمومللتكسلط:لوقىلاَعَبهللا

ىلعبقاَعيوِهِْعفىلعبايام:ِهِفيْسَتيفلاقيبوُجُوْلاوضْرَفْلانملکوءاًضْرف
.هکرت

.اهبموقاهلِدنسبيلهبناوجءيشلكناكرأ:نكرلا
اوُرَظَنمهال؛ةعبرَأعالسإلادعاَوَقنأنيمبنكيفاَمَوِشيِدَحْلانبةافاتمال)۳

نيدبلاڌهفسولاحالصإو[وياماماتوماعاطنَوفيلاكَكَِللاٍةَعيِرَشىلإ

إحصاللاَمُعَألانأولَمَعْلاوهملاةرمثناكملو.مليلاب۾هللوصول ل
ایس-للامراحمًعفكلاوهووناوللاءاضرىلإصَليهيلا

.غّروْلاوبلاولَمَعْلاملِعْلا:ةعبرأماسلایاوق:اولاَق؛هلككِلَذِلنوصو
جولمكأىلعاَهْفِئاَظَوئاسةَماَقِإ:3ٍةلَصلاماقإ(8)
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يف."ناَميإلا"مدهْدَقَفةالّصلاكرتنمف٩٠نيدلا
لرمل)۳

ىم02
WFسيل:مالسلاهلعهوقو‹[٩٥04رريبكْلايفيناربطلاو۹۱ارعيبرلا]

۶nnمرس ۰ريِثاَسَلاو۳۰۳ر‹عيبرلا]ةالّصلاهكرالإرفكلاودبعلانيب

ناميل:مالسلاهيلعهوقواَمَحْلافْشَكيفينولْجعْلاو

ةالّصلاكرتنمليفااظال:هلباطَحْلانبرَمُعلاَقو

الفلصُيملنم:دوعسمنبا۸۱٥ر«قازرلادبعفنصم]
go املو"هيلعلاقو.[٤٤۹۸ر.ريكلايفيارا١۲۹رهيلاهَلنيد

م لاَمْعَلائاسمندقاكرلامثٌيالَصلا4.ناميإلاُدْبَعْلاهيلعبَساَحُي
.[(ْناَميإلارکنوُد)٦٦٤ريْئاَسَنلاَو٤۱٤رءيِذِمْرّنلا]

لامك:يأ؛ُتْيبْلااَهْيَلعموقيتلاةَبشَحْلاُداَمِْلاوىبدنسبامامُداَمِعْلا:نيدلاٌداَمِع()
اذِإَفقالَصلالعةظفاَحُمْلاىلعىييماسلا نِمءيشلکمدهنااذهمادهنااذإ
:هللاهمررصوبالاقاذهِل.نيدلاراس

ريَعْلِلعَيضَأوهفاهنرُخوأهِاوصنيورمليفنم
.مالسإلاهبراهيٍوةالَصلاكرت:ينعي(۲)

$ےسو
ظفاحَلاقحيومناكوهل؛ەلدبالاا

ادوحجناکناوانواَهَتناکنإٍةمْعنفكاهوشكلايف۶ءرملارمقويٍةةالَصلاكر:يأ(4)

رشرکو
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[اعرشوهلةالصلا]

سےس07oس0۳سہےو1

:ليِقو«هيروِدْبَعْلانهلصاهل؛ةاللصةالصلاتیمسامنإ

س٨|ہےو ناَقْرِعناولَصلاَودعوكلدنعنيلصُمْلاءانحنال؛ةَالَصتمس

رلنةلَصلالْصأنإ:ليقدقوبلامْجَع٩
رسیص َكنْوََصدِلصلس:ىَلاَعَيهللالاقاعلاةعيفةالّصلا
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.هللاىلإكلّصَّوُييذلا:ةلَصلا

ˆ.ةفاطعئالاو

نيوپاطيح::ِناَقْنتكَي(۳)

وهورْهَظلاِتاَرَقِرِخآْمظَعِنوُنلاجلنوكسببّتَذلاًبجعو:(8)

بیرغيِفةياهَلا].رْجَعَلادنعبْلصلايِيذلاهَل:ٍةَياَهَنلايقورعْصُعْلا

ألا

سوفاهنكسماءار'كّيالَص"صاعةءارِق(٥)

يراوسىلعمهساووٍداَهِجْلانعَنوُفَلَحَتَمْلامهممالموقنيمْطَنو
النأهللالوُسَرَمَسْفَفللاومرمَعاواوكفَيالنُاوُلَفجسما

se ص

4مواوفرتعانورَخاو:مهيفلامالريىحمهقاثوكفي

.ةُمالسوهيلعهللاتاولصمقلط)١۱
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عْجلاَو0باَصْوألايبهبنجبراي

م7۳و00 ٠٩ضعاف"تيلصيذلالئمِكْيلَع
يحَطْضَمءرَمْلابحلنإفامون

ملأهللاو.تٴوعی:ِتّيلص
مل

.ضارمألا:باَصوألا
.ملألا:عَجَّولا

.توعداملثميأ:ٍتيلص(۳)

.ةنيمطميمان:يِضِمَتغا)٤(

َتْوَمْلاديريمولاناکم:عَجطْضُم(٥)

 

 

 



لصف

[اهباوثوةالّصلالئاضفيا

يفِدْبَعْلاىلعهللانهكتاولصسمح":لاقهنأيبنلانعيور
2o AY۶هسدەهس

‹نهقحبانبننيضبملةماقنهبءاجنمفليلومويلك

هللادنعهلهلسيلفنهب'“أَيْمَلنموءالِدينأ٠"دهَعهللانِلف
(4)2 س $o

[١١٤۱رفوادوُبو۱۸۹ر«عيبرلا]همحرءاشناوهذءاَشنِ؛دهع

.انواهَت::افاَفْحسا(۱)

٥£ماعلا€ةَديتلعوَرےگ:هلوقوههناحبسهللانمدهعلا(۲)

يلعهللالوُسَرلوقليلدبءءاقَوْلاىلعتامهللانيبايكومناكنميُدْهَْلاكلذ
صقتنموا:مييَرلامامإلاحبحَصيفثيداَحأيفَرِئابكلابتتجا:مالسلاو

اَمْهْنِملكلوء[١۱۸ر؛ٍعيَرلا]"راُبنأهلادنعهَعهلوءاَجايشنهَقَحنِ

.ةهجو
محونفباتنوبدعبوَريغىلعتامنِيأيأ(۳)
نيصقننموابيخنبعيبرلادسيفيحلًظَُِْصاَنلاحبلاقل)٤(

وهورولارَملوء[۱۸۹ر"َراَنلاهلخْدينادهعدهللادنعُهَلَفایشنهَقَح

ملأهلا«بجاوريغيدع

؛سْسَخْلاٍتاولصلاقَحنمصفدقوِةَماَيِقْلاموءاجنمنُأيبعمَجْلاو

تايملنموثيِدَحْلاظْفَلهيلعلدامكنالاهلينأدهَعهللاَدْنِعهَل

=توُمَيفهبذعءاشنإدْهَعهللادنعهَلسيلفقالارْيَفىلعلاريالوُو«تاولصلاب



A ۰ كجعضولاC۷باتڪج

نئ2و "ارهتلثمكسُمَحْلاتاولصلالمم":ُمالّسلاهيلعلاَكو باب
۰

صرر

نمىيهلاةفاقباعشخاامحق

یش)0(س
َبوُبَذلاَسَمَحْلاتاولَصلانإف":لاق.ءىشل:وا¢ونرد

ەرميو0"نرلمك

4ٍتدهيتاد:ىَلاعَتهللالوقكِلَذىلعليلدلاو

نملتاثيسلانفكرسمَحْلاتاولصلايه:تاَنسَحْلاو
صمس تدجونإف؛ةالّصلاِدّبَعلالاَمْعَأنمظناملوأنأاًنعَلبو.رئابكْلابّتَجا

ےسسو

همراسدروهيلعتدرةصقاتنإوومعرسليكوبفةا

ىححبلاهَلصْلْحَياليِذَلارجالالمكيلصُمْلالكم:ءاَمَلعلاضْعَبلاو
.ةضيرقلايدوبىحلفهنيلتاليلصملاكِيَذكوهولا¦سارصلح

ساواهيويفَسْمَحْلاتاولصلاىلصنم":ماسلاهيلعلاقو

همحريفِتاَمَمْلالبقةَبوَعللقففهمرءاشنواَلايفدَكلذىلعاريصم=

عاهللاوٍْسَجْلايفءاَملعلاهاراماذهللا
سلايِرَجلاءاَمْلا:رهتلا(١)

.مُسِجْلاِةفاظَنوءاَقَلِلبيسءاَملاةيوذعووحد:بذع)۲(

وفولبنوَ(۳)
هيفلخادِيمِحَتَفَي(٤)

اکاهبءاجىمةيوَنعَمْلاوةيسحلاراَذقألاُبِهَذُبتاولصلافحسو:نردلا(٥) ةلِماك

وءاَشْحَفلانعىهاهبهناحْسهللااهفصواذهليتافصلاو
.تاَحِلاَصلاىلإعقدورهط.بلقلايث

كيلاعمءوُضّولاءءاَضْعأئاسلْسَضْلامَع:غبسأ(١)
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اهمسبشینلوقتةرفس

ءادوَسيهوتجروشالوالواهوووذ

هللاءاشامثْيَحبتناكاذِإىح«دامكهللاَكَعبَض:لوقت
جواهببرضو يفهيناريطلا]"اهبحاصجَواهببريف”قِلَحْلابولافليامكتفل

ةرمؤملالإالصىلعظفاَحُب۴.بَحشلايِفۍقهيبلاو‹۳۰۹ر
۶
ص

4ركسنارةصحَفْلابعکْنَتهولاكرل:ىّلاَعَتهللالاق‹يفومْلا

نعهيالصههملنم":مالسلاهيلعلاقو٤٥

دبالإهللانماهبملركنمْلاو

قالّصلاناكرأ|نمعوشُخلاو.حراوَجلاوِىبلَقْلابكلَذَّوعوضُحللا::عوُشُحْلا)۱(

یفاوُنكْسا":لوقَيثیحيهللالوُسردهبميذلنوكسلاممعملِناتيالو

وفمَنوفرسانیارَدِجّسَمْلالحدَاكِلْذَوبمااذَهَو"کِالص يف

اونكساسمشِليَخباااهنأكةالصلايفْمُهَيِدْيأنيِعفارموقلاَبام":لاَقَف

مناغيبأنَعحلفاماَمالااوروفيييلاىلإاعوفماًنياَحْصأهاور."مکِتالصيف

يحصيفملمورور«عييرلا]يناَسرُحلا ىرياذهلهجيحص

.ةالّصلايفاَقلطُمنيلعفرنوُريجُيالولاوواكيفعو
.ةرينكسم:ةرفسم

يابا:قلَحْلا()

يناربطلاُةاوروء[٤٥۹ر]هللاُهَمِحَريَنبرباجيبأماماٍميِطاَقَميفيور(٤)

برقاًديضنوكبنأحصييِدَحْلايفٌدْعبْلاو]٥۲٠1ر]سابعنانَعورييکيف

الهلاىّعَمِبنوكينأحيصيو

ر
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77و

[ةالصلاكراتةبوقعيف]
س

فالتخالاوةالصلاكرات7 _اتوقعمينف

2لچلاانِانالكلااتباتس
(۳) „oo 1 س0ەسس ۳ „o

. رجسيوبادۇي:ضبلاك:اريِزْعتبر:رضعَبلاقوا

س

لاَقَفلجرهيَلوألاناَمَرلايفذىرناكهللاهحلسيِلْبِإنأرِكْذَو

صو

.ةالّصلاىلإ|عادترالاوةَبوَلاىلعلَمْحُي:باَتسي()
اوماَقواوباكنوفيفاحهولءادَحالاركلفيدكرمْلامكحاذه:ليف(۲)

كراتلَعقبتلق.بِهاَذَمْلالكنمٍةّمَألافلساذهىلعَو٠٠ةَبوَلا)ةرَلَصلا

لِالو‹ةرورضلابنيدلانمامكنا4اركناكنإدرةالتصلا

.ةماقيسالالأبهذماذه.اًدَح

نيبقراةَنوُلاحرشيفهللاهمحر-ليِعاَمْسِنس2ُ:رِصاَنلافلاقلع()

يلعنَصْحملاريغو:ديلانمريغيفلاقبدلاريِزَعَتلاولاكَلا
وفلاكتلاونوُدامبلاوءنيعبرأنودامحو‹بارضلاب

لَوريِزعَتلاححلاكَنلاببْغُليال:ليقوحلاىلعفقويالوتودوحلا

.هإ.ريبكىلعلإبجياليرسلبألادَريِْعَلاب



Ag . >ECD ER
:نوعلملاهللاَمُف؟كلثمنوكأاذاَمِيفكلمنوكأنأبحينهل

مکووهس :لجرلاهللاقف؟تنأهيلطتفيككلحاَدَهينمبلطيمك

ةالّصلابنواَهَتفيِلثمنوکنُتّاسهَللاَقَف.كِلَدبحين
س

ًالنأهللاتدهاَععَ:وذاكًالّواقِاَصٍفِلَحْلانملاتالو

يندَامام:ُهللاهحل7فبلَو4ةالَصلاعد

.كريغلاحالاب

<C وےوً Eo

ماياھکرتوةالّصلابنواَهَتنم:لاقهلأهللاهمحر-رذييآنعو

شعسمخسحبللاةقاَعاهياع فومدنعثالوءاليفتيس:ةلصحخةرشع

“ةكربلاعرف:ايندلايفيتلاتسلاام؛يفالقوورقيفشالثو
صسو>0ص۳(4

باجيالو‹ههجونمريحلاَصلا5عزو»هڅزرنموِرُمَعنم

َصص4)8(ووو
.هِلَمَعباوثدجدجالو«هلمعلبيالو

.اليلداًمْياَجُتوُمَيإف::دْنِعيتلاثلثلاامو

4

ققْفشأسيِلبِإناكوالهكلهيفكومِللاَجوومحمِل:كحيو()

.لُجَرلابلطنِ
لاَمْعألالص.يفِتاظَحللاَوميلارمليفٌةكربلاَف«ةدايرلاوا:ةكربلا(۲)

ددوو هومنلاَمْلايِفةكربلاو.لاَصِخْلاسئاسخوِتاّوَهَشلايفاَهقاَْلِإمدعوريحاةدازيساو
هببدهاشيكلْذَوروُمألافساقسويِصاَعَمْلايفهبحشلاو٤ِلاَمَعألاليلجيفقا

يفهعناوداسالاَمْحألايفُّلعتساونإدينباروفوَماظوُْحَم
.رهاطلالاماكربكيوَتوَالَحَودَجَورْيَحْلاليس

.راَيخألاهوجوىلعودّيلامَعَيهو::ءاميسعَمَجميسلا)۳(
هلدلدِجَياليذلاَُْمْلاوهبحاَصىّلَعُدوُدَرَمْلالَمَعْلاوه
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دامضولا۲١٠باتكع

»مدربايفبادوبقاقيضف:رْبَفلايفيتلاةنالثلاامو

.ةَماَيقْلموقتىّبح

و e 4Eق۰„ooلوەس۲

بذعيوهجوىلعبحسره:رَشَحَمْلايفيئيلاةثالثلااماو

.هللااهشرارجاذه:داتُمهيلعيِداَنيَوءاَميِلَأباذَع

5کصنيتباثهلهٍِنَمَرلانمضباتوملانيبام:خّرربلا() لآةييفامك

اَمرلولانم۽ناَبْذَعُبيذلاِنْيربقلاباذَعَونوع

رمَقْلا)مِرافوح::ىلعهلٴوقل:بحْسي(٢)
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باوي]

2وُميملاوةالّصلِلنوُمِيِقمْلاالإٍةلَصلاَباَوَتقِحَسيالو
َيلصُمْلانلالهاويفوةالَصلاىلعَنوظِفاَحُمْا

هولانوموبلاينونينينالاَهللالاق«نوليِلَقنِمِيِقُمْلاَو«نوُرييك
:ءاَسّنلا)ركاموللاملااو:لاقو:ةَرَقَبْلا)

:َنِقِفاَمْلايفىلاَعَتلاقو٠(٢٥:رونلا)ةوَكَلا:لاقو

‹(°0:نوُعاَمْلا)4(دوهامنعمهبِنَاےسلوط
SGدوهوےس

نينِموَملایمسو«نیلصممهامسَف

.صالخإلاوهيلوِناكملاوبولاةراهطوفلقةراهطلاوءوضّولا:ةالصلاُفْئاَظَو(١)
نوكونعولجهللاةاجاَميهيلاةلّصلاِنأَشَوماَقَمْلادةَمظَعراعشتسا:عوُشُحْلا()

يِرابلايديييلصُمْا

هيايفمهفصوامكمهال؛ةماقالابمهفِصبملونيلصُمنيِقْفاَمْلاهللاىمس
نِةروُصبو4َلاَمُرالإةادويك:ىّرخأ

۴d

.ٍةماقالابهفَصويلَنِمِلْسمْلاةةالَصكةالَصلاتسْيََو‹تاولَصلا

ِساَنلاهارنوصيمل؛اَهْفْئاَظَوَوَدَحَومهيالَصنعلمعلا(8)

اهبنوُيواَهَتيَنيِذْلاةالصَكِلَذَكَفءءاَستلا)سانوار:ىلاعَتلاقامك
۷ےہو .ٍمِمِظَعْلانكرلااذَهتاَبجاَونميهيتلاةماقِلاتافيصنيمةدرجم
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سص)۱(صو0سسوک1212ر02ص

ةياجإو٠.ناميإلالصأوءءايبنالاةَنسو‹ةكئالملابحةاضرم

٤وسس۰027َ0$صمwoوسس

‹ءادعالاحالسو‹ناديالاهحاروءقزرلاىفةكربو‹لامعالالوبقو‹ءاعدلا

zooم
۰

TF / eo 77 C۶ەيس
هربفيجاریسو١كلمدنعاهبحاصلعيقشوءناطيشلاةيهاركو

)۳(2.سومسفسےسو)۶(۲صمسسیس

.هربقيفهلرئازوءهعمسنؤموركنمباوجوشارفو
Z2س0م tr Ce E 2 A eس ىلعاًّساَبِلوءهسآرىلعاجاتوءقوفالظةالصلاتّراَصٍةَماَيِقلامويناكاذِإَف

1
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وءرانلا

ص

يدينيبةجحنيبوهنيبارتسو؛هيدينيبیعسيارونوندب
L(Y)س2س e oorسےسgs اًعْفَرو٠ةَنحْلِلاًحاَْفِمَوىلع'اَراَوَجَوىفًالقثو

ميِظْعَتوديحُمَتوسيدقَتوديمحَتوحيبسَتةالصلانأل؛ةَّنحلايفتاَجَردلِل

رمصےسOص

٦Soeےسوسسس one o°
.[ظفللااذهبهجرخنمدجتمل]ءاعدوةءارفو

ِ Ge eE A و E
عيمجنمضَتةالصلانأل؛اهيقَولةالصلااهلكلضفأنإو

e وكس٥ o م o سےسو 2

قلخ:لاقيو.نجلاوسالانموةكئالملانمنيدهَجملانيدبعَتملاتاعاط

.ويفخوُسُرلاواميلالامكلبيدجَوِلَمْكأىلعةينايثإلا(١)
.رْبقْلالوُخُددنِعٍتّيَمْلِلنيكلَمْلالاوسَدنِعاعافذُهْنعبيجُت:ىنعي

راَوْطَأىلعماياموورْبقلالاوْحأَفرارةراثويسألعمةلنصلاةراثىمي(۳)
۱تدّعياذهل

سالاهيلعرميمنهجىلعرسجطارصلانأىلعليلداذه

:درْثَمْلابيسحافلانأامكناس:ًحاَتْفِم(٥)

ءاَمُهَالِكوأءاَمَْسَبوأاعدةاجامْلاوللاةاجاماهنأل؛ءاَعُديهينعي:ءاَعُذ()
تاّبرقْلاوىناعمِلةعاَجىهَفىناَعَمْلانمكدامىلعةَليَتشُمةالصلاٍتتاكاد
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الَراَهّنلاَولّيللانوحُبسيقكئالملابيتاومَّسعبسهللا
AWE22و

‹روصلاىف-اپىحمافءامسلهاف‹تادابعلاعاونابمهدبعتو0نوري

oےسووفرو4ايo eَےس. نمةَحنْجألاةيخرَمءامسلهأوجسءامسلهوسكرءامسلهأو
o“صس2اے)۳سوس Wr٥س07وس»ا

مهبردمحبنوحبسيشرعلالوحنموءنييلعلهاو3کهيه
2eس

ةدِحاوٍةالَصيفَنينمْوُمَلِلكلذهللاعَمَجَفيفمِلنورتي
1ر0ص701وےھتص7٥ نآرقْلامهدازويتاومّسلالأٍةدابِعنماظحةمارك

م

ofصےس :ةالَصلاىفَدَشْنَأَو.اهيف

o <Cۋۇ ”بارآالااهبنألعَمْجَألضفلاوريَحْلاةالّصلايفلأ
e ۶وومے۹oہو.2س۰٥.20س<

عفرينيدلااذإىقبيامرجخاواننیوةعیرشنمضرفلواف

ی e 7 o„سوسسنس22ّ o
عرقيهالومبابدعكناكوةمَحَرهنقالريبكتللماقنمف

هبالصنيجشٴرعلابرلراصف

.اددَعىقلَحْلاراةَكِيالَمْلاَفءاَهَالَميأ:اَهاَشَح(١)
ووسفنس

امك‹سيدقَنلاوحيبستلانومهلي‹نوماسيالوںومعضياليا:لورتعيال)۲(

نمسَنلاكمهنحيِسَكلاَف-ءاَقْلاحمب-سَفنلاَنوُمَهُْ

.ةفاَحَمَوًالالْجِإ:ٍوِييَح(۳)
.(07نفاعااتتةباكحهلوَقنينِموُمْلِلنوُرفْعَتسَي(8)

eوےورلوولوoس1سAE ىلعمهنأشمفرو.وللاميركتىلعليلذهولينآرقلارمحمانيمهللاءاطعإ
2okولeهوم .بّتكلامظْعأوءىلْتياملضفأنآرقلانأل؛مهاوسنم

.ءاضْعألا:باَرآلا()

.["عشَحَت':ظفلبةطوطخملاخسنلاضعبيفدرو]للذَتت:عَخَت(۷)

„2eےہصس

مدایتبنا
ص ١
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ريفهَلنذؤيننياريحدبعيغاام":دليهللالوُسَرلاَكَو
WW W4 دمحملاقويشيبأناو١٠۷رنيكلجْ"مهي :نيريسنبدمحم

77oسس 2 oo

يفنأل؛ِةَنِجْلاىلعترتخالنيتعكرلانيبوٍةَنجْلانيبتريخول
س

:اودشناويسنءاضرنجلایوللاءاضرنيتعكرلا

2ک6ارد٩ف/1)

,كيومنوكينأىسعدعوكرارقايفمنعا

۳سدمادرتبحذمقسرغنَمتْيَأَرحبجصمک

اأقتلا:ع(

تب()
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لصف

[ةالَصلاُماَسفَأ]

[الفنوةهنسواًضرفةالصلا]

ص
0س

نسمسيو.ضْارفمس:ماَسقأةئالُثلمسَقْنَتةالصلانَا

هَركذواهيوىلعىلعللاصالصلكفضارس؛لاومسقو

نارنررجلانامرقوليلاقسعككولدةِوََصلَاوق:هلوقيف

بحهلأنحيفنحس:هلقيِفو)۵۷۸(4ادوتماکر

)۲(ےہءوصےسےسوءو

حواًيشَعوضْرأالاوتولافهلونوحبصتناحوتوس

هللالوُسَرلوقلیِلدب؛تاولَصسمحنهف.(١۱:مورلا)نور
<

نقللالإهلِإالنأةَداهَشىلإمُهعدا|ناىلإبنيحلجنا

مولايتاولَصسمحمهيلعهللانَامهَمِلَعاف.كلذلكوعاطأمه

ٍ,ياويسالانَعتلا:موُجْنلاوسماتكلدوبيل|لمْبوُرْعْلاىلإعقلاكولا

ةكيَالَم:يُأُهدَهْشَت:ادوُهُشَمجَنآرقوُمالَظقع

لرراَهّنلاةكئالَمودعتللا
صعدعبا:شَعَوحاملايفنول:نوُحِبْصُتوءاَسمْلايفنوح::َنوُسمُت

وهامكِسسَخْلاتاولصلاَتاقوأٍةَريهَظلايفنول:نورهظنو
$e ِ

.هلل.حيضاو
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سمخ":مالسلاهيلعهلوقويِاَسَلاوفوادوبأ]"ةليللاو
)2(۱وسرس

.[جيرْخَتقبس'داَبعْلاىلعهللاتاولَص

سقممريغالمجمىلعهللابانكيفٍةالَّصلاضفدرونِكلو
وہ)۲لسس

اهفئاظَوَواهدوجسواهعوكرويهللالوُسَراهنيبف

0

ةرشَععبسلَاَهلَعَجَوءاَهِميِلْسَتواهِدهَشتواهدوُعَفواهجيبستو

ةَاهلكةَمألاوقاشاىلعةعىت‹مِِقُمْلاىلعلعکر

عبرارهتاعکرعبر:انركذيذلاِدَدَعْلااذهىلَعل9٠ِمايميف

اشعللعبراوبرملالتوصلِ نمعونااذَهو.رْجُفلِ‹ءاشعلل

نادلمليجٴنَعليجلها7؛لهالهرنياليذلارار

نهضرف:رهبتك(۱)

دَمْحَأَو٥٠٦ريراعي'يلصأيِنوُمَأرامكاولص':لاقويكاهب()
.[٩٤٥۰٢ر

سم يفحييلةَجُحْلاظْفاَحْلاىوَرسخاتاولصلايه::ةعكرةرشععبس(۳)
ةرشعىدحإرفاَسَمْلاىلَعوعكرردعسميلاىلع:سابعنيانعهجيحص
ِنثيِدَحْلااذهبتفبوجثيحلايفىلع]1۸۸ريرل"ةعكر

يِيلاَسريفاذهدقو.اًنباحْصأهيلعاموهوٌةصْخرالةميِزَعرفسلاٌةالَص
يلعَديِرَمالامء[(غم).قاَحُسِإ!يبأخْيَشلِلرفسلاةالصيفباَتِك]رّفسلاالص"

.هللمحلو

.اَيَِإغلب:یهاتَت(٤)

ةعاَمَعاَنعةَعامَجاوراموراما(٥) .ةداَعبذُكْلاعمُهۇطاوتليٍتةَعاَمَج

2ونأىلإيلاملأويريأصعلكلأ:ليجلا()
.ونامزووهلالوُسردْنِعنِميأ:ندلنم(۷)
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3سهفرعىتح٤جىلإللالوُس
o„و7

oِے foس
موااشعىيدزألاF3وشEاظ١٠

Oرسےسےسقےسص

:ارعشلاقهيدينيبفقواَملف‹هلماع
ت

0 2 ےسرو o o oموُلْظَمراّدلابيرغمكانادفمكتباًموُلْظَمناكمترم

كّيسحأامهللاوءايِفاَجاًبارعأكاراىنإةعهَللاَفيمالظهَلركَذَ

كلذبكنابئانإتيارا:ىدزألاهللاقةيلاوولانصنمکيرد

:يبارعألالاَقَف.مع:ةبثعلاَقَف؟ةَلاسَمكيلعيللعجتأ

0 دهرسہو o

دعبمثعبراَفعبرأةالصلانإ

و
مس moo„۰ےسےسس٥كسوک°صےص9ر „o۳(۔٤( عرشأامعمتسافناتنثايهوعيضَتالرجفلاةالصمث

:لاقال:لاقف؟كرهظراقك:لاَقسفتْفدَص:لاَق
صسو

و هيلعاودرلاق؟كسفَتنماذهلهجَتتنوَنيِمِلْسُمْلان
ا

مولاىلإلاا:رْألاةمادْساَومويىلإكلذدمايأ:جبله(۱)

دزمه:ةءوُنشدرا

:هتعرشوهجويِفءءيَشلانم:عرشأ)۳( هحضوأوهره:ه
للا.عيخَلااهيذيويظنيفرحلهيلادفع:رْهَظلاراق(8)

ةةَرَقفْلاوهةرةععبسرهاراقدع:ابْطلابنكيف:رماللايلع
بالخامدلاُباَصْعَأهبليصّتيذلاٍعاَحَنلاهطسونمرميبوقثم
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اجلاالصولاةالَصَفاجارات‹؛تادكۇم

م

ةسداَسةالصمكداَرهللانإ":هللالوُسَرلوقبٌبجاوف:رثولاامو
o0(ِ(

رثولاالصيِهَوالاٍعلِرمُحنييه

.رجفلاعولطىلإٍةالَصنبامميهرثوُلا.[٤١٤۱ر

دودوباو۱۹۲ر‹عيبَرلا]

ةرشَععبسىلعرهَظلابموقندبلالعجيذلاولاوفطلىلإرنا=

اًرکشناسنلِلاَهَعَرَشَوعكرةرشععبسىلعهلمةالَصلاببموقلَعَجَو

عبسلقألاىلعنأاهرُكشأنيناكهَامكينحفيتلااقاوَمْىل

مَاميلابرناواىةرمةرشع

دنعضْرَفلِلفارمىبرمولوُسَرلاُهّلَعَفاموُهبجاَوْلاويتاَمْرَأل:تابجاَو(۱)
اَمُهالِكومزاللاجاوانميِعطَقلارمألاضْرفْلاناكنإو

Oکرتیباتوفىعباقك

َداَرهللاتإ":هِلوَفِلاهبوُجُوبلواءاَمَلعْلانراتخا:رِصاَلاعلاقلع()

"رثولاٌةالَصيهوملانيْمُكَلريَيهساسالص
اَهَمكُحرثولااوطاق؛ِسَحْلاتوصلساساََلَعَجاملاهيوُجُويلوقلااوراتخاف

مُكَْمَحالص":ويابأيفييلالوقاوُندتساَوءايمَعوُرَحَلاق
ةالواوميطأومكرتياُممكاهبيكلوكاوُذَأومكرهشاوُموُصَو

سمحرکذف.[٢٢۲۲۲رتمْحَأَو١١٦رءيِذِمْرّتلا]کبرهنجالخدْمكروُمأ

اولص:لاَقَلىففسخاتاولصلالرمتناكولو:اولاَق؛تاّولَص

فاّصْنالاولْدَعْلاحراشو[يخامشلارماعنکاسوب]حاضيإلابحاَصبهذاذهىلإو

۳Y۴]/١حاّتضيإلا:رظْنا].[يخامشلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ] VY
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نبا]ىلعاولص":ةيهللالوسلوقف:رْئاَجْلاةالَصامآو

جام

ٍةالصلبقناَتعكروةالصعَ¿ناتعكرف:2تادكّومْلاامماو

اق

.ماَقمْلافلفاوطلاتعكر۳ناَضمَررماي1نْيديِعْلاجفا

ةالَصَو٠ةالَصوءىحضلاةالصفشلاو

.للاةالصو

Liرو Êم
.انرکذامريغنِىلاعتهللءرملاةالصعوطتلكف:امآو

4كة:ىلاعتهللالاقدايرا:يف

كَاَز:ئأ۹

لبقرْجَفْلايتعكركوبرأيموهياَيَحلوطةَهيلعباواملئميف(۱)
.رفسلايفالوٍرَضَحلايفلاَمهُعَدَيالناكهَءضْرَفلادعببيتعكرَوضر

jEےسوس

سلکمنيدبسنفلرطلنيلةالَص)۲( الصنسنونس

.ىرأکوةرماًهالَصلادلعرنكنار)۳(

نيواهيمقلارومببسيهروريعووسسسفوُسكْلا
نسهروِرَدْصَمنيوهيبضْرألاروُرمبّبسبرَمَقْلارويساَمِطلا:فحل)0(

عوجرلابَنيِمِلْسمْلاسوفنِنيتعَكرالصفوُسحْلاَوفوسكللييهللالوُسَر

.عوروديشلكدنعللاىلإ

راحيلاَهَجيفراجابسبيضرةر
.باوثلامينغوهووطنا)۷(





لصف

ةضيرفلاةةالَصلاَوُحَأ]

[ةعامجوادرفواًغمحواضرموافوخورحةالصلا]

ےس
1

۱
۶ سص „E س4ر „o

ةالص:اًهدَحَأ.ماسقةنامثاعدسفن

Ga
٨ر٥گسس1س2إ0

عبارلاوفوحْلاةالص:ثلاثلاَورساا:٠ٍرضحلا

يفةالّصلا:سِاَسلاوءضيرَمْلاةالصRrَداَسمْلاةالَص
٠نيكالَصلانيبْعَمَجْل|:عباَسلاوِةَنيَسلايفحبلهَىعااملا

.ةَعاَمَجْلاالص:.مالاو

مدامكاكدنِعةميرعرفسلاالص(١)

6کروأالافشفنك»ىلعهوَوداعىلعهللانِفيْ:ِفْوَحْلاةالص()
هاءاَميإلابونوهَتكمَأامكفياَحْلايلصُي(۳۹:

ماداملاحلکىلعكربالَةالصلانأنايباذهيف::ةفياسملا(۳)

.قَمرىلعململ
.هيفسوُبحَمْلاوأءاَمْلايفمِقاولايأ:ءليئ(

یلص"ظلةروو]عيبرلاحبحصيفامكوأيفنيكالصلانيعجْلا
الورفسالوفوخريغيف؛اًعيِمَجةرِخآلاءاَشِعْلاَوَبرْعَمْلاَوءاًعيِمَجعْلاَورهظلا
.[(١۲9ر"رطَمالوباحس



[رَضَحْلاةَالَص]

امكٍةّليللاَومويانيب'ةعُكرةرْشَععبسيهف:رَضَحْلاةالصاما

عَارهةودارابيفارنوكراتيءا
لاوٍةالَصنمننايللاوبرْتَمْلاٍةالَصنرمِناَيلوَألاِناَتعكرلا

سَوءارادوارعَةَىت.رْجَفْلاالصنم
Vf o

ِناَتريِخألاَوةَالَصنِةريجخألاورصأَورلتات

اًريضاَحاًميِقَممادامدعااذهنملقءرملاًالو.ءاّشِْلاٍةالَصنم
4

و

ُهَنِإفساَلِلَهَعمْجْلاميِقيماَمإلاناكاًذِإو١روُهَظلاننامريفالإونويف

Aaaaم .ِرضَحْلاالصيفميلاننعمقامك:عكرةرشَععبس0
.ويوُلعميمَجِلاهللوبتيمسَةَحَتاَفْلا:مأ)۲(
وومهيمامءءاولتحتمَلالقتسالا:روُهَظلا)۳( ةَمْألايمحيارحناَخنانوملسملاهبت

ماكحألادينولْدَعْلابهمظعراهظإبالسلاناشيلعيوودعلکنم

رطٍقةَماقإوودودحوةعرشلا مالسإلالالچملامعتحسالانيبو
س

سھاوس ةيعرشلادوُدُحْلانكتواَدوُجْوَمَنيِلسُمْلاناكنإام.ٍةَداَعْلالامكهللادعو
وهواملااذهفللنصلويفبجويفمااروناكنإادهفمَ
ربلکىلعاوُلَصَو.ٍِجاَقَوربلكفلاولَصاهنيهلعحصدقوروَجْلامام
يفميبرلاٍةَجَحلاامالاةياورو.[۱۷۸۸ريقرات۳١يهل"رجافو
اوُلَصَوجاورَبلكَفْلَحراجةالَصلا'نعسابعنبانعمِلنَعودم
نموجاَجَحْلافلٍوةَرْصَبلابنوصاكاكو«عيرلا"'رجاَقوربلکىلع
:روهظلا.كِلاَسَمٍةَعَبةرىلعةيمالسإلاماكحألازينتقرطاممساكو٠ىلع

عبهَل نبرباجدَهَلاولوماتالالقيسالامَعوهو:.نْيرَمعْلادهَعب

مياويز دنعماَمِإةَعيابموهوىلعنمويملامِمةع

 



EY
2o م ءارهجةروُسَومابناتعكريهوماَمإلاَمهَعُمُجْلايلصُي

.ةعكرةرشعسمخ

Aوۋۇسس (\)

برباكسلس ناص٠بيخونعيلدبعيونيزنب وورِ
Soە

يضروهللامُهَمِحَريِدْبعْلاسابع

الإيباليلاٍةالّصلاطوُرُشنمةماقإلاهيفيلَصُييذلانَطَوْلاَو

هَليبوودعاوأقلالإهلمجْابهرَمْلاطويامنواهب

دصقْلابهذخأيويلعةالّصلاهئمرِهاط'وومميميفدخ
4

7

ةعةارملاولوَقْلابهعرنيلفهعرتداردِ.لوَقْلانوُدةو

:ليِقوعبا)0نبالاوديسلعباتدعاكلَذَكَو‹ناطْوَألايفاهجوزل

صص
سمروولسس3س هَلاولتمو:ءارشلاولاتالاَوَربهتمامإلوراًعافدهئاوِلَتْحَتودَعْلاةةاجافم=

وهو.نوُيئادْفْلاودوستم A Wrووا

مهوعمنموريدحنبسادرملالبيبألمع
يفاَمَكنباصوپصاعي

الصدفاميوأبملاِةليقلالهانمممايافخوةلَصلازاَوَجىَلَعليلاذه

ِضْرَقْلاءادأقَقحَتيِل؛ارفسوارضَحٍةالصلايفنيبقّرملِلضِرنطَوااحا()
.رفسلاٍةلَصِلنطولايو

ةهَعاَجَمْلاو:(۳)

.نطَولاِدوُدَحولاَيمألاِديِدْحَتبقبٍديِدْحَتِلاذه(8)
لامعامَنولعهلوقلسلاتبجوناكرنيمنكريقلعتةيضقلاوهذهنل::سلا)0(

دسميفعيبرلاماَملاوَيوتتوالکتالاب
.[١رءياءارو

.هسأهباعريِفمادمنالا)١(
صوص



۸۰۸ دجمضولارور)لباتكع

وأافوُرْعَمارثبوأافورعمالزم:ٍةعبرأنمادجاونطوُينأيغنيمِ
وس12)۲(س

اراوجَمالوميعطوانوءاراروجرميفاضوح

ةعبرأرمرشکماوكلذكئاَجفةدحاوروحيفنطوةعبرأطونا

تبت

.الف

سوس

[رفسلاةالص]

رهجياَميِفٍةءاَرِقْلابرهجيکرةرشعىدَحِإيهف:رفسلاالصمو

ِناَتعكَررفسلاةالَصَونآرقلاأبيقابلايفرسورضَحلاالصنِهب

.رفسلاورضَحْلايفٍتاعكرثالثاهلصلإقالصلک

اتااهناهنللاييرقاعنعيورامرساوالنصىلعليلا
7©

وُبآو٦۱۹«عيبرلا]رَضَحْلاةالَصيفدي‹ناَتعكَرةالّصلارفاملو

يييلالاسهيَ.يراَصْنألاهلادبعنبراجنعيوراو٠1۲رفاد

اَتَسيلرفسلايِذناتعكرلاال":لاقف؟المايهرصفررفسلاةالصنع

.ةزوحالانكسَم:ًالزنم(١)

وتابتادضر:جرملا(۲)
يوردقوراطقُةعبرأيفجورينأهلوفيناكعبراجوتينأهلهال:ناطْوأةعبرأ(۳)

لصلبيفلَهان':ظر"هلامیھتلبنمجوتنم:لاقهنأويهع
ةَباَحصلانيباهيفمَكَويتلايهُةلمْلاوذهَوميمةالَص

هَللدتاىميفلالا
."ةعكرةعىَدُحإرِفاَسمْلاىلع":مييَرلاوشيخنيمدتمِل(8)
.وجيحَصيفبيبَحنبمييرلاظِفاَحْلاماَمإلاةياوروذَه(٥)



مرصسو0.1

ورصقلااممِ .[۸٤0۸رد«يقهجاوتخنبا)۱وحلادنععةدِحاَو

۰۰۲س22oرس

لرمىلإَدوُعَيىحرفسلاةالصملصهنطو(رمنيسواجادق

جرخهنأمالسلاهيلعيبلانعيورام؛ِناَعَسْرَفدَنأىلعلييدلاو
ص

أ
سس9م2$سo€وص

ماهبنيتعكرىلصيبراصىحهُباَحْصَأهَعَمَوويتاذ

"رفسلادح":لاقوأرفسلاالصنأتدر":لاَقَفكلذنع

علااذهبُهَجَرَحنمدجمِ

ةالَص]

نأحجركيلَعسىلاهلوَقيفةروكذميهفِفوَحْلاةالصامو
ىوَرامِفْوَحْلاٍةالَصةفصو:ءاَسّنلا)نفنإووكنماسك
فوُخْلاالصهماولصمهياباَحْصَأنمٍةَْمُجنعريزنبرياج

A8 2oرلوو
يلافلتقصومهنةفِئاَطتاقريغيفوأ'عاقرلاتاذمو

ةالصوهفصَقْلاماوالةَميرعَورقرفسلاالصنأىلعلبلدثيدحلااذه(١)

.شيوَحْلااذهنمحضاَووُامكيفوح

ميهارعيشلادالام١١٦۱)رئمفلاليلا:رِصاَلاعلاقلع)۲(

نْيحَسرْفْلاركذ]ةرَشَعدوُدُحيفرَفَسلاٌدَحنوُكيهيلعللاطلحضو

دمحمربریکب).ملعأهللاوُحْيَشهلال؛اَعاَمَسنماَهَذَحَأهَوديءاَمِهِديِدْحَتنود
.[(١/۱۳۹ضوخلایوق:ٍجاَحْلاب3

نمْمهِلْجَرَأىلعقرحاوشمالكِلذبتيسفيِهِتاوَرَغنِةوزغ:عاقَرلاتاد(۳)
نمهلعينبوءةفصخبراَحُمةوزغيه:يناغاصلالاق.لاَّلادقرَحْلاديش
=.عاقرلاتادٍةوْرَغيفِفْوَحْلاةالَصيهللالوُسَرانبىلص:ايرييو



:0
e25ربانک

2َ“مسس2ورسل

تبثمعكرهفلخاوفونيِذْلابىَلصَتهجاوةفئاطو ئاقتس

ةفئاطتءاجوودَعلااوهجاوواوفرصْناَةيناثلاةعكرلااومنأو
2ر77 مُتمهسفلألةيناثلاةَعُكَرلااومنءاسِلَجتنكرموبیلصىر

تقَرصْافءًةَعكِرلوألاةََِطلابىّص:ىرخأةفئاطتلومهبمُلَس

س:هَةَناَتةعكرمهبىلصفىرخأةفئاطتءاجووعلاتهَجاَوو

منمميفىحمنمةَلكِتأريعناُم
نبالاقهبوءاندْنِعريخألالولااذهىلَعَو.لّوألالوقْلاباَحْصأ

ےسهسسoس

:اَمْهْنَعهللايضرٍدوُعْسَمناوسابع

ء[١٤۱۲رفوادوُبآو»۳۸۹۸رَيراَحبلالاونكيملونافطغنماًعُمَجيقف=

ةوَرَغيفةاللالوُسَررمدقودَلاق.نيمَرَحْلانيبيه:مهضعَبلاقو
ےکےک ضايبوءارُمحعَقِبهيفٍةَيَمْلانِمبيرقلمساواليوامتاد

امكِةوُرَعْلاهذَهبخنمناكويرلةاورنٍِةيِشاَحْلايفَركذ::رصاَلاالع)۱
يفجّرَخَف::لاقنأىلإلعنيبوبراحُميبدبراجارهلهَقاَحْسِإنبالاق

اًعْمَج:قاَحْسِإنبالاق:لاقنأىلإ:ليونِ
یتحسالاىتفاحدقوءبمَنكوسالابراقمهم

وص حف:يالقَملارجحا.سالاَفَرَصْامثيفوحالصةيهللالوُسَرىلص
شاخ:وُبأ:رظْنا]معُاهَللاَوكَِذريغيواذو[١

.[۷٦ٍصعْنَْوْلاىلع
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سسەس

ىلإجريهوبّرَضلاَدْنِعنوكتاَن:ةفِياَسمْلاةالص

ملنولعقامدوُدُحَواهِفاَظَوباًِئاَفاَهَيلصُينأهتكنِ
ن:ىلاَعَيهللالاقامكٌبِكاَروأشاموهو؛لَعُفَيلفمَاالإنم

$o .هتالصإربكهلكاذههنِكمُيملنِإَفايكيلايوشف
لاَقَو.اهلكٍةالّصلاريبكتريكي:مهضعبلاقف.ريبكتملايففاوُقَخاَو

هسووت س

لاَقو.اًْسَحريكي:مُهضعبلاقو.اًسريكضعلاقواعبضن

س20سس

[ضيرملاةالص]

يلَصُب":لاقهنأيعيلانَعاهيفَرِكذدقضيِرَمْلاةالَصماو

ملنف.اَمِاَفعطبملنفلصيفعطبملنِاَمِئاَفصضيِرَمْلا

يفيناَربطلا]الإسفنهلافلکالفعطتسيملنافاًِقْلَسمفعطتسي

١رينطقَرادلاو«۳۹۹۷رطَسْوألا

البقتسَمنمْيالاهنجىلعنوكي؛"ًمِياَلسهيلعهوقو
لاَمْشلاوتهمرةاوحنُالْجرنوكب"ابلملوولفل
اًركذدقوويلربكاذهىعرضيعاردلِداد

ملوِضَرَمْلايفوِلوُخددعبشارفوأهبايثتسجَننو.ويفريب
Me م

همهيلعةداعِإالولصيف؛ليًوالَوليوحَتىلعرَ

 

(١٠نباَعلا)مسامهاوتناول:ُهَناَحُبسهلوایکهبال؛ِّيَلَعةَداَعِإال(١) هلوقِل«نكمأىلص
هارتلحيالهلعملماكيدنيرفاضيرسلو

ساسوهيذلاِلَقَْلاِناَدَقفدنِعالإ؛لاَوُحَألانملاحٍوالَصلا
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E4
[ةنيفسلاةالص]

Chسس

ىلعيفاوعرشضيِرعْاةالصَويهكيساةاللصاأو

(۲Y)٨وس s22,
٠يموتلاييهامىنارمقۇيارر

r oe 777

Ewولسرکووس

حلاىلعسلادوُعَقومافمف

O 2 oso

اللاےک re EE

رههوواشعیول لوسهار:لاَقهباكلذ

.ءاوسو«ٌدِحاوقيرط:عّرش(١)
se

ملسووِم ريميلعوكولايفهبضحياممدوُجُسلِلهيمأربضحيءاَميإلا:يّمَولا
امه۳

.باودلاهيفقيةاريطلالخوا()

مِرفسلايفنأىلعلدادميفوَماراثألا:صبلاقل€3

لَعَفَيناككِلَذكويلصألاوهريصْعَلاوُداَرفإلابلايفالقيرطلايِفوه

نقيرقمقتالفيِفعمجيناکريسلاباتکيفيورامكهلةديبعوُب۽مامإلا
٠بيِترَتلايشةّنِسوبأ]خلرفهيفبةرهبلربنودَرءانشنوعَمَج

يرَحَتيفدلرقلابنكيفيورامقاوملمعلااذه۱٢
€لىقنول16ۇئرڭونيوهتلكىرنيكهيفركن»لكسلا
.(۳۱لآ)

 



مشوا)يباع
سصمسس1PrسBe)ا(سا

برغملانيبوءاعيمجرصعلاورهظلانيبعمجيناكف٠كوبماعلَكهللا
3oوووے عمجزوجيهنرثألايقومِلّْسَو٠١٠راًيِمَجءاّضْلاَو

٠ُضيِرَمْلا:يناثلاو:اَهَُحَأءَِسْمَحِلنْيالَصلا

ةفرعبفقالا:عبارلاو«باَحُسلابةلَصلاتاَقوَأهيلعتيِفَخنم:ثلاثلاو

يوهوَنبصاناإمجاتياحْقرعم
بِرثَمْلايبعَمَجَوةِررْصَعْلاورهظلانيبعَمَجهنأوَللالوُسَرنع
0eسسمو742

.[۸٥رنباوفوادوُبأ]ةفلدزملابءاشعلاو

اليفةرخآلااليفروينأمسجلاكو
ريعوأامينرالاملكتنفميللسَلاوةماقإلاالإنوكيالو
ءايحِإنمرقسلايفعْمَجْلا:َنوُلوَقَياًنباَحْصأو.هنارقِإ؛ةَالصلارْأ

سسوی<2
يفسِيهسليهللالوُسَراَهاَرَع.ٍةَيِدَمْلاقيرطيفماعلايداي:ًكوبت()

wer ee reeeاهيفأاملااکاا وهبشف«سؤبلانمةيلاختاكوءةيزجلاىلع-برح-ديكعقيملواهلهاحلاصف
7geس4.لكوَسسسس2

موي:ليقوءةالصلارصقيارهشةَهللالوُسَرهيفثكمدقوءِةَنيِّسلاٍةقاَنلاب
2e ° mo 0 Ê 22e E or وسم7

«دوادوُباو«١۹۱رءعيبرلا.ةالصلاصراموینیرشعكوبماقأهنأهعيور

اہووس٥هرولسارص1

ةورَعلاتيمسهذهعراضمبوءتّنمس:كوُبتةقانلاتكاب:برعلاتلاق
71

.حِلاَصنادمنِمبيرقيهو‹ناكملاو

رضملاهمزأل:ضيرملافد()
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إل0س

[ةعامحلاةالّص]

€0

ًارْجَأضبااهبماَقاذإقةيافكْلانميه:َِعاَمَجْلاةااًََو

ريمهنأايييلانعيوردقو"اوکلههكرنو٠نيبلانع
هيفءاَهْلَعتةَظْفاَحَمْلابنيِمِلسمْلاراوتامىّبحَةَعاَمَجْلا

0

الفبحيملنمودلايسنم:مهللاقىحمهّيلعددشو
صوروےہoسودوسس
نباهللاقف."ضموأفوخعناملاردعنيړللص

o 0 07 سە8ٍ

يفيلصأناصخرنميِلله٠ئاقالوراذلا

:لا.معن:لاق'؟ءاَدنلاعَمْسَتله":مالَسلاهيلعيلاهَللاقف؟ت
و©

ىلإلحهَلًدشينأرمأهنِإ:ليقويئاَسكاو۸١١رمِلْس]."بجأف

4وإل0ە2رر27م

رجهَييذلانأرِهاظلافالإوءِةَعاَمَجْلاالصيفمكحلااذهلماَي:رصانلاخّيَشلاقلع(١)

اوُناكوء[٢٠۲۱رراَنلايفوه:سابعنالاقوييفريخالةَلكْلابَهعاَمَجْلا

ضفيه:ءاَمْلُعْلاضْعَبلاقامكاهيفلاقينُیرحأونمنود

الاوو:ءرُجْلاِبضف:ننىلتنالمقابلونركل
بِلاَعْلايفُهلَعفَيناكاذِإأارُجروُجَيالاموهو:لکلابضرولوهک

مۋس

aىلعوهوا

مءاذكلاقكحولومالهلاظنميلاملايفىلعاًيحنصأقلي0
هلاهَمِحَررضانبالوفيءاوُرفكَِةَاَمَجْلاةالصسلاكر

اركوكرامياوَمَحدَالتاوكرتىَرولااإليو
ممممص

ارَخَمْشاداهجلامهكرتوتمةالصوةةعامجةالَص

4 22s

اواناث)۳(
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الإٍدحَْمْلاراجلةالَصال":ُمالَسلاِهيلَعلاقوىيَلِإيِشْمَيناكفِجْسمْلا ٍ

ہسملايف .[٤٢۷٤رءيِقَهْيبْلاو٦‹عيبَرلا]"دحمل

طاحاممللاىقنأرسنم:لاقهنأهلوعمنبانَعَو

عرشهللانِِةَعاَمَجْلايفنهبىداثّيحتاولَصلاىلع

مُکيفمصوليِدلانسنمنهوىلانسمكي
هيبيفاذهىّلَصُبامك مكينهسهسمنكرولومكيسةسهي

قافقاتملِنهنفحامنامراًيلَعىأدقوللص
oەس)۱(مصصو„

رهطَنيلجرنِاَموفصلايفماقيىحنيانبىَداَهَتَيلجرلاتير
ص
4

ے٨۶س

!يلصقدجالنيدجسمىلإديسيويطيحتیبيف

هَلهللابنك و.ةئبطَحاهبهلعطحوةَجَرَداهبهَلعقرٍةوطْخلكيهَل

نمٍةالَصىلعلضفتِةَعاَمَجْلاعملُجَّرلاالنصنإو٠ّطُحْلانببراقْانك

.[411ر«يراخبلاو٦٠۲ر«عييرلا]'جردنيروسْمَخبُهدْحَوىلص

ا
خ
س

Z7 o

َاَمَجْلامىلصنمليهللالاق:لاقِشِلاَمنُبسنانَعو

هکصص .يِديْلا]"قاَعّلاَنِمةءاربونمةءارب:هلهللابَتكاموَينيِعبرأ
221,1Iِصنس ىلعةالصلالقثا5هللالوُسَرلاقروألاقو.[١۷۰٥۷

ولواًَمهوَنالامهيفمروُملَعَيولو٤جفاءاَشِعلاٌةالَصَنيِقفاَنملا

.[٦٢٦ريرحب۲‹عيبرلا]٩

صیر

يضرمونالمْحَيِنْيلجَرنبلِياَمَتي:یداهتی(۱)
باوامظْعيَفركنمهانوراقوطْخمْمَج(۲)
باااتاي9
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امسابعنبااَب:لاَقفسابعناىلإلُجَراج:لاقٍدِهاَجُم

ةَعاَمَجْلادهنيالوراهاموُصَيَوبلاموفنميفوُ اهييصبالو
لاسيارهَشفَلاَ.راّنلايفوه:سابعنباهلالاقف؟كِلذىلعتومي

[4٤4۹٤۳ريبأنباو٢٠۲ر.رانايفوه::كلذلکيلوقو

نسدجمِ'ةدابعةًرالَمامنأكفةَعاَمَجيفالصىلصنم"لاقو

وُبأ٠”ينازعفاَمويٍةَعاَمَجْلاةالصيننئاف:مصألامِياَحلاقو.طْنلااذهب
؛لجَر۽فلآةَرشعنمرثكأيناَرَعَلدلويِلتامولويِراَجَتلَقاَحسإ

نبنوميمنعيورويلاةينمسالادنعنأنيدلاةبيصمنأل

بلولِاِ:لاَعدقسالادجدِجْسَمْلایتهنانارهم

.قارعْلاةيالونميلٌبَحَأالّاذهلضم«نوُعجاَر

ص

يفانوالإهسنيشنمندمندام:بّيسمْلانبديسلاقو

.ِدِجْسَمْلا هللايفاً:الكالإايدلانميهتشأام:عيماودمحملاو
(Ys | عن22

یفةالَصّوقَعابتًالب۳فعقزرلانماوفوينمو'تجوعتنإ
42eهاےس2و77 دهما.اهلضقيلبنكوهسنعمفريةعامج

EKEےکےہللهلصلسس.ےسرر
هيَدَلاًريزَعاصْخَشدفنمةيلست:ةيزعتلا(١) دقفةعامجلاةالصهافنمنأكفهي

.اًميظَعاًباَوُثدفهومازيع
ورص ِو:وبطْخيفهڪركبيبالوقنِوُهلاكةماقيسالامدَعجاجوعالا:تجوعت(۲)

و

ا:يناربطلا]ينوُموقفتاسنو.ينوُنيِعافنإمكنمرریخبُتْسلَو
]٠۷۰اقاراەرل

ةقشمالالس:اوُفَع .دَحألوحهيفسیلوهوملوويفقشم
اذَهَوءاهادألاَمَكىلإهللاقوينابوْهساهيفيألىي:تۆي4

اممسيوْهَسلاناكنإ؛وهسلادوُجّسِهرجةالصلايفعقولَوهَسلانأادجزیزع
eoوو

.ةالّصلالسمفب
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.عَمْجَأهليلمقاَمنأكَفحبصلاادهشنموفصنماقَمّتَأكفٍةَعاَمَجْلايف

:اھللاقفةَمِطافىلعلخدففحبصلاالصيفايِعَدَقَفا:مالسلاهيلعهنعو
س#8 ىلصجملاهيلعملطاملك؛يلصُيامفتاب:تلافَف"؟كّمَعنبالقشام"

.[ْقَللااذهبجرحنمدجتْملِ]هللضفأناكلعمىلصول":لاقَف.عَجَطْضاف

[مومأملاومامإلاىلعاموهفلخةالصلاحصتنموةمامإلا]

يبنلانعيورامل؛اَمَهقوفامفناناَهيلَصُيةَعاَمَجْلاةالَصنأ0

"َمْكْلَضْفَا|امكمؤيلواَميِقَأواًنْدَاَفةالّصلاتّرَضَحدِ:نيلجرللاقهيأ

:لاَقَفِناَيلَصبنيلِجَریارهنماسلاهيلعيلانعيورو.[هجيرْحَتقبس]

ةالصحصYF]۷٥8ريبكْلايفيناَربطلاومْحَأ]ناذُه

الإةَعاَمَجْلا لاَعْفألاو"لاَقَمْلاوفوَقوْلايفمامحباتُموُمَْمْلاو«ماَمِبالإ
ىنناكناناومالاينيمينعمقيكدادحاووَمَاناکنِف
اركذناكناواملاَفْلَعمقجَاناکناوماَملاراسيف
ْموُمَْمْلارخاتيلوتءاشثّيحمالانينكَلماَقىنأو

رادومامانَعحاولا
ےس

هبال٠ءانلإإثدَحضّرَمِلهسولجنكيملامٍفوقولايفعباموُمَمْلا()

.سِلاجوهومهبم
ولعهلقدّْسَحْلاكلوابر:ولوقبعوكرلانيمايادْنِعمامإلاعبي:ينعي()

ادقفبمنویُماَمالالجامّا هللامس::لاقاذِإوعفراذإواوُعکرافعكراذإ
e س لْنُسَو٠ءيِراَخُْلاَو٤٤۲٠محلاَكَلَوانب:اولوقَف؛هدمَحنمل

.[۸٤ر
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ًاملاواملاطوُرش] [مومممل

نتسلاملِع:اهدَحَأ؛اعَبرَأعمجنملإ!مولايونأيعينيالو

اهریبکبوتاكب:نحلريغرمنآرقلاةءارق:ةيناثلاو

هلالوُسَرنَعيوركال؛تاّشلاميجعر:ةعيارلاو
ىلإمكدْمََُِفكرابحمكنالنصنأمكرنإ:لاقهنأ
موي":لاقهيأليهنعو.[۷۷۷ر«ٍريِكْلايفيناربطلاو١۷۸ر«عيَرلاکیر مو

اِنإَفةءاقلايفاووَتساٍنِإَفيللاباتِكِل
وهوو
‹عيبرلا]"اعَرواووتسانفرحهمهماووَتسانفءانسمهركأف

ملو

سە9سم .اهجوحصأَفهلكاذهيفاووَتسانف:ءاَمَلْعْلاضْعَبلاقو

:يناثلاودعَقمْلا:مدحتفروحتالو

لهببنملک:سِماَحْلاوبحمل.عبارلاوناركسلا:ثلاثلاو

رتج2

:نماثلاولاعباسلاوسَ:رساهعمحيصت

ملا:رشاعْلاولقطلا:ءْعِلبلا

اوتيهَتيیبحريبككلابموَقْلارايا:اهادْحِإ؛لاصحخشعمامإلاىلعو

:حاضيإلايفلاقامكاولايفالإحصنالِوةَرَمْلاةماَمإ:مالاقلع(١)
مللاقاينانُ:ةملسموةشئاَعثيِدَحِللِفاوَنلاءاَسَلابيَصُتةارمكلذكو
كنيمَينَعنكيبعتلاق؟كِلَذحيصيأ::تلف؟ءاَسلابالخ:ةمَلَس
.[ە١/40حاَضيإلاظادجنمجتمل"كلاَمِشَو
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و٤oصLCو°4oو2^

هفلخىلصنمىلعسبليالئلريبكتلابتوصلاعفر:ةيناثلا‹ةالصلل

وo„س0%%°٥oسہہ27٥

ٍدوُجُسلاوعوكرلاْماَمْثِإ:ةعبارلاونحلريغنمليرينآرقْلاةءارِق:
E ےلل 9 PPA: ةسداَسلاويفيَّضلاَويوقلانيبهيس:ةَسِماَحْلاَو٠رغنِ

o (Wa
نُأ:ةعباَسلاوقالَصلاناكرأرمناَصَقُالوةقرسريغنمفيِفْحَلا

روسسس

لاًصلاَخىلاَعَيهللمهمؤينا:ةنماثلاوَنينِمَوُمْلاهءارونيمومأملاهياعدب

ةَعُمّسلاَوءايرلاكرت:ةعساَلاَواينالانمضر۴فرشبلطإ

.هءارويلصُينمىلعِناَنَمالاَورْكلاكرب:ةرشاعلاو

[هدعبوةالصلايفلوخدلالبقيلصملاىلعام]
ەسور

يوس:اهادحإ؛هتالَصلامكاهبو‹لاصخرشعموماملاىلعو

محهَدَعملالاجْرلايفوُقْصعَكفواوس:اليهلوقل؛فوقصلا

فصلاوءاَدْنلايفاممسالمَعول":لاقويِقَهيْلَو۸
<

.يراَلاو٢۲۹ريرل"اومھاَسَنلاَمهيلَعاوُمِهاَسَنأالإ!اوديملمثلول

نيبهللافلاحياوفلتخَتال":هلو؛ىفاليخالاكر:٠4ر
هلوقل؛للَحْلاس:ةكلالاَويِياَسلاَوفوادوُبآ]م

كريفتيكدرجايالمهرهيفمنامبسبعوكرلايففلكل::ُهَقشَمْلا(١)
الوةالَصلانعلشيفليةقميفووُجُسلاوأعوكرلاةكواحُمبهلايانإالم

.عوُشُحْلا
يفكلذءادأومِيِظْسَنلاوحبسادوُجُسلاَووکرلماَمْتِإمَعولصلايفقةرسلا)۲(

ميالهتالصنمقربيلاةَقرسسالااوس"6هلعحصدققيفاطخاريغ
وو .[١٠٠۳رِاَميلابَعْشيهل"اَهَعوُشُخالواَهَدوُجُسلَواَهَعوكر

 



ن. عمغولا٠بات
AAAEET2لا يزاامقس مامإلااوطسو"هاليهلوقل؛؛مامإلاطيسوت:ةعبارلاو.[٠۲۳ر

توصلاعقر:ةسماَخْلاَو.[٤۹۸ر١۸٦رفوادوُبا]

يماماءافيقا:ةسداَسلاو.ناطْيَشلامغريكلذنال؛ماَرْحإلاةريبُكي

کراذِإَفىبمتبلمامإلاليجاملاهلل؛”لاعفَألاولاوفألا
:ةعباسلاو.[جيرْحَتقبس"اوُنِصْنأفارقاذِإولاودحسافدَحَساذِإوءاوُعکراف

كرفارو:ىلعهللالول؛ماَمإلاةءاَرِقِل0تاصْنإلا
REسعتاإماَمإلاهيبت:ةتمالاو.(٢٠اياركا

بكالَعَجاEيلانَعيورهر٩هنيو

عوكرلاويفاَدمَعَممالاقبسنمو:حاضيإلايفلاق:رِصاَنلاقلع(۱)
اممنوکیلنيجرحيذلاىلإجريسئنوتبمهنمفَرلاوٍدوُجسلاَو
ملول؛يدنِعامالاکرادیتحهناکمكسي:ضعلاقَوا

Be
4 ۳ مت

عمعكرناكويفعمبَحطْصايفديزيالقهئاكممَعَ
Wdو»وعم

مكلفكريمالاالوقليدلولوقىلعالصدتدجسيو
ملامهيلعةداَعِال:رضْعَبلاقو.[٤۹۷رتوادوُباو۹۳۱رميسامكدجنسيو

لْوَفْلاادعو[۱حاضيإلا:يخامّشلا:رظنال.ةَعاَمَجْلارْجأهافامنو
۳۹/۱داو:يِلاَطيِجْلا:رظْناهللاهَمِحَرِدِعاَوَقلاباصهمايذلا

يهاهلرْهَجْلايفةَروُسةءاَرِقدنعتاصلإلااندوماعلاةءارقلغاعمال:تاصإلا()
موُماَمْلاو۽املانملکیًمأومامااهبصخبيلا

.ةيألاهعبيغنأءاردنعسناب:ُرصَحْلا(۳)
7اِسنآرقلابهبيدقوللاناَحْبسلوفينأ::حيسَت(٤)

دْسقا»لوقهيفسماوأهرقليكرومو
.اذكهو:ةبولا)4ےكبدَْلا
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.ماَمالاهِنَكِلذَو‹ملىسو5٤١6ر‹يراخبلا]؛ءاَسّلِلقصل
e2ےسرصWrم<ص ىلإفرصااذِإماَمِلِلحُرْحَرَتلا:ةريشاَعْلاو."ماَملا:ٌةعِساَلاو

.ماَمألا

 

.ةالّصلانمجوُرْحْلادعبماَمإلاءاَُد()





ي4

لصف

[ةالُصلاطورش]

لييلاذهااونصحتالةريثكلِياَسَمنأ

ةلصخنيرشِعنميَصُمْلِلدبالنِكَلَو.َباَْطلاَوباهسإلا ميتاهيو ةلصحخ

.لوُخدلادعبةالَصلايفلوُخدلالبقاهنالص

[ةالصلايفلوخدلالبقيتلاةرشعلا]

لقيتةر
E

ےنمومَلالعتاکاسا:ىلاعَتهلْوَقل؛تقولالود:اهادْح
ةعبرأبنوكيٍةالَصلاٍتاَقوألوُخُدَو(١١٠:ءاَسّلا)4©

هلاةالصِ)اَهلاَوَ:سْمَسللاَلا‹قفشلِل«سْمَّشلِلنانا:ءءايشُأ

قفشلابوُرْعف:قفْشلِلنادلماوٍةَالَصِلاهيوروراو

:هَناَحْبسهِلوقيفرمامىلعاهّنفوالصلکلاَدوُدْحَم:انوقومءاضرفيأ:اًباَيِك(۱)

.(1۷:موُرلا)4هحشدووسواس
باسطْبَضهپينفقصحامرَهلاةالصلاهُلاوُراأ:ُمالايلاقلع
يأماَدَقأةَعبسءيادمااإ؛ِلاَوَرلاَدْنِعللالِيهنييِردادعبمادا
تقويادورهاتقواهنكلذفللابحاصرادقم



دجمضولا٤٠١باتڪ

رجلاٍةالَصليناثلاقفشلاعولطوقراءاشعللاالصلوألا

ةراهَطَوديلاةراهَط:ماَسَْأٍةعبرَأىلعيهو:ياكل
ىلعليلدلاو؛مانألانياهلكحِراوجْلاٍةَراَهَطَويعقلٍةراَهَطَوبالا
يَا(٤٠رولتكليو:ىلعهللالوقراها

ىم

.(0¬:ةَدِئاَمْلا)€كيريكووول

مےس0 ِلمَعنيريخمليفلييقلمَملايلعلوفلِعْلا:ةالاو
ضرفب:اَهدَحَأسةعبرأىلعمسنيولجيفريثك
اهناكرأواَهلاَعْفابملل:ثلاثلاو.يلصيٍةالصيأبمعلا:يناثلاو.ةالَصلا
.ةالّصلاضنياممبتتجُيواهيفىيامبْملِعلا:عبارلاوةضوُرفملا

روشتنمدا9:ىلاعَتهول؛سابللا:ةعبارلاو
ضحعبيفاملكدنعمكسبينعي)۳۱:فارعألا) لاوقأضب

هلصوکيناحا؛لاصحخعبرسالايِفولأ

:تاتایشاباقوكينُ:ةيناثلاو.الالَح

o۳(ہہ( ٠مسيربإلاوريرَحْلالثموالملايفهعيهلامريغنمنوک

وسلاوه:قفْلاورمَحألاوه:لوألاوفشل(١)
."ةَعدبيفربكلَمَعنيربحتسيفليفلمعيورواذهبةدجتمل()

.[۳٢٥۹ريفآ۸٦٥٣ر«قاررلادبع

لُجّرلاوهووعلمثْنْحَمْلاَوليفنمأل؛ِلجَرلاىلعاممارحريرَحْلا()
نماًصيِمَفسيلينأماوَعلانبريبرلِلوييحابأامكاومااِلإأرميبَل
.ريرَحْلانمبّرَضەرېِلُْسَو٠۲۷رَيِراحْبلاهيفلمقتلريرح



EEعضولاC0باتڪع

س7و271124Caمېَس)۱ص

اقِفاَوُمنوکينا:ةعبارلاو.كلذهبشااموساحنلاوديدحلاو”بهذلاو

se 71
]۳۷۸ر‹يزدمرتلاو٤٤٦ر«دوادوُبأ]لدسلاسابلنعیچدیکهال؛‹ةنسلل

س2)£۳
‹يراخبلاو»۷۰٢رءعيبرلا](ءامصلالاَمِيشاَو

25ِرهےصسس
.(۲۳۸ةَرَقبلا)4ييياوموفو»:ىلاعتهللالوقل؛ماَيقلا:ةسماَخْلاو

P1 9سس ريحنةَعْطقمالسلاويلعهنأليلدبٍريِرَحْلاةَْماَرَحُبَحَذلاو(١)
ناق٤]۷رنَالَالَحيملاَجرىلعِناَماَرَحِناذَه":لاقفبهذنم

نموهامملجرلاءءاَسنلاباميصاَصْخايهوميراةلع

ِناَسألاِذاَحتاكاجةحيسةَبدلاللادماناو.مهفاقثخختنهيصِياَصَخ
٤٣Eفوادوُبأ]بهذ“مفأداَحاةجفرعلًيراَجَأامكةرورضلِلبهذنم

.نيتفةضفنماأَندُخياَ‹يناثلابأالكلاوهَدقو١ريِ

.بّرَعلامينممضلابىبالكْلاويو

دعاوق].دعاَوَقلايفاذكيفرطنيبمَمْجَيالو؛ويمأرىلعنماِيخربنأ:لادسلا(۲)
.یرخأتايهلو[ءمالسأإلا

نأ-ىلإدَهَعبرفوهو-ميبرلاظْفاَحْلاماَمإلانَعرِكُذامكءاَمَصلالاما()
ءامصلهمنالةوقومقورسلقاعىلعوإوفارطابير
دبيسابللكففيشكتتالإقةعيرذلاساهلكاهبُداَرُمْلا«یرخأتافص دَ
وبدسهتدشواولوقالّصلايفَةَرَوَعْلا

جرفىلعسيوهبوبناسلإلايحينأيهو:دِعاَوقلايِفلاق:رِصاَلالاقلع(8)
اىلعهرازيخربنأوهو؛لدّسلاسبلنَعَومهِضْعَبلوقيف؛ءيش
ةالَصلاانأْمَلعَأملوروعفيشكتتاٍلةعيرَذلنسهلككِلذوقرطنيب
:يلاطيجل١:رْظُنا]ملأهللاوروعفكنتملنِتاّيَهْلاوذَهضعیلصنم

لجَرلاسنأوهءامصلا::حاَضيإلايفلاکو٢/٤دعاوق

ىحلَميصيبنيقالوهدوبديىلعةَالّسصلايفهو

٢٠حاضيإلا:رظْنا]ىلإاهلكهِئاَضْعابليينأهّيَلَعلهيال

0
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)7 ديلاميضوميلارملدر:ةكلاكلاو.تاّفيْلال3ناو..فاا
21402 يفبدلامََلا:ةعباَرلاو

دِحسَمْلاَرطَكنهرلَك:ىلاعتهللالوقلءا:ةسداَسلاَو
2E ؛لاَصحخعبرايقوهوحَت:يأ؛(٤٤۱:ةَرَقَبلا)4

ِبَْقْلاوهجولاب:ةيناثلاو.ةبعكلِللاَبقّسالاضْفمُلِعْلا:اه

:ةعباَرلاو.اهلکهحراوُجبعوُشُحْلاَواَلا:ةلاثلاو.لاباهون

عوداينامنيدوُجُسلاعيْومىلإرصدر(١)
يهنلادرودقو.رَصَبْلاضغعمدوُجسلاوُعوكرلانمممالَدْنِعسرلاعفرحملا)۲(

تيادَمدجملثيَحْلايفهَ
سکعاذهودْبيوءاببقمرهظلانوكيف.رَلایومنعسآرلاضفخحيلا)۳(

دْجمَل]ثيِدَحْلايفحصامكهَلَةَالصلقةَالَصلايفُهيلَصمقيالنمومَع
.[ثيِدَحْلااذه

ريِعَبلاحَمَقويفلاق«سأرلاعقروه::ٍةَيِشاَحْلايفلاق:لاقَلَع(8)
مَجْلاوحاقرعبوفبلانمعمافٍِضْوَحْلادنعُهسأَرعفراَدِإءاَحوُمَقمتفلاب
يف:َيِرَوَجْلا]٤لضغوسأرلاعفرحاَمقإلاو::لاَقنأىلإمق
ر؛ءاَحْلاَوءاَحْلابوهوحيلاٍحاَحصلايفاَمِحبلاY/Y]علا
سَرًاطأطَورهطبيقاذِإ؛اًحيِبذَلجولا:هيِفلاق«سأرلاضفرََظلا
وماييف:هلٴوق1/۲ةَعَللايفحاحصلا:يرهوجْلا].اًعيِمَجءاَحْلاَواحلا

يففاريثكرهَظَيامَِإهلعيهملميلانأىلعيعكريفكِلذكلوق
:ةيسوبأ:رظْنا].هللاومولانممقرااريكااإنَافلو

منضولاىلعةيش

بلا0ابكل7دصقلاوجَولابسلوق:رصحفلاع)0(

)4۷۹ماننا4©یاواتبع



يعمضولا(۷٠باتڪع

.مَرَحْلايفةكمويفماَرَحْلاَدِجْسَمْلاَومارحِدِجْسَمْلايفَةعُكْلانأب

عيلالإ:ىَلاَعَيهللالوق:ةَعباَسلاو دلاهليصلحهاوديع
صجےسےسی

„o ئرُسالكلوتالاباَمَِإ":ْملسلاهيلعيلالوقلو؛(٢٠:ةّيْلا

دصَقَينأ:اَهُدَحَأ؛هجوأةعبرأىلعةكلاو.[١رءاريرل"یونام

املاتيسايفكنِلِلةعاطلااهبديصَقَينأ:يناثلاو.ةضيرَفلاءادأةالّصلاهِلعِف

ساَوُسَولاعفَد:عبارلاو.ىَلاَعَتِهَلِلهرقلهِتالَصبدصَقَينأ:ثلاثابرأ

.هبلقنعلغاوشلاو

دجسمضْرألاىلتلعج":مالّسلاهيلعهِلوَقِل؛ٍةلَصلاناكم:ةَنماثلاو

؛ءاَيشَةعبرأيِفِناكَمْلا]۳۲۸ريرحل۷٦۱ر‹عييّرلا]"اًروُهطاهُبارتو

يلانل؛ةَالَصلاهيفروُجَتمِمنوكينأ:يناثلاو.ارهاطنوكينأ:اَهْدَحَأ
ليلنِطاَعَمَوملوةَربقمْلايفنعیھتیی

نوکنأ:.٦٤17يرام۳٩۲۹یبامَحَْو۹قيل7

يلَصُمْلِحامناكَمْلانوكينأ:عبارلاو.دوجسلاوعوكرلاومايا
(0) 2oo س

بوصخغما

۳

خاَسوألاناکم:هلم)۱
.ٍحْبذلاناکم:)۲(

.اهتيبمواهکرابم:لبإلانِطاَعَم)۳(

.ويدابِعنعساَنلارورمبروُرْمْلاسالارمَم::قيرطلاٍةَعراق)٤(
ملفءيريغونيبقراءاَمّلُعْلاضبلوقنرها:اَلاعلالع(٥)

ربعتويايفاتهللانألادعوريغنوُداهوزيجي
.هيفاًيلَعحاتجاليذلاعاملاةَلمُجنمةالّصلااوُربتعاَوٍعاَملاضن
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:روطلا)€مونكيدمسو:ىَلاَعَتِهِلوَقِل؛ُهيِجْوَلا:ةَعِساَنلاو
)۱(ےسسوو رخاهننأ:اهُدَحَأ؛ءايشأيفهيجوَتلامامو.)۸

فاحنأ:ثلاثلاو.ةَنِجْلاهباوتوءاهمامَتىلعهللاباوُثونأ:يناثلاو

عبارلاو.ةرخألايفراناهباقعوءاهنمءيشمييضتىلع4هللاَباَقِع

اكلجىلاعتوكّمْساكراكِدْمَحِبَوهللاَكَّناَحْبس:لوقي

ميجّرلاِناَطْيَشلانللايكري

ء۳:رُمْلا)زئكرو:ىلاعتهللريكا:ةرِشاَعْلا
وباو٢٢۲ر«ٍعيبَرلا]ميساريكااَهَميرَحَت':مالسلادهيلع

ميظعَتريكا-دصَقنأ؛ءابشأةعبرأيفريكامامَتو..[١٦رفواد

ىلعمرحينأ:ثلاَثلاو.ةالّصلايفلوُخدلاهبيونينا:يناثلاو.ىلاعَتهللا
.مارحالاةريبكتتيمسكِلذِلوولعنيوقوماهلكلاَعْشألاهسفت
.هيفلالاَمَرَجاريبكتربكنُ:(عبارلاو

[ةالصلايفلوخدلادعبيتلاةرشعلا]

لوق؛ةَداَعيسالا:اَهُدَحََف؛ٍةَالَصلايفلوللادْعَبيتلاةرشحْلاامو
اراهاوف:ىلعيهللا .(۹۸:لّْخَنلا)"4(لانمهابديسان

تضافسانا۽نممکو؛ِةيِفاوداِبهّبَرىلعمدامنوكيفءايدلانميأ:هتالّصرخآ(١)
.ةالَصلايفمحاَور

ةلوُرقَملوُخدلالبقيلالاَصِخلايفلَعجقو:رصاَنلاقلع
بحَتْساءاَمْلُعْلاَرضْعَبنلَكِلَذَواهيلوُخَالادَييشعلايفاهرکذوفيجوَتلاب
لقومارحلاَدْعَباهَتءارقًبَحَتسامهوَةدّيبعياكمارْخإلالبقةذاعنسالا

.رْهَجْلاورسلايفاهبرارسإلابجواَهلاذهاَجَعِإبجيهلأالإ



:ءايشأةئالُثيف

:يناثلاو.اًعيِمَجرْهَجْلاورسلةالصيفاهبرارْسإلا:اهداف
01َoَاوسpo„و2و٠ر

:”باَِكْلاصنىفءاجامكةّداعيسالا:ثلاثلاو.هللابذوُعَأنملاذلا
o < > 2 E۴ e1و

.هنمصقنيالوِهيلَعديزيال«ميجرلاناطْيَشلانمللاب
frre CREE SC 2onس 2 go oٍر°o

مسارقيلريملهنأمالسلاهيلعيبنلانعيورامِل؛َةلَمْسَبلا:ةيناثلاو

اتامىحرمعوركبوبأكلذكوتامىحةالصلاىفميِحَرلامحلاهللا
CI“رکوسےس.(YY)صوسم . oےسےسسوکس147

عمارساهتءارق:اهدحأ؛ءايشأةثالثىفةلمسبلامامتو.هللاامهمحر

)¥۳وس لكلوايفارق:يناثلاو.رْهَجْلاٍةَالَصعمارْهَجاهّتءارقوسلاالص

.اهءاَرقيفكرت:ثياثلاوةروُسريغٍةَروُس
رەورعۇر2oإسرورلورے0سلس

اَمًاورفاق:ىلاعتهومِةَلَمْسَيلادْعَبنآرقْلاةءارق:

ةحتافبالإةالصال":ْمَالَسلاهيلعهلوقلو:لمَرُمْلا)نافل
e ِ n" 2 ل۰72 نالنيئةءارقلامامتویئاَسْنلاو۸۲۲رفوادوُبادعاصفباتكلا

رسلاعيضوَميفراسلا:يناثلاو.نْحَلرْيعبنآرقْلالييرَت:اَهدَحَأ
7o2و4َهر72°.Êہم

.نآرقلايناعميفركفَلا:ثلاثلاو.رْهَجلاميضْوَميفرحلاو

صال:ىلاهِلوَقنِةَدوُخأَمْلاةَداعْسالايأ:باتِكلاص(١)
.باّتِكْلايف

بنيَتروُسلايفهُجيلريْمَلنييلانأ"ظليوروظْعَللااذهبهدجتمل]()
١1۷ويطَُراَدلا"ضفىح(ميِحَرلانَمْحَرلاهللا

.ةروُسلكنيهيأاندْنعَهلمْسَلا()
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2:ىّلاَعَِهلوقل؛ةءاَرقْلاَدْعَبعوكرلا:ةعبارلاو
ًيوَتسُماعوكرعكرينأٍةَالَكيفعوكرلامامو)۳٤

۴.عياَصألاىقیرمىلعنيدعضو:ينالاو.نئمطي

.نّيبنجلانعيِفاَجَتعماالت

ٍدوُجسلاءاَمَتو.4اودُجْساو:ىلاعتهللالوقِل؛دوُجسلا:ٌةَسِماَحْلاَو

:يناثلاو.نيتبكرلاوسأرلانيبنيدعضو:۰اًهدَحَأ؛ءايشأئاليف

.ناَمدَقْلاوءِناَدّيْلاَوءَةَهْبِجْلايهو:بارآعبسو

نيلنعنيدضَْلايفاجتعماالملا:ثلاثلاو

دوُحسلانمكسرتفرااذ:مالسلاهيلعهلوقلُدوُعَقْل1
eoدص 7 e 6 nو

؛ءاَشأةنالُثيفدوُعَقْلمامتو.[۱۷۸۷باو٦۸۹رءتّجاَمنبا]"تدعو

3o عضو:ثلاثلاوُندوُعَْلا:يناثلاوشريفا:اَهْدَحَأ
.ىرسيلاصمْخأيفىَسُيلاناب

ةَئالثيفتالاماَمَتوةءارق:ةعباسلاو
هبتءاجامىلعاهيِفٍةداَيَزلاكرت:يناثلاويفنحلكر

اهسلاهبتءاجاَمَعِناَصَقلار:ثلاثلاو

ضعبيفخيامَفلَتخاَو؛ثيِدَحْلابكيفتاياورلادتْفلَتْخا:رصاَلايشل۱ع)۱(

كِلذَوهللاءانِيرجيُهّف؛اتشيابألاروُجَي:ءاملعلالاقويايا
ءاَقبلاَودنعتالاىعَمَوماقالوِناَدَألايفمهِالِخاك

دبعادمحمنو:هلوَقدنعةّسلايفدروامىلعلوألايفُراَصَفالاو
3me

ءاَجامكْمُلَسِلمُءاشاميعدويلاىلعلصيفريخألادهسايفاموُلوُسَرَو
.[٤۹۳رملو«۳۱۸۹ريرحل‹عييرلا]ِثبِدَحْلايف



vAg . . نک
دحجمعضولاCY)(باتڪج

اضيفتقبل"ميسااهلي":مالسلاهيلعهِلوَقل:ةتماثلاو

ِهْجَوْلابحيِفْصَنلا:اَهُدَحَأ؛ءايشأةنالثيفماماَمَتو

مالّسلابٌدْنصَقْلا:لَللا:اَمُهَونيتمِلْكْلاب:يناثلاو

.ةظفحلاهبدصقَي:ليو.ةالّصلانمجورا

ها[اوديعيلالإاوماامو:ىلاَعَتهللاهلوقل؛صالخالا:ٌةَمساَنلاَو
صۇلسۋىسسسےسےس دَحَأ؛ءايشأةنالثيفصالخإلاٌماَمَكو.(٢٠:ةّيبلا)تلهلنِ

بكرت:ثلاثلاوىلعهلاءاضر:ىناثلاوهللةَينلادصق

نيِقولْحَمْلاىلإعَمطلاَو

:ىلاهلوقل؛ةالَّصلانمجورادعبباصئالا:ةرِشاَعْلاَو

؛طورشةئالثيلِباجيلءاعللاو.)۷:حرشلا)4بمى9

oےسص

فارسإلاكرك:ىناثلاوالَالَحهبرشمويمادلامَعْطَمنوكينَا

لاحيفةَلْمْعلاكتوةَينلاصال:ثلاثلاو9'ءاَعّدلايفزواجتو

م

مبَلَطَوهبيتلاعاَجْسلايفباهسإلاكَكِلَذَو:ريصاَنلايَشلاقلع(۱)

ربعنِهَلىلإايلانملاَقينالابطنكوَيفهيمكحَوولانسفيا

ءاديعالانموادعااذهفكلذَوْحَتَوةءوُلامح-نادعبايينوُكينأوأيوم

رثايفصءايحَألانيِحِلَصلاِتاوَعَدباأءايناكووتمہ

كئيبكلِسواكاا(مهلا:لاقءاقنيلسالايفهلباطلانرمنَعيورام

ء٦۹.اوُقُسَفههنسابعلااعفساعاكئيبمعكلِلسو

=اير4هللادعبحلالاِىلَمَعْلابنوکYA]ناناو



۵ î . vAE r Cn)3D
[اهعمءاعدلاباجتسياللاصخرشعإ]

بيِجَتسَيالقهللاوعدتالامليهنأمَهْذَأنبميِهاَرْبِإنَعىكحيو
٥سس0و۶ەرس2س مَُرعَووحيثمَهللامُكرع:اهوأ.مُكيفئاكلانصجخرَ:لاَقَ

22oسورسو2رtooر

ملفهللامعنىباولمعَتملفنآرَقْلاميفرعوتنساوعبتتملفلوسرلا
oوورہوومو om o TS n
اوبرهتملفراثلامتفرعوءاهوبلطتملفةنجلاءاهرکشاودؤت

هَلاوُديتسَتملفتومْلامفرعووُمْتقفاووةوبراحُتملف
مہکےسوو۾و*رس0ورسل0۴وووسس

اهباولِغَتشَتملفمكبويعمتكرتةرشاعلاومهباوربتعتملفتاومالامتنفدو
2حوونوصس

ssEeEeE e Ae و7=
۳٥:نارْمِعلآ)5(4تبيهامكألولااتعبتاوتازأامياكا

442Ateصے0وهرگ geووٌ ينِإمهلا:لوقينأكلوألاليَِّرلانمحلاصلافلسلاوةتسلاونارقلاةيأبعديل
2e0ہوووسpo۰وکوووروس نماهيلبربامونمكبدوعاولمحولوقنماهيبرقياموةَجْلاكلاسأ
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[عوشخلاىنعميف]

َفلَتخا(٢٠نوُنِمْوُمْلا)¢شحملمهنلا:ىلاَعَتهلويف

عوشُحلاسيل:راتيدنبورمَعلاقفقالصلايفعوُشُخلايفءاَمَلعْلا

ةااكويفةاحونوُكسلاةوالوعوف
عمجوه:ضعبلاقوكووجسنعرصعفرَتالناوه:نيريس
ميراىلإيلَصُمْلا:ضْعَبلاقو.اهاويساًمَعضارعإلاَواهلةا

اَلانيِقيلاوءلاَقَمْلاصالماقمامَع:اعشاخنوکيىحلاَصحخ

ول":لاَقَفقالّصلايفهيحِلِبتبعيالُجَرةييلارَصْبأ:ليقوهلامنَ
"یراوجاذهبلفعشخ نعءَةَيشيبآناو۱۳۳"هح

.[افوقوَمبّيَسمْلانبديس

Pe للوا A AS نمينجوزمهلا:لوقَيوهوءاصحلاببيلجرىلإرظَنو

تستتلأوَدوُحْلاهةتابِطاَحْلاس:نسَحْلاهَللاف.نيِعْلاروُحلا

ةالَصلايفبابذلاكيدو:بويأنبٍوفَلَحِلليقو.صّحْلاب

نبرمعىلإلوقلااذهبسنيو١/۱٠٠نيدلامولعءايحإو«۱۷۹/۳فاشكلاريسفت:رظنأ](١)
.[٥/۲۸۷۲۸۸ءايلوألاةيلح:رظنازيزعلا



2
eE مغول٤باكع

؟كِلَذىلعربِصَتفّيكو:ُهلليق.يتالَصيلعدبيايشيبتدول

نوُبصنلفلاقلناَطْلُسلاطايسىلعنوُربصيقاسَفْلانأيتعب:لاق
س

- .وبابرحنايبريديبمافاناويكفنورتي
<طركCEس1ر7٥س ىنإفاوث:هلهأللاقةالّصلاًداَرأاذإهنأراسينبملمنعقو ا

تطماجيفاويينصبناكأنعىومك
2Zه0 نمفرصاىّتَحكِلَذبملفءكِلَذِلسالاعَمَجافِِجْسَمْلانميح

)۲(
.هت
صص

وو22oلس تدراذِإ:لاَقف؟يلصُتفيك:ُهَللبقهاصَلمِتاَحنعیورو
ىحعفافيفةالَصلاديريذلاضرماتيامثوُوتسةالصلا
طاَرَصلاَونيبةيعكلالعجأَىّلصُمْلايفموامث«يجراوجعِيَتجَ
ياروتوملاكلمو«يِلاَمِشنعَراَنلاو.ينيىلعهلايمدتحت

ِقيِقحَتِباريبکتريكأفيفوُحْلاوءاجرلانموقمث«يتالصرِخآاَهّنظَأو

منيشعاهرمنضامطوكركرد«ةففأ
«صالخالاباَهُحثأوقّنسلاببلسواجراىلعمَاىلعسج
؟لماينمتبقيرداالم

K
k

.[١/1‹نيدلامولعءايحإ:رظنا])۱(

؛نيدلامولعءايحإو‹۲۹۱/۲ءايلوألاةيلح:رظنا](۲)
«نيدلامولعءايحإ:رظنا](۳)
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للصف
و0سےس

[ةَنوتسملاتاولصلا]

[اهتبسنواهتيضرفيفلوقلا:رْثوْلاةَالَص]
لاقف.اهيفساَنلافلنادقورثولاالصاَهََواف:نّتسلاةالَص

صoصسەۋەس يه:ضْعَبلاقو.ةالصلامباوتنميهامنو.ةجاوبتس0

ْمكَلريخيهةسداسةالصمكدارهللانإ":مالَسلاهيلعيلالوقل؛ج

:اَهيوُجْويلاقنملوقىلعدامَِعالاو.[جيرْختقبس]"٠ٍمَعَنلارمح
لاقيفاوما.رْجَفْلاالصىلإءانشِلاٍةالَصنبار

لاقو:ضْعَبلاقو.سمخ:ضعَبلاقو.تاعكرعبسيه:مهضعب

ےہ

نِكَل.ثيدَحْلااذهيواروُهَوضْرففاهبيخنبميلاظِفاَحْلااملابهدم()
هيلعهللاتاوَلصهللالوُسَراهلجاَن:اوُلاَقدكومهنسرئولانورَنيِذَلا
دالاىلعللاتاولص+:هلوقهرممطردباّوثلايِفةسداَس

'سمَحْلاتاولَصلالم":هلوقو.[١٤۱رفوادوُباو۱۸۹ر‹عييرلا]
‹[٤٥٥٠رميمو0ثيِدَحلا

سيتلکيفلموُواهِِئاَركملارمح0
ضبدنعاهبوُجُوبلْوَقْلاواهديكلوَقلابَحَذَمْلايفحجارلا
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.احالوقبو.ةدحاو::ضعي

2oسسسوس °ڭم ييسركلاةياباهيفارقنإوِنآرقلامآريغروسثالثةءارقاهيفبحبو

هللاءءاشنإeكلف٤صالخإلاةروسودَةروسوةَرَقلامِناوخو

[ةَراَحْلاةالَص]
[اهماكحأوتيملاىلعةالصلا]

اهباقاذىلعةبجاويهو‹تاومألاىلعةالصلاةَنسلانمو

ىلعاولص"هيلعىلالوقتيجونقابنعرجاضبا

الوغوكراهيسیلو«اَرْْنالابَوٍةَعاَمَجْلاب:[ةجيِرَْتقبس]"مكاو
لکىلعاولَص:الهلو؛لالأنموماعیم

2
وصختساامالإ۲۳۴ر5هبا"ةَلهنيرجافوراب

نُاتياَحْصأنِدوُهْمَجْلادنِعلبوهسيلثولداوةرلولا
ْزِجاَعْلارثوثوبىمسُتاهيلعَرصَتفانإةدِحاَولاعكرلاو«تاعكرثرولق
واالفتنيتعکربقستاهارثوةدجاولاةعكرلارياللاهمسرصَللَو
هدوادوباو٤٥۱۷ر‹مينس]سمحرويناكهلأمالنسلاهيلعىلانعتيبامكشک

.بجاويسيلفعقلااأئولايهيتلاةعكرللبوُجولانأقَحْلاو.[]٤٤۱۳ر

.برثَمْلايفاتباحنصأدنلَاهلعيجيذلاومفصلاركَذيلاادعو
هجحَصيفعييرلامامإلاءاورامل() ةلفْلالهاىَتوَمىلعوللالوُسَرنعوجيحَص

نيَرِقملا كاعيل"دكدفقاھکرتنمفجاورخآلامولاِلوُسروللابني
."اهّركَأنمف":ٍةحْسُنيقو.ٍةَمْحلافكوهاذه

1وصوماع:رصقلع()



۸ . 4A دمغولباتڪکع

ٍماَرَحْلاشارلىلعدِعاَقلاوللامرحيتلاسمَنلِللِياَقْلاَويِغاَبلان

نِلِْمِهْيَلَعىلصُيالءالؤهفءقبآلادْبعْلاوءاَهجْوَرِلٍةَيصاَعْلاِأرَمْلاو

ةالصاوُعَمَجااذِإِتاوْمَألاىلعىلصُيوالبقميو
سسکوےسوسوک

يلَصُمْلامامامهنوبنریف؛لاَفْطاوديبعوثانروكذمهيِفناکنوةدحاو

:ليقوءلضفألاماَمَألوُضَفَمْلاوعامليلياًمِملَضفألاَنوُلَعْجَي٠مهْيلَع

.ةلبِقْلايليامملضفألاوامالايليمِملوُضَمَمْلالَعجُ

.يلولانَانموأرضحاِهيلوىلعةالَصلابسالاىلٴوأو

سيلفىاناکنوءارکذناكنإتيما(نميصللبقتسيو
س

Êرتصح

سوس

.ةضيرَفلاالصطوّرشكساَبللاوِةَعَقبلايفاهطورشو

0
رسو م

62o7س

ناَحْبُس:لوقينأاههيجوَت:ليقو.ةالّصلاهيجْوَنكاهلجوينأ

اوادبمتالضالو:ىلاعتلوقيفنيِقِفاَمْلاىلعءالؤهلمهنيسايق=
ةكرشلا27َنيِذَلاَنِِقِفاَتمْلابرصاخمكاذهنأودنيوةّبوَتلا)وربكلمن

وWPوeَوَأ022
ميهارقاحُسِإ.هيشاَحيفهللاقاَحْسِإوبالاقامكيهبٍمُلِعْلادعب

ر2

.ةصاخينلهجومهنأودبيرمألانإمبانكىّلَعُهُئاَقيْعتشيفا

ٍةَعاَمَجلَِوَنيمِلسمْامامإلة6يلادَيَاجوبساياحصضفىلَعو

مُعهّللاوراسىلعنيتةيافِكْلاضفنيعَتيومامالثْيَح؛ةَماقم
حالعل$:ىلاعتهلواأوموُمُعِمىلعىلصُيهنأردابتملا(۱)
وَهَىعمالسإلااوروةكرشلااومنيذلادواماهبدارم<م

امويَللا .مهلكاشامر



2عضوألا٢٢C۲بانتڪج

ے2س0يسےکرەمoإ0

حافارقيمث«مارحإلاةرييكتريكيمث«ميظعلاوللانحسءريبكلاليِلَجلا

مثريكيمثريسباَتِكلاَةَحِتاَفارقيمثهيناريكيمهاريسباتل

وoےس

ونبكډديبعوبكديبعنحوكَمنبكعنبَكدبَعاذهنإمُلا:لوق

oسوسoسسسورمر „o „oس اينيِمآ؛ُهدْعَباًنَفَتالوترجترلملادعباًنيفِبأوهيفوت؛كئاَمِإ

ةعبارريكيمث٠٠نيِمَلاعْلابر
go .2 نماتركذامعم؛تارعبرأتاوُمألاةماعىلعةالصلاكلذك

.يِشاَجَنلاىلعىلصهَُمالَسلاهيلعيبنلانعيورهلال٤؛ءاعدلاوةءارَقلا
دازالطتّيملاناکناو٤۷٤ر‹عيبرلا]تاريبكَتعبرکف

محاايكدنعذوارجو177فلسالهلعجامه:هئاعديف

هللا:هئاعديفَداَرَويلعحرتةَالوْلالهنمُتّيمْلاناكنإو.نيِمِحاَرلا
سسوےس عمهحوردعصأوماللِهْيَعيتبدحلهيلعسوويبدهلرفغا

ورارقنِمرخاراَرَقوورادنماريحارادهللبامهلا‹نيِحِلاَصلااو
o مسيمثهمةعبارلاريكيمث.نيمِحارلامحايابكيمْحَربهلأنيماريحالأو

هيلعیلصالفايمدلونإويحوهودلونإالإهيلعىلصيالدولوَمْلاو
س

2. نبانعو:هربىرةيعدأَوءاَعُلااذهداريإدْعَبحاتضيإلايفلاق:رِصاَلاملاقَلَع(١)
نبااذه:تّيَمْلاىلعلوقةَامنعلايضرٍباَطَحْلانرَمَعناك:لاقسابع

ٍتنأكيلحبصأيبكيهذانويقفرغهلرْْعَتنإ

نايب:يدْنِكْلاَناَمْيَلُسنبميهاربدمحم.[صنلااذهجَنملا7مح
.[١/0۷1حاتضيإلا:يخامّشلاظناص

يأ-لاَيحْلا-ةيشرألاوءالدلامهلييوءاَمْلامهلداتريلموَقلامقينم:طرف)۲(

 



يشوا)با
[رَْفْلاةَ

:لاقهنأةييلانعيورهال؛رْجَفلالبقناتعكرةَسلانو
هع:ليِقوءيِذيْرّتلاوء١١۱۷ېِلُْم]"اهيفامونمررحُفْلااًتَعكَر"

وباو۲۳دَمْحَأ]رسيفورضحيفاَمُهكرتيملهنأهيلع

‹باِكْلاٍةَحتاَفِباًمْهْنِمىلوألاٍةَعُكَرلاىفارقمالَسلاهيلعناكو.[١١٠۲ر
n i. n ىےسسس on ۰س AWA

صالخإلا"ةروسوباَتِكلاةَحتافبٍةيناثلايفَو"نوُرِفاكلااهيايلق"ةروسو
صےست ةالصنيواَبْمَلَكْا۱۷۳۳ميناكل

مهيلَصيرْجَفْلاةالَصِليِساَلاَومالانأامهديِكأَتىلعليلدلانموقضيقلا
؛رْجَفْلااَعُكرهافنم":لاقكييلانأل؛تّقوْلاجرحولوضيفام
.[١٥١1رناو۲۳٤رءيِذيْرَلا]"رسمَشلاتعلطاذإااو

ردوهحيسفليلانمو:ىَلاَعَتهللالوقيِريسَلالَِضْعَبنعو
۾2.28
.رجفلايتعکرينعي)۹:روطلا)4(روجنلا

هر٥±ےو
[برغملاةّنس

م

نعيورامل؛ناَتدكَوَمامهوبرملاةالَصدْعَبناتعكرةَّسلانمو
E ZC AEDا2ٍههPKصسےکس €:ىلاعتهللالوقنَعمالسلاهيلعىلاتاس:لاقهنأيلع

0
ےستص لبق:لاقفكرارنعوةالصدعبناَتعُكَر":لاق
۶ برْعَملايعكرنیبمالكلارکيو.[۱۱۹۸»٥۳۲۷رجلاةالص

.ةضيرَفْلاٍةالَصَو



مشولارباتڪ

[ناَضمَرمايق]
v
T

^
R

وےوسإلو

ناَمَتىلصهَمالسلاهيلعيلانعرِکذدقومافةّنسلانمو

؛تاعكرنامتركبوبادازورتميرباو٤٤٤۲رنابعاإتاعکر

ةرشعااوءةعكرنوُرشِعوبرأمَعيِمَجَف؛يتاعكرناَمُثرمعدارو

هلايضرعبرارمعلوبرأرکبيبألَوأمالَسلاهيلعيبل.ةميلسَ

ِةَعاَمَجْلابیلصءاشِْلاٍةَالَصدَاَلٌاةالَصىلصُبامنوامنع

اوصلٍةَعاَمَجْلاِبماياءاشعلالصنو.لصضفأٌةَعاَمَجْلاَووارفنالابو

ِةَعاَمَجْلاببماَيِْلاوءاَشِعْلا|وصملنوٍقَعاَمَجلابهلنيتعكرلاوثول

ناكاهنااهنَعهللايضرةشِياَعنَعوةعلابرولااولَصُبالق

.[۳۹۱٤ر٠؛۱۹۲٦۷رةييبانزاعكرنيشناَضَمَريفيلَصُبيل

[نيديعلاةالَص]

° “12 o og س e لوقيفلاقٌمالّسلاهيلعيلانع:ليقو؛نيديعلاةالصٍةنسلانمو

ديلاةالصيفتكناهنأ(٢:رّتوُكْلا)4(كيرللصف:ىلاعتهللا
ردو(گوتنم:ىلاعتلوقيفلاقكِلذكو.٠٠۷ريفيَا
ديِعْلاةالَصوطفلاٍةاكَريِفتَرَمنا(١٠-١٠ىلعألا)4(لفَرَس

كاوسلاَونْيديِعْلاٍةَالَصيفةّنسلاو٤٤٤رةميزخنبا]

يبّنلانعرِكذَوءارلاَجّرلاباِوأو؛رسَحْلاساَبْللاوبيطلاو

ىسووسسہووووروو
ءاَمّسلانيبومهنيسلاثٔیح«ءارع۽ناکمىلإزوربلادارملا:رصاتلاحخيشلاقلع)۱(

لإلَضْفءاَرْحُصلايفاَهُتماقإو:ٍدِعاَوَقْلايِفلاقسلاكِلَذبدقوباج



e. Aنی. لحمضولا(0«بانسج

ووموو

.[۹۱١۲رلسو»۳۱۸ريراَخُبْلا]روُدُحْلا

بحتسيو٠ةقدصلابسالالاغشنالطفلاٍةالصيأتبَحَسيَو

.مهاياَحَضىلإساَنلاعجريل؛ىَحْضَألاةالَصلجن

متياهلكُبطْخْلاوقةالَصلاًدْعَبةَطْخْلاَو:هنسنمو
ص9

o2ہہ

وڻالٹبحسب:ليقدقو.ريبكتلابحتتاهإَفديلاالصةبطحخلإ؛محلب
۶ً

ىدْحِإوأءاَعْسِيوأءاعبسٍةالصلايفريكي؛َةبطُخْلاَوٍةالَصلايفةريبكت
ص
و

ِةَْخْلايفربكامسيفركنإةرشعثالثوأءةرشع

\

ناو.نيرشجيوىدحإةبطْحلايفربكاعسيٍةالَصلايفربكنو‹نيرشعو

ةالّصلايفربكنإوعسيٍةبطَحْللايفربكةرشَعىَدَحِيفربك

معاهلو.ةرشععبسٍةَطُحْلايفربكةرشعثالث

٥Êر2
ىلوالاةعكرلايفربكعبسيربكنِهاف:ةالَصلايفريبكَلاةفيصامو

7ےس3س نمروسوبانكااررلقراريكدب
2ےسوەسf"9ےسےہوس

اىللاررنا
یے

و

دعاوق:يِلاطيِجلاهماًالَونادانيديعلاةالصلسينوكمدجسميف=

۱]۳نب

دقوجورملواهيدِلاونمنيتمليتلايه:ليقواملوأتاباَلا:قِاَوَعْلا()
تّبشَوتكر ےک

قاديملكإليطيرءال١
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ووس .ملسيودهشتيودجسيوعكريمثةءاَرقلا

يفربكامسيربكنو؛ةءارِقلابامهيِفناكرنْيديعلاةالَصَو
cêر1مرe eo177

یدحإبربكنإوءاڻالٿٍةءارقلادعبةيناثلايِفوانيسمارحإلاةريبكتدعبىلوالا

Aَ 1 oمەسےس
ٍةءاَرَقْلادعبيناثلاةعكرلايِفوءامارخولادبىلوالةعكرلايفربكةرشع

رشَعثالثپربكنواسمح ةيناثلايوءسمارخإلابيفربكةر

االفربكعوكرلانمسرعفراِفىلإيوهي4ءاّعبَرأةءارقلادعب
ص1

لق:ليقَوءادعاَصفسفةئديِعْلاالصجو.دوجسلاىلإيويمث

ملناوطح١ىلإمقٍةالَصلانمماَمإلا¡غرفاِف.ةضيِرَفلاٍوةالَصككلذم

.نآرقلاأرَهبطُحْلانح
o . ۴ 2

[فوسكلاوفوسخلاةالص]

مالَسلايلعيبانعركذ:دقوفوُسكلاالصةّنسلانمو

ةالَصیَدُحِإكاوصف؛مَقْلاَفّسَحْلاورسمشلاتفسکااذ۰لاقهَ
۱و
ِناَتَعكَر(يهوء['ءالَص۽قاپ.0رشاور

3 بحس .ِدوُجُّسلاوعوكرلاةَلاطِإوةءارقلاةَلاطِإامهيِفبَحَتسِ

لوُسردْهَعىلعسمشلاتفسكلا:لاقهنهلمسابعنبانعرِکذدقو

ماقفىلصفالسلاهيلعميهاربإهدلوهيفتامويفقيهللا
ندجسمهًاليوَطاعوكرکررلةروُسنماوُحَتارقءاليوطاما
نوُدوهوالیوطاعوکرعكرمثلوألامايلنودوهوًالبوَطمافمق

َفَرَصْنامثلوألادوُجُسلانودوهواليوطادوُجُسدَجَسمث؛لوألاعوكرلا



Aيعمضولاء٢٣باتڪكع

g oooا< 2ooسرسر7صسسو74 ساَتلاطخةالّصلانمفرصااًمَلَف:ةشئاعتلاتَلَجْلادَكَو
eےسنےسرسےس"041رمC

الهللاتايانمناتيارمقلاوسمشلانِ:لاقمثهيلعیتئاوهللادمحف

oكَےس04Ciس2و 1 o oوس

اوربكوهللااوعدافكلذمتيآرادإفالورشبتوملنافسخي
<وىoس0roroےس24122<"fوے

ووە"4َا00ےص

[فاَوَطلااََعُكَر]
س4۰7م7ےسےکاصوسس2ےسس ماقمفلخفئاطلااًمهيلَصُيةبعكلابفاوطلاَدْعَبناَتعكرنمو

„o2صسoصس0OPو٥

ثْيَحدِجْسملايفاَمهلَصيلفملنإوفَنكمأنإمالّسلاهيلعميِهاَربِإ

GLEEرەسوسککروووم o ek Cn ارقينأبحَتسيو؛ِةلِفاَوأةضيرففاوطناكطاوُشأٍةَعْبسلكربدهنكمأ

:انالثصالخالاٍةَروُسَوباتِكْلاةَحَاَفِبامهيف

م2سم

[ىحضلاةالص]

ىلاي:ىلاَعَتهللالوقيفرِكذدقو«ىحضلاةّسلانمو
هو

.ملَعأهللاو.ىحضلاالصهبىنعَيهنأ(١۱:ص)4(قاش

oوseksهسر oرسA

لکمداينبنمميسملكىلع":لاقهنأمالسلاهيلعيبانعركذدقو
ر٨وس)01.

٤١۷٠٠ربِلْسَ]"ىَحضلادْنِعاَمهيلَصناَتعكَركلذرعیزجیوةقدصمو

 

2وواسوورو

سو eےسAس2و7..07ِrو

=يصعيهفدصهدسجنمیمالسلکیلعومدانباحبصي:ربخلايِفو:لافهللا

 



“۸

دجء٤۲باتڪع ۷

E o $o حبسام:تلاقاهنااهنَعهللايضرةشئاعنعرِكذدقوهواويو

دهللالوُسَرناکنوهحلينوطقىحُضلاةَحيسةيهللالوس

هلعضرسالاهبلمننأهبلمَنأبحبومولمادَ

٦١ريراَحُبْلاو٦۱۹ر‹عيبرلا]

:ْتّلاقاهنابِلاطيباتپئناهمانعيملي:لاقٍْيَرنُبرباجنَعو

بوقيفاحكماكرنامتيتبيفىلالصولاوسىن

0go مالَسلاهيلعهنعلقدقو.[١١١۱ر.يراَحبْلاو0ريلاةكمحفموي۾دحاو
o Eررو

]٤٤٤۳ررْنكو‹۷٥۹۷رمحا|ادعيملةدحاوةرملإهلصملهنا

:لیقو.تاعكربرأيه:ليِقو«نْيتعكراَمَالَصهنأهلعهعردو

.ةرشعانما:لیقو.رشع:لیتو.وتاعکرناَمُث:لیقو.تیس
عو

ىلصنمكوللالوُسَرلاق::لاقهَهللاهَمِحَررديبأنع

نمو.نيرِكاذلانمبِكعبرَهالَصنموَنيلفاَعْلانمببرت

ناَمُثًَهَالَصنمونياقنِبيكانساًمَالَص نمواذنيميهعملاين

Cd

'ةنجْلايفتتيبهلاييبةرشَعياَهالَصرمو.نيِاَقْلانمبيكاًهالَص

ن::لاقهنأايبنلانعيورقورناَربلاَو٥۸٤ريملا

اوُناکَنيِذَلانيا:دانمىداتةَمايقلامورناکدِبابهلالاقيابا

طسوألايفيناربطلا]دافمکباباذه؟ىلاةالَصىلعنوُموادِ

.[۷۸۸ر«يمليدلاو

صوسس نعكيهنوٌةقدَصفوُرعَمْلاِبكمفالصفمنوُتِسَوةئامُالَيهولِصافُم=
]٤۷۰رملو»٠۰٢٢۲ريرحب.خلإ..ةفركْنمْلا



A ۰ e A دعمضولا(٠٢۲٠باتكع

باَتِكْلاٍةَحِتافِباهنِمٍةعكرلکيفارق:ىَحَضلاٌةالَصَو

.ييسركلاةَيآونقلامىَلوألايفارقينأنيتعكراَهالَصنمِلبحت

اَهالَصنِإو.اثالثصالخإلاٍةروُسَوٍةَرَقَبلامِياوَخَوِنآرقلابةَيناثلايقو

ةروُسَوآقمابةَعبارلايقوقلاوةَروُسَوِنآرَقْلمابةايِارق؛اًعبرأ
مبةسِماَحْلايفارق؛اًنِساَهالَصنو.انالَتصالخإلاٍةَروُسَوسوسو
ةَروُسَورْشَحْلامِياوَحَوِنآرقْلاأبةسداَسلايوديِدَحْلامِتاَوَخَوِنآرقل

ةروُسَومبةعباسلايِفارق؛اناَمُاًهالَصناو.اثالثصالخإلا

ناوبالكصالخإلاروسراناروسونآرَقَلااةَمالايقوريكا

بةرِشاَعْلايقو«قراطلاوةروُسوبيفارق؛ارْشَعاًهالَص

ارق۽ردعًيهالَصناوصالخإلاةروسوىلعألاةروسونآرَقلا

آرامبةرشَعةايوةروُسوِنآرَقْلامبةرشعٍدةَيِداَحْلايف
$س

اڻالیصالخاإلاةروسوىحضلاوةوروسو

[ِةنرْلَرلاةالص]
هظرمعنعيورويفوُسكلاةالصكيهوءةَلَرْلَرلاةالصٍةَنسلانمو

:اوُلاََفِتمَظْعَأوةركلاٍتلَجَعفةيرسليهللالوُسَرثب::لاقهنأ

كيسنيميغمعلوركلجأيسطقايرامفّللالوُسَراي

لوُسَرايىلب:وُناَعَف"؟َميَعَمَظْعأوركلعبخاالق":لاقف!؟وڏَه

هللانوركذَيمهسِلاَجَميفنوُسِلْجَيَف..حبصلاوصٌماPوَأ“:لاقهلا
لجُعأوةمينغمظعأءالؤهفنيتعكَرنوصيمتسلاْلطَىحىلع

:[(ٌبيِرَغَوُهَو)٩۹۸٤لامعارْنك]"رك



۵ ۰

Gr عضولا C٣٢ e2

[َةَلاَلاةَالَص]

لبقعبرأورطَلدْعَبميرولبقبرأ:ِلِفاوَتلانِ

دسر:لاقيولَكميرصع ةعكريلَصُينأٍمِيُِمْلِلبحت

اًعبرأواًعبرَأوهيلالبقامرأيصبهلأكي.راهّنلاوللاس

دعبنيتنئاوبعملرْصَعْلِلاعبرأوعلالبقاعبرهلادع
يِنيتكرواَهَدْعَباعبسو.ءالعَبرَأولقابروا
.ىَحضلِلاًعَبراوجلاضيرنيتعکروجلالبقنكروِرَحسلا

برَْمْلانتشو.(ضفلجولاتيبيفا
نيبیلصم"لاقهلأماسلابعيلانعريدهل؛ةعكرنورشع

رك]"هنرخاوهتيدوهلاموهلههلهللاعكرنيرءاَشِعْلاو

.[٢۲؛ثيداَحألااجسلاو٤٤٤۱۹رلامعا ر6sميجيفب

ال؛اَهيبأتّركلضرماريجألارابْ
برملادْعَبناَتعكر:ةروكذمْانّتسلاغنلِايشلفاوَنلانِم

ةالَصَوةالَصَوةدْجسلاَو٠تّيملاجَلبقناكر

0س

نيديِعلاةالَصَوماقماَفْلَخناَتَعكرَومايوةلرلرلا

نعدعلَضْفَأِساَنلانعُءافَخِإ؛تاَداَبعْلايفعطل۽ليفنمنوکييذلالَمَعْلا()
يِفاًهنكسأوءايرلانماهَيمالَسِل؛هَّيِفَحتاكاإرجامظعألاةقدَصو.ءايرلا
مْمَجتداعبءرمْلاِداَرْفلايقولصفوينييفليلالفتتناكاذهل..صالخإلا
نعُدْعُبْلاو

هَلروجالأل؛ةرْجألابلياعْلا للانمءيشىلإهَلرجالِالَمَعْلاكرل
علايفهذااهدلاويفاكهدبجورمليتلاىىلا::ُركَبْلا(۳)

 



لصف
مالسلاهيلعىبثلانعةدراولاىهاملاىف]

[ةالَصلاىف

oاَهُدَحَأسسوےور

اقواةئالثيفٍةالصلانَعىهتهنأمالسلاهيلعهلعيور

دبكيفسلاوَتو:يناثلاوحطتىحرباالصب

برضَتىحرصعْلاةةالَصدعي:ثلاثلاولورىحءامّسلا

.[(سْسّشلاسوتٍتقو)رْكِذنوُد٥٥٥ر٥۲۹ر

مكدحأرحتيال":هللالوُسَرلاق:لاَيِرْدُحْلاديمَسيبانَعو
ررو
لسموەرەدنعالوسمْشلاعوُلطدنعلصنأ

58°م
دفصلاو"نقصلانع:ةالّصلايفةرشعنعديبىھهنو

 

:مالسلاهيلعهلوقك؛هديصقَيواخوتي:يأهلاىّرَحَنالُف:لاَفي.ديصقييأ(۱)
٦١آريِملْيَدلا]هوخوت:يأةاجَنلاهيفنإ؛ةَكَلَهْلاهيفولوَقدصلاورحت

لامعاكو

امكةاىلَعُداَمِيَعالاَو.اهيباَصأفاَرطأىلعفوقّوْلاوِنْيلْجَرلاىَدْحِإعقر::نفصلا)۲(

سرلالمت
:اًعَمناريقا:دفصلا()



۰۸ Eمشوارربات
ةالَصّوءاعْقالاوةَلَصاَوُمْلاَو٠ةَرَصاَحُمْلا٠َبْلَصلاَو
۳واصبAKL:الاقَو۹(َ(قزاَحْلاَو۷'بقاَحْلاَو9قا

.بيلّصلامايالاحيِفِنْيدضَعلايِفاَجَتوِنْيترِصاَحْلاىلعنيدر:ُبلَصلا(١)

.سوُلُجْلالاحيفاهنلِبلصلا:ةرصاَحُمْلا(۲)

ءمستوُعوکرلاباقلالصنأ:ةلصاَوملا)۳(
دقو‹بالكلاسوُلُجكمقرعَنيلىلعسولا:ءاعقإلا

فيشكتتادقهنفقاَرطَأمْمَجمدععملقنسَأىلإسرلاىلعنمبولاءار:لْدسلا(٥)

سكْبماَرِحْلاسلنملاذَهَوهنروع
لولاصح: قحا(١)

.طئاَعْلاصح:ُبَقَحْلا(۷)

ةَجْئرْفْلاسيلك؛بوثلاقبضُهاَعَميولني:قَرَحلا)۸( هج
ىلعمايلاعمنْيلْجَّرلاىَدْحِإم:”رشصلا:ٍةيشاَحْلايفلاق:رصلاقلع)۹(

تفصال:ىلاَعَلوقنمو.اَمهِيباَصأِفاَرطَ :دقصلاو.(٠۳۱صةّروُس)هداالتصل

۔)۳۸صةروُس)4دالاننرم:ىلاعَُهلوَقهنموعَارقاوه

ٍةفصك5ميقاىلاحيِنيدضعلايِفاجتوىلعنيدلاضووه:بلَصلاَو

:ءاَعقالاو.عوكرلابٌةءارَقْلالصنأ::ةلصاَوُملاو.ةرصاَحُمْلاُهاَنعَميقوبوصل
ِهْيقاَسبْصَتمَعمىلعسول 6بالكللعفتامكضالهيَعضوهب
ناوه:ناَطْيسلاىبقعبفرعىذلاوهودعىلعويلامفياوقو

ميفهِفارطَأنيبعَمْجَيأالو؛لقَسَأىلإبِياتمْلاىلعتماروبوُوهيونلجرلايجر
:نِقاَحْلاو.هتروعفيشكْنَتاللةَعيرذلادسرملريكتافيصهلوناكرتدر
يذل:قِزاَحْلاَوطاعمجيذلاوه::ُبقاَحْلاَوهاتميفلوباجيَِّلاوه
عضواىلعو.عوُشُحْلامهلکكِلَذنف؛هفخهيلعقاض

يفلوُصألاباجيفرثارباهركذوظلاذهبهجرخنمدج
َنِاَحْلاةالص»:يَهللالوُسَرنعیھتامو":ِظْف٥۳۷ِرهلوُسّرلاد

.نامل.بلَصُمْلاو.ٍلْنصْلاوِقْزاَحْلاَو

نمءاَبصَحْلاحسمعوِديلابثباَعلاوِلِصاَوْلاو.ِتْفاَكْلاَو

.[«هبدَبنیبرمينمقطبلصنوقالّصلانصاَرفْالبقةهبَحْلا
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اي:يلعلمالسلاهيلعلاقو.[٥4۸۰رءيِقَهْيبلاو٢۲۹رنيثبخالاعفادي

7onسSASس22„222س

نرقنتال‹ىسفَنلهركأامكلهركأو‹يسفنلبحأامكلبحأيئإيلع

الوكنيمينَعالو.كهْجَولينرالوادجاَسلَوعكارارقضر

oمZoص0ص

الوكْببِقَعىلعندعَقَتالوكرعشفاعتاولَصُتالو؛كلاَمشنع

ص0

كو۷۹راَلا'اَصَحْلابنعالوبلكلاشرفامكَكّيَعاَرْذشرف

ءلاكْعلا

رَقَبلاوفِحاَصمْلاَو‹حاَوْألاو‹مانصألا:ىلَصمْلِل

:ةالصلاعَطَقيو.مْئاَنلاووصهلمكوراّنلاو

ناكهَليذلاٌبلكْلاونيروفْرِقْلاَوءاَسفنلاَوءُبنْجلا
(£) ome e

. هنعقوف
ےسیفتھ

o)0سو٩,ووس eoسصoم1

هسفننعارديرنأيلَصُمْلِلزوُجَيو ؛عاطتساامهيدينيبرامْلاهست

امهستنعهيدينيبرامْلايّلَصْمْلاار:لاقهنأاييبنلانعيورامل

ےسسوسوس واولوام
ةروُصيأةروص(۳)

نودرِتاسيلصملانيبومهيبنكيملاذإ|نيِذَلا5الَصلامعطي()

واةرورضللهععقدزوجيالفدمدحْسمْلايفالإهتلنوُدِهديببعقدارد)0(

هيبلوُحَياليلَصُمْلايدبنيبدَحَأروُرمَيهيتلاةعَكْلاىّرييَلصْمْلا
مسچوسرم

.اهنيبو
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ء٤٢٤۲رءٌعيبرلا]"ناطيشوهامنإف؛هلتاقيلفراملاىبآنإف

.[۸۷٤ر

فقول؛هيلعاذاَميلصملايدبنيبراممانيولامالَسلاولعلاقو

.افيرَخيعبر:ساَنلاضعيلاق؛هنَعهللاايضروزنوياجلاو
o

.دوُجَسلِىَصَحْلاحمودشقشا
ةّيوسَ املءَةيِذْوُمَلاباودلالئقوسالاهي هنأمالسلاهيلعيلانعيوراَمِ

مِكاَحْلاو٥٤٦٤١٤ريِقهْيلا]"کِالَصيفتكنوَبَّرَقَعْلاوةَيحلااولا
م؛بيرقلاناكَملاىلإبيرقلااكملنِلوحلدوجيو.[٢۷۷۰ر
حيرلاَورطملابلوخدلاولاَوُمألاةجنبهل.هتالَص
ننأماَمالكَو.ماَمالا۶اکاهلكضِلناَحَالابجورا
الصيفنکيملنماموهبوالميفهَناكمني
ذُخأَيالف الإفَيالوتدااإفّالخيمالاهلروميوهلعذخ

۶س
ص

°

ê
C
C

\
N

 
لی تّضَقَلاملكتوأةاريدااِِفَلْقْلانملوحتيالنأىلعكيزوجي(۱)

.ةيآلاعتباأبةءارقلانعصحاذِإ|ماَمإلاريقي(۲)
هفقويوهدينيمُهبِذْجَينأةةفِصَو::ٍدِعاَوقْلايفلاق:مالاقلع(۳)

وهناکثّيَحنيفًالإومِلنإماَمإلاناكيحنِةةَالصلايفیناکميف

هلصلوايفيشةميلَخْلِليقبنإءارفاشوأناكامياملاةلصموايصبو
=کردیىُحهَفْلَخنمملسًالو]قالّنملانمعارفادعبهكردّتسااَهرِخآيفوأ
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نعیوزرامل؛شدخلاو؛فاعرلاوءءىقلا:ءايشاهنالنحابٹثدحا

oسس2>€ < oےلZZ< اذِإَفءةالّصلاضبالشدَحْلاَوفاَعَرلاو:لاقهنأالسلاهيلع
PA (۱)

.[(شَدَحْلا)ركذنوُد١١٠ر«عيبَرلا]'ىلعنهبيلَصُمْلاتلا

مموو

ىلعاًضْيَأُفِلْحَُمْلاهدعاَسُيو؛الإالوهاعيَِجعماوُمَلَسيفملي=

:يِلاطيجلارنا.ادحاورواجيال:ةثالثىلإهریغفلْحَسيلفیبانفكِذ

سِيملوجرخوثّدْحَأو:حاضيإلايفلاق]۰/۱الإدعاو فلس

ملوجرَخفِدِجّسَمْلايفْماَمإلاتداناو:لاقناىلإمهِتالَصىلعنوُضْمَيمه

يفاوُناكنوهدمنيجرحيىحىلعاضنالقمنعافي

فصلاهيفزواجامَراَدَقِمفوقصلاْماَمَأيِمَيوأفصلارواجيیحفٍصْحَفلا

حاضيإلا:يخامّشلاظنامدعلاو

ٍةالَصضاقيقف۽؛ضقاتباهنممرخاذماوجفنهبهتالصنمجرخ:(۱)

دعاق:يلطيِجْلاداوقلايفبرجامكضناحجارلافالخريِموُمْأَملا

وکص

Ak1مهتالصنومّييلبضقتيال:ليِقو.
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للصن
وو [وُهَسلادوجس

[ّسلانمهلصوسلايف]
نإ":لاقهنأمالَسلاهيلعيِبنلانعيورامل يلصُاقاد|مكدَحَأنإ

مكدَحَدحواذیلصمکيرديلتحالصهيلعسلف‹ناطيشلا

”enم Oصسص دوجسو.[٤۷١1ريربو٤٤۲رسلاحوهونييسدُجْسيلفكلذ
4

oصس۶oس
ثٹثیحدعفدَوأقيثيمقنمىلعبَاِّإوماتنيمَ

2eوووهر
اقالَصلايفطَلَعلكيفمولابجيد:ليو.موقِ

ويكلليقفناصاجونإ:ليقو.ٍميلْسَلالبق:ليقو.ميلسلا
7ےسصص

لَاَمُحَدَجَسىلوألايفِنِراَقْلاىّلَعاجونولشدندايزاج

يفلوقامنوقرانمميلاَدْعَباَهُدُجْسَي:ليقوٍقرِخآلاىلإمايل
هيلَعيلاىلعيلَصُيملتيئناكايللاكرْفْعَتسأ:ودوجس

 

نيامهوءدوُجسلايفةلّصلاحيتهيفحُب:لوقينمهنيو:رِصاَلاعلاقلع١
دوجسوهسلكل؛لْوَفْلااذهىلَعَوءااحًالصإوةَالَصلاصقلارْبجاهورا
فوادوب.ميلاَدْعَبِناَتَدْجَسوُهَسلكلالاَهنأيوراملوقااذهدَ

۹رجامناو٤٤۱د
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:يقوٍةةالَصربديِفامهدجسيلفامهيستنافءاَمهِدوُجَسدبماسلا

امهدجسلفماَملاىلعَبَجَونِءاَمهربديفاَمُهْدُجْسَيمت۽«نيتعكرعكرب

ہمولہoس
مهوالفومهويفمهوناوههدْحَوجِسموُمملاىلعبجونو‹«هدحو

.مِهوُلاهيلع:ليقوهيلع

ههوامریارکشوهبجوأامیضَقَاوهللالاس



[مْوَصلاباتك]

[قيفوتلاهللابووصلايفباَب]

5دعاوَقرمةدعاقو.ضوُرفْلانصضر0موصلانُمعا

اًيَصلامكلعبيكف:ىلاَعَب«هللالوقهبوجووهضرفىلعليلدلاو

بكىتAY\).:رت(ونتكلماميمدقنیےیللعبح

تفقواذِإعاتمصبولانعاتكاِيلادتّماَصبرع
o

.ريسلانعتكسو

:رِاشلالاق

اصرفلَواص

ُكْلْعَتىَرْخأَوجتح

رهشلااذهيقوناَبعَشنِالخنيل۽ةرْجهْلانِةاسلايفوصلاضٍرف(١)

يلاريكاتايالالیلدبلفاتضرفهنٍةاكَرلافالخبهللاتلوح

هلُصداَرمْلا؛ةرجهلادعباهضَرَفلعلوقاكرلايفةكميتلر
نفحءياهعةاجاَجَعيف()

ُب::لْيَحلانِممْئاَصلااوُرسفوءاهطبرميفاهئاَقنعماَجْللاعضم::كلَعَت

ريغنيةعبرألاويئاوقىلعمَ
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CGرو Loe emك
يفسمشلاتطسوتوةريهظلامْياَقماقواذإ؛راَهنلاماص:لاقيو

:سيفاقرملاق؟ءاَمّسلاكبك

سوسس

ارُحراَهَلاماَصادلودةرسحبكْنَعمهلالسواَهَعَدَف

ۋۇسس

:رخالاقَو

س
4 "باَعلاَلاماصاِىح

o Giیسgo2و0dE مللترن:ىلاعتهللالاق؛اًمْوَص:مالكلانعكاملاىمسيو
#س۳سرووس

.اتمصينعي)٢۲:ميرم)اموص

‹بارشلاوماَعطلانَعكاسا:وُهفموَصلانمضوّرفملاامأو
e ےس2ےہص2ر127 كمذزلالعبيكامك»:ىلاعتهلوقو.مئاَصلاىلعمرحملاميوجو؛عامجلاو

o„سوےArسىءو7 7 vo oo

لكالانوُبَتجَت:يا٤كلمىراصْنلاينعي4ملنم

كِوووو
.موصلالاحيفهنعمتيهناموامجلاوبرشلاو

ATEس|هسoE2 ؛همايصقشفناضمررهشموصمهيلعضرفیراصنلانأركذو
2س2وس20هوے۴سو2

بلطومِهرافْسُأيفمهبرضيف؛ديدشلاحلانمزيِمهاتاامبرهبال
so. s1ءمس<Joo7٥[„ho.

سسسن02ا ءاوعنصاملةرامكمايةرشعهيفاوداَزوءاتشلانیبةنسلانم

م۶ل27س

۰ِماامووىسیو
هيلاهيشتانماذه«باعللاكةلئاساهنمردحتتةعشااهلراص:باعل(۲)
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ويضمنمئروهنوردن؛ويفىکتشامكمنمثاموینيعبرأراصق

اعوبسأمهموصيفدارهضمنمئربملف91مهموصيفديزينُ

sonو2€
اوُراَصفاموینیسمخ:مهللاَقفرخآكلممهيِلوفبكلَملاكلذَتاَمْف

٥هصسککوو

.اموينیسمخنوموصي





فس

لصف

[ناَضَمَررهشلضفيف

اناميِإهماقاوناضَمَرماَصنم":لاقهنأاييهللالوسَرعکد

ناميمناضَمَرلضفيفامولوويدنِدقامهلرفعباسا

ناَضَمَرلحدااد:مالسلاهيلعلاق.[۳۸ريرحب»۳۲۷ر.يرلا"نسنوک

"ن.بطاَيَشلاتدقصوباوبأُتّقلْغوِناَنجْلاباوبتحف

.[۹۷٢ر‹«

سرسون7س

فعاَضُتمدانبااهلمعي4هنسحلک:ىلاَعَهللالاق":مالسلادهيلعلاقَو

يدْبَعقرافءةَنجْلاهبيزْجأانويلُهَنإفموَصلالإةَئامِعْبَسىلإهل
وسو

.[۳۸٦۱رجامئاويش'ىلْجَأنِهبارشوهماعطوهتهس

راَطْفِإدْنِعةَحْرَف:ناَتحْرفمْئاَصللَونجموصلا":مالَسلايلعلاقو

ل":مالَسلاهيلعلاقوېمِلْسَو٤٥۰رَيراَبلا]"هيرءاقلدنعرو

رملةالصالوالوهَلءوُضوالْنَمِلالصالولالصالمِلنامي

‹عيبرلا]"هللامراَحَمْنَعفلابالإوصالوبَلموصال

"كسلاحيرنمهللادنبأمئانصلامقُفوُلُحَل':مَالَسلايلعلاو

 

وردرومل22
نوكَتنيتلاةهيركلاةحئارلاوهوه:ءاحْلامضيُفوُُحْلاوءاقافوءازج:ريصانلاخيَشلاقلع()

نمهاريورابعايفهللااَهّلَعَجَف«برشلاولكلانعٍكاَسْملالوُطبملايف
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واهلياؤرماناولهجيالوقّسَفَيالوتفرلفامص7ناکاذِف

.[۹۱۷ر۳۳۰ر.عير"ملإُهَمَتاَش

یمورخآييفوييهللالوُسَراًنبطَخ:لاقيِسرافْلاناَمْلَسنع

أدقساَنلااهيا":لاقف«نابعش ةليلهيفرهشكرامرهشرَهَشْمكْلطَا

برقينمءاَعْوَطَتمايو.ةضيرفايعاعَولأنيريخرق

رهشوهواوساَميِفةضيرفىدانمكناكرْيَحْلالاصحخنمهيف
تمحرهوارهشو.نِمْوَمْلاقررهيفارتشهاونربصلا

ص0

وينديةرفَمناکاًمِاصهيفرَنمرانلانمقْنِعهرخآوترفغمهطسوأو

ِهرْجَأنِمهَلصنينأريغنيورجألئيهَلناكو؛رالانهيراق

لوُسَرلاَمْئاَصلاهبرقامدپالكسيللالوُسراباي:اولاََيش

واوأنِبةَقَذَمىلعاًمِاصرفْنَمباوااذَههللايطاهللا

4

دنامليرشيبضوَحنيللاقساماوفننموءءامِةبرش

رفعهکولمَمنعهيفففخنموفرقتعَأنمكناكوهَللُخدَيىح
نوُضْرُثناتلصَخ:لاصخبرأنيهيفاورا.ررالانِهفتوهَلهلا
امهَنوُضْرُتنالاِناَصَحْلاف.امهْنَعْمُكَلىتِغًالناتصَحَومكبراهب
نالاْناَعَلْصَحْلاماوللالإهَلنأهتافمكبر
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ريغنِرِفاَسَمْلاوأضيرَمْلاَرطْفأنإووتصلضّرَمْلادايز:ينا
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ءٍةَيالايفَكِلَذَوراَطْفإلايفاَمُهَلصخرهللانأل؛اَمهِْوَصِلَداَسَفال:ليقو(۱)

حصاتْيَحَو(۳۳دمحم4ناَالاَقىَلاَعَيهللانِ::اولاَاَمهِمْوَصِداَسفِ

.يهَلِلنْيمِحَتقُماًناكالو؛اِهََعمامَبَجَر
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البنْيَمْئاَصاَحَبْصَأاَمَدْعَبليلانيراَطفإلاةيريعنيراسلاوأضيمرفنو
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ضْعَبلاقو(۳۳دّمَحُم)ركنا:ىلاعَتهلقاَمْهَمْوَصِنالِطْييالفموّنصلا
يلاميلانيوسويفرفويصنىشاَِرِفاَمْلاىلعلب:ءاَهَقْلا
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نِىلإرضااذإاماو1 مادامجرحدهيلعسيلفناَضَمَيفبهبِهسُفءاجنإ
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o oۋۇê

س كيسانجَحْلانلعلانععحهَفاليملأُهللاو.ورْيَغنعدبع
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.ثيِدَحْلايفامك؛باَنِكلا



A 8 مضولا٢C۸باتڪ

؛ةهبشيفمقيوَأمْوَصدسالثلبقماعْطلانِدافضِمْضَمْيو
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.ةهبشلايفعقالليلانِ

ةَيِشاَحْلايفلاق:رصعلاقلع() حطيْملهنأنطمِلفكناااذِإفالِخلا:ةييش
:لاقنموهيلعبجوءانوللاومكيديفحْ:لاَقرمقلكامدع
نُىلإءاَمْلُعْلاروهمجلوقروهویاَضَقهلعبجوم؛لصاَحلامللوهحلا
حط:ىاَلوقيفعقوللاَميحالابيسوءطوْحألوألالْوَقْلاو:لاق

يذلاوهاِةَاَضِإَ(۱۸۷:ةَرقَلا)دوسلاطيارألا
::ةِسوُبظر.ههإخلءاننيتيملووشتيفر؛َفالِخْلاحقو
.[۷۹/۲مالسإلاديعاوق:يِلاطيِجلا.[۷٤٤ٍصْنَْولاىلع
نأناكلبقويذلاَوُهاَيلِإنييكٌةقاضإَف::هلوقنِبَجَْا:لوُقأو
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وتاتينينالااذهَدْعَبلهفهننفلاقريَااإنلقاضدوك
قيناك::ںوُاَف!اتلنيتيموسفيفيددقهَل::اولاقثْيَحمهينِبجَعلاوأ
ءادبَألاكشإلللحمالقتّدَرَودقواَمأءايَلِإنيلةقاضإدريملوللاكشإلااذَه
الإييفنأارقايفيالوالىحلكسابعنالوقوهحجار
.ملعأهللاوءاڏهب
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لاقوصلانَعُهَلسَفسابعنباىلإءاجالُجَرنایوری
7تنكنيفحملنمميدنعڻاکثیردحبكُلالأ:سابع

ديرتنكنوءامويطقيواموناکُهِإمَلَسلادهيلعدوادايم
0مص

رهشلالوانياينالرموصيناکهفالسلاهيلعنامیلسهنبامايص

للولاءاَردعْلاناىسمبيعديتتنكنِيرخآنمةنالثوهطَسونم

نويموُصتتاكاَهََفمَاماصُديرُتتنكنورَُهوُصَيناكهل
مِساَقلايبيِشَرَقلايبرعلايلارشاريحنديثتنكنوامویرطفتو

عبارورشعثلاث؛رهتشلکنيمابنالتموصبناکهَ.مالَسلاولع

مماَجيفيِطوُيسلاو5٢٤٢٤۲[رشعسماخوشع
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للاىلإَةَعِطَقْنمَلاوُ.ٍجاورالانعةَعِطَعْمْللوباالسلاهلعمیرم:ِءاَرذَعلا)۱

.اهُتراكبضعفتمليتلا.ايدلانعةضملا
سلاسالاتابارطْضاهينمْالهَلصأالايو٠صأا)۲(
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هنأهيلعُهمًالَسوهللاتاولصُهنَعيوردوءاَقَلطُمنوکسلبدیکالوضبمهضعب
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ومَسفءحالّسلاةعفعَفهيفمملف ٥ق رئاسىلع۱لومصهوُمَّسْ

اَلاهيففعاضُتهال؛هموصبحبسوقلىلع4هللا

.َرِئابكْلابجامِلاتاكيملاهيفركي
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ىلعهلضفوءمالسلاهلعلوسرلارهشوهو‹نابعشرهش:ةياثلاو

تلاقوالسلوءالسع6لوسلالفكويلاراس
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هتیاراموةرإمعقا٠ولمأللوفىح

.[۸٤۳۹ناراو۸۹۸ريرتبناشيفهئماًماِصركهشيف

هيواُنَهيفيريمرهألا:كلاشيسلل=
:يزوُجْلانبا]"هئادعأيدينمءايهللاذَقَْأهيفواَنلعهللابات
ءَةَعوُضوَملاثيِداَحَألايِفيِآللا:ىطويسلاو١/١٤۱۲تاعوُضْوَمْلا
مْيعللصفويو]٤/۲

اِ!لوباِناويديفاهللحملثيِداَحأبارلايفسللاهمحر-ُفّنَصْمْلادروأ()
ىلَعلوُصُحْلاىلإسوُفَللبيهرَتلاوبيرلايففيعضلاثيِدَحْلالبقها

نأديب«اّباكدلانعسفنلارينوِلاَمْعألاىلعسلاديو

َدوققَحُمْلاِهْيلَعاماذه؛اَقَلطُمهببلالديْسالاروُجَيالفعوضومهنهنأتبثىمثيَِحلا
ءاَمْلْعْلانم

ِلاَْالبكرنخيلإورالذميفلَايفيريالعلا١
“دقوكلذنعهللاىلاعتنمءيش
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TWEEرو2
روُهشلارئاسىلعهلقملارهشوهوناضَمَررش;

.مَمَألارئاَسىلعٍةَمألاوهلضَفك

Wo س

.رهشفَلَانمريخيهوردفاهليل:ةعبارلاو

ءاَرَجْلامويوهوهموصزوجيالوءلاوشنمرطفْلاموي:ةَسِماَحْلاَو

يضرةّشِياَعتاوىلاهللاركذمايايهوُماَيَأ:ةسداسلاو

حصاةّجِحلايِلالهلهآاِفسبحاَصباشناک:اَهنعهللا

ىلعَكلَمَحام":هللاقواعديييهللالوُسَرىلإحلاعرافءاًمْئاَص

جَحْلامايوماتاميههللالوُسَراي:'؟مابَألاِهِذَهمايِص

وبلكبكَلنإ":ةَيهللالوُسَرهَللاقيفنأهللاىسَع

وللاليسيفاهيَلَعليتةَامَوٍةَدَبةئامَوٍةبَكَرئاملادع
ةئاملكبكلفَةَقَرَعممويناکاذِإوفلاةئاملكبكلفةيورَلامويناکاذِإو

ةعوضوملاثيداَحألايفيلاللاو۲يروجنالاوترا"نالا

يطول
۳

CAWA Wd>1)۲(مو
الئل؛تاقّرَعِبفقونَمِلالإهمايصبحتسيوءةفرعموي::ةعباسلاو

 

مَلَعليجاملكوءجَحْلالاَمَْأ:رئاَعَسلاوعلاناكمعمعَْج()
وهفىَلاَعَتهللاةعاطل

ل‹مايصلابةعمجلاٍداَرفإنعيهنلابنکضبيفتیار:رصاَلالع)۲(

س€وسوورو
:لوقيييلاتعيس:لاقهنةَريرهيبانع:هصنو).تّبسلاوأسيوُخلاهَعَمماصي

دَحَأنوصيالمث" »۱۸۸ر.يراَحبلاحيحَص]'ُهدْعَبوأهلاًموَيلإةعمحلاويمکدَح

٨و

.[۲۷۳۹ر
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ُروُجَيالومويوهوحلاموي::.ءاَعّللانعهفعلض
39o

2o ِ 4y كلورموو٩وور o عْلْطَتمل"يلالاق.مايألاديسوُهَوِقعُمُجْلامو:ةَعِساَلاَو
سوو

«نابِحناو»۱۷۳۷رمْحأ]موينمَلَضْفَمويرىلعبرسمشلا

مسرموس

.ةنسفلانیسمخماصرمهماصنموبحتسيو٠.[٢۲۷۷ر

go سسسJWوپو۲س

شاعهبالءاروشاعيمسو؛1”ءاروشاعمو

ر

تاماركلاوهده

سوس

ابغي..ةَنسمايصلعهمايصوەلنيلرشعلا

م
مامی دقوميظَعلضفهموصيقوونصتتاكاعهللايضرومَامأنأدوردف(١)
ىلإَنوُدِاَوْلافعنضَيالىحهبسلاىسهموصهيلعهللاتاولصهللالوُسَ
ُِحْلاركهعامكسيوهفكرَعمويحاحاراعييفوقنعحلا
وكلذةصْرفنعاوُلفْعَوالقالإءاعدلاكريوسولايففمرارانِموا
نماریٹکتیریخملایلاميرليِلَجْلاُماَعمْلاكيدوٍعل
يِف=مِهِمْعَرىلعتقوْلاءاَضَقِكحضلاَورامايفنوفيججُحل
.ِةَلاَهَجْلَوةَلععْلابهلعدةماسلامد

قلَخوضراروِتاَواَمَسلاقْلَح:اهلمةةريبكثادْحَأهيفتير:رالقلع
هيفوبويانعءالَفّشكونوغرفقرعرانماَهللاىتهيفومدا

جسمايناَربطلا]خل.ةَعاسلاوَهيقودودبْنَرْفْغودَىلعلابات
ضبنأالإتكلاءىشلاهموصيفروو٥۸ر»۸٥٥ر

مهال؛َدوُهَلافلاحيىحميسامويا(وصبهيوَصعيتنوحياوُناكةياحصلا

هللالوُسَرنعارنكلذيفنوُوُريورعالموماجركلءاوموت
وکس

موياوُموُصدويلاوفِلاَحَوءاَروُشاَعموياوموُص':اعوفرَمسابعنبانع:هصنو])
sد o € 3د

.[۸۱۸۹ر‹«١٠۲۱رRAهدعبامويوأهلبق

قلع(۲)



۸ چتاCDبچ
لوُسَررهَعَدَينكيملةعبرأ:IFهنأاَهْنَعهللايضرةّصقَحنَعَو

€2)192)۱(هە6
لکنممابةئالُثمايِصورْشَعْلامايِصویاَروُشاَعمويماَِص::اليهللا

٢0رمْحَأَو٤۷۲رياَسلا]ةاَدّعْلاةالَصلبقناتعكرلاورهش

ىحنهااللاصخثالثةييهللالوُسَريمَلَع:لاقةريرهىبأنعو

هالكرهَشلكنموُصأنأةيناثلاو«رثونعالإماناالنأ:اًهاَدْحِإ؛َتوم

.[١۰۱۷رملويِراَعُبْلا]ىَحُضلاالصعداالنا:لالوماي

ےس
PYمسسس

هعبتامثناضمرماصنم'ووللالورلاق:لاقةريرهوُبیورو

O)رهدلاماصمناكلاشنم (e[٢۲۸۱رملو»۳۲۱ر‹عيبرلا].

oس

موومویةئامِيالْثيموصطاکلُبسحأاولاَعَت:ريرهوُباق

هَةااجنمل:لاقىلاعَتهللانال؛اَموييسلاوشنيممايأةَنِسموَص
>€وتصےسص7

عارشَعمافموقمويلكف:ماعنألا)ايار
رعاياتفرعقالطإلااهيوةعستاهنأل؛اًيِلْعَتعلا(١)

طَسْوألاورهشلكنيملوألايهوىلعضياايالايهاةالث()

.ةياورىلعريخ

ئايالاًمْوَينيلناَضَمَروصلِعُجاذهلءةّنسلاوهةِاَوَرلاهذهبّسَحىلعرهدلا(۳)
شاناکاِهباسحناوماياةسمخبةَسلانمکاكلذنوكيف٤«نيتسبتسلاو

!؟اموينيرشِعوةعْسِ
نمسيّماوَرضاماينأيومارالابّسَحىّلَعرهي:رِعاَلالاقلع(8)

ورنامانوُموُقأوطنايِام:لاقهنأيءءيانَعيوردق

لاقو٤٦٤رملم4۷۷£٦يِراَحبلا"ئمسيلفنعبِغَرنمفاسلا
اصنَمِلْموَصال:لاقهنأالنقلهعاعدقف؛ِرْخَدلاوصاأ:حاَضيإلابِحاَص

حاضيإلا::يخامشلا۹۸ر»۱۸۷ريرحب"دلا



5

۰۸

دکمشولار
zoس٤ o “o1ٍ٥2>

اوُفَققيساأيداوابإل هاتيلکرصافرشا
صص

goر نحتامیرلهءاذهاياي:لتلفتْمَقةعباسلاتاكملفءاعبسىدا
„00 4 الأ:لاقفوباتريشنأديرثاميارياف؟كّيلعسيخنأيطتتالو؛هيف

ىلعىَضَقهللانِ:لاَقفءار:الق؟هسْفَىلعهللاُءاَضَءاَضَقِبمكربخأ

٥0KL4ص

وباناکمويهللاهورالإهاييفسقتمطبعنامو
صوسوسوسسصوس

«قازرلادبعو4۷٤نازبلا]ُهُموُصَيفديدّشلارَحْلامويعبيكلذدعبىسوم

.[۷۸۹۷ر

)۱(4رےس

6بجرنمنورشعْلاوعباتسلاميلامايألانهوَبحسامي

وoےس

يِنمنوُرشعلاَوُرسِماَحْلامولانمرشعسِماَحْلامويلاو

يفعوطتملالحداذا.ةجحلايِذنمعياسلاونملوألاو

ملامهلقىتشسانإالإلُهلدَبهمزادمعَتمُهدَسْفَأمث3ةلِاَلا

.راهنلافصتتي

.مكحأو2هالامصسبضل

يِدمَحمْلاعاعشإلادٹاعبنالىركذلاهنو؛ِةْعَبلامويوه::بَجَرنمنوُرْشِمْلاوعياسلا

اهل؛َةَميِظَعْلاىركذلاذهلءاَيَحإهموصفةمويوهونيِملاَعْلِلةةَمحَرلاو

.هبلَعدهللاتاولصدمحماَنءِوتاّرجْعم



[ةاكزلاباتك]

ةاكَرلايفباب

[اهتيعورشمةلدأوةاكزلاىنعم]

ضْارفنمةضيرفودِعاوقنم٠ةدِعاقةاكزلانأْملَعا
EY WA 7 ۲

ِ

:ةْعللايفةاكزلاو۰واهبوکَيلاَمْلانل؛ةاکزتّیمسونيالا
يناَمُعْلاُبمحالاق.ةراهَطلاوةدايَرلاَوءامَلا

(VJ) 2 )1(٥ornلہ٤س۶سس1 بسَحلَونياهبوکريسيلذإبراالومهيلةراجتلايفام

3ممسوصےس هبراحاَهِاَدَنمعنانموءاكريشدَقَفهركلأنمفنيالاناكرأنمنكر:يا(۱)
.ةريوتنبوامكهَلةاكرلاءانیعقمميفركبوبلمفامكمامرا

معلاوومنوكيفللانِكربلاهیفلکورهيوومني:وکزي(٢)
.ِداَِعلاَوهللاقوقحنمهءاقتوهءافص:لاَملاةراهط(۳)
لالالامِشاَومامامه(8)

۱.ةجاح:بَّرأ(٥)

.وُلْعَيوکري
بسلا:ُبَسَحْلا)۷(



)باتكع ٠٠۲) دجمضولا

الوقلاَوُمَألاىلعىلاعَتهللااهبجوأدقةاكزلاو

٤1ماَعْنَألا)ىداورقاوفاولاو)۷۸َجَحلا)4

0

.اَهَلْحَأةياًهوُريص:ةاكرلاانآ(١)

:داَصَحْلا(۲)

قحاناَِنِقاكولاضفلبقتَرَفيكمةيألانأحجأرلاريعانيشلاقلع(۳)
رءارنْييتفحْلاوٍةَفحلاب دقصتوىضّرشبكِلَذخف؛اًضْرَفناكِداَصَحْلامويء
ملا

م



ب
۰0

[َهلئاَضَفين]

اوواَدَواكرلاب'كَلاومَوصح":لاقهَكيهللالوُسَریو
يناربطلاوري۱ِءاعدلاببالَبلاغاَوَأاةفدَصلاببماضرم

لامَصَقَرام"لهللالوُسرا:لاقةريرهوبایورو.[١۱۹١۱ريف

سس

هداالإِةمَلظَمنعدبعافَعامو٠٠٠هعالإدبععضاوَتامونِ
ةاكَرلاىدانم":َيلاقو.[٢٢٠۲ريِذْرَلاَو۷۷رميشا"عاهبلا
ريبكلايفيناَربطلا]"هسحشیوقفنامایدوفضلایر

2

.[١٤۸١۱ريِفيقهيبلاو

سەس

يفسم:لاصخشعةقدصلايف:ءاَمكَحْلاضبلاقو

.ةرخألايف سمخوءاندلا

 

ٍيقرَحْلاوقرقلاوقرَّسلاولاولَهانيمكلاومأاوظفَحا:اوُنصَح(۱)
يلع2 ل«نيدوءاملعللولدَعْلاٍةَمْيالوِهِلوُسَرِلولاراعلا

كَمَالكاس1:ىلعيلاننِموَمْلااتناوخإنمهَلمُضاَوَلاباترمأ
لالوهاندلجأنماًيندلالهألام»)0ارعا4لآ
هللاصودَقَفَفعْضَينأنِموُمْلِليفيامو©تقموضوه؛راقكلرجلا

.(۲۹حنفْلا)€مر2الع:لوقنينموَملا



Aنہ.
251عضولا٢C۹بانک2

[ايندلاىفةاكزلالاصخ]

:مالسلاهيلعهلوقل؛لاَمْلا:اهوايفيتاولاماف
)۱لو٥ل2

هلوقل؛ندبلاريهطت:ةيناثلاوء[ّجيرَْتقس'ةاكرلابمُكلاَوُمااونصح
3مس7م

:ةثلاثلاو‹((١١٠:ةّبوّنلا)ايميكومهرهطتةفدصدصنمدخدخط:
ل0وسدِےاوو2م

ةعسوءلاَملايفةكرب:ةعبارلاوَنينِموُمْلانمنيِكاَسَمْلاىلعروُرسلالاخدإ

قزلاروشودشوهفوئنبامو:یلاعتهلوقليف
وسا77

اوواد":مالسلاهيلعهلوَقِ؛ضاَرَمالاوالبلاعقد:ةَسِماَحْلاَو‹(۳۹:ًاَس)

'ةَدصلابمكاضْرَم

ZA"و

[ةرخآلايفةاكزلالاصخ]

ايتورَحْلاديشمالِظاهبحاَصِلنوكتف:ةرخآلايفيوللاامو
يفِتاَجَرَدلامَقرتو؛طارصلاىلعَاَوَجْلالهو‹ناَريِْلا؛باَسِحلِل
.ةَنجْلا

ص

ِنَدَبْلاريهطت(١) ريحايفوبوبحاصسُفدوُجَتىَكرمْلالامانق<علانيهد
يفَقْفْنينُاهيحاصسففلوٍةئاغِإوبباوايفةَئاوماعلاملا
هبحاصحرَشنَيءدالقوُقُحَوهللاقوقنرالَالاَمْلانأل؛ِدِساَعَمْلاَويِصاَعَمْل
ىلإةَرِخَدَينأهيلعهبهللاَمعْنأاممرکنأىريويللاىلإتابرقلايفقافثإلاىلإ
.قفومْلاهللاوهلكاذهسُكَعىلعىكزياليِذَلالاَمْلاو.ةرخألا



v
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2
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[اهمظعتوةقدصلانْيزتلاصخأ]

A نماَهُجاَرْخِإ:اَهْلَوَأ.اهمظعُتوةقدصلاهريلاصحخعبس::لايو

.(۲۷:ةَرَقلا)امتبيطنمارغون:ىلاَعَيهلوقل؛لَالَحْلا

4نيكسسملاَورقميُتفَدَصلأامدا:ىلاعتهلوقلهتتميفاهو:

:ةعبارلاو.ِتْومْلاوأتولاةفاَحَماهليجْعَت:ةكلاكلاو.(١٠:ةّبوَلا)

.قولْحَميفمَالوءايرلالهللهريل
هعىذألافك٠::ةعباسلاوهلمهذَانمىلعاهبنملكر: ةَسِداَسلاَو

€ىدألاونسليمكَيََدَصاولِطث3:ىلاعتلوق؛بالا۷لاَطِْةفاحَم
.(٤٦۲:ةَرَقَبْلا)

٠نيعقدوبَلَطَوِهِلاَيَوهتوقك؛هَللاةَعاطىلعاهبريِسَينم:ةاكرلاقسم()

قسِفنم؛يِصاَعَمْلاىلعاَهَقفنينماأهللاليسيفواَهجْلاىلعاهباعمالو

رَناکولوكرملهَُهَتاكزرمقرِكاَنملاهذهتاَرَدَُسْلابٴرشو

ر
هلامنماهجرُْيملامهيميفىقعَيضمْلانإهامولتوأميٍتلاَمْلاتوف()

.اَهلْرَعَيو
اوديصقَت(۲)
.ءيِدّرلا:(0)

.ةمركملاكليلُجألوأيلعتقدصتنمىلعلضفتلاوديِدْعَملا(٥)

.اهباَوَتداَسفِإيأ()





#س

[ةاكلاعنامديعويئ]

يفاهتوتِمالَردلارَبحَللاكوكبميلاد:ىلاعتهللالاق

َمَِإ:ءاَملعلالاق4©ري

ال؛ءةَضفةضقْلاٍتّيمُسَوءىقيالوبَحْذَيهَل؛اَبهَذُبَحَذلايمس

آ
ذ

0

۹

\
©

اهب
enoسوسوس

ىلعةلالدنّيمْسالابكّبسَحَو.ىقبالوقرف:يضن

نعلتضقاملكمنيلاف.رئكلاىتميفملافلوا

AAA لەس4

تعدكلنقداتجرللادبعنرباجلولصل

ننکسيلفهاكرتيدلاملُکمَعنالاقو.زئکبسیلورشكع

قوقناکنِإونکوهفاكدوفلالکونيراعبستحتناکنو

٠[۹۸۲۷ر(ص)يبنلاىلإاعوفرمطسوألايفيناربطلاويهقيبلا]ضْرألا

 

وٿ

نوقدَصَعيالونوُجرْخل,نوُزِجَحَيونوُنرخي)۱

.هللاٍةاَضْرَمءاياهم
تبهذأدقفكلامةاكزتيدأاذإ":ظفلب(ص)ىبنلاىلإهللادبعنبرباجهعفرثيدحاذه)۲(

.[٢٢۲۲ر؛ةميزخنباو»۷۰۳رءىهقيبلا]."هرشكنع
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هلعيذلاقحاىدادققهلامةاكَرىانم"هلعيلالاك
هيلعيلالاقو.[٤۹۹۳ريبننباو۷۳۳ر"هلروهفدازنمو

ِةَماَيِفْلامويناكاذالإ؛
وس9صس

وهقاکريدوالقروالوبهذبحاصنيام:مالسلا

هنهبجاهبیوکف«منهجراکيفايَعنيحصهَحص

فلاياناکويشوداعيللايِضَقىحرهوهجو

َ هسو9ک EY 1واتدماكبلعتاکامرفارفرف
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ص

مموس

امو.ةسفأحراقناكموييفدوابنيلمكحَيىحاغألوأ

امرفارقَرَقعاقبٍةمايْلاموياهلحُبالإاهئاكريدوبالمنغبحاصنِ
احلالوءاصقعاهيفسيلءاهنوُرقبطوهِلو4َئاك

موبيفهدييلايضفيىحاملأهعتررخهلعتسع
.[1۲۸۹۳رهيلو۳۳۷ريسنوُدُعَتاممٍةَسفَلانيسْمَحةرادقمناک

»٤٤۳ر‹عيبرلا]]"لَعَفَيةاكرلاعنام"::لاقيييلانأأسابعنبانمو

*>202tم عيبرلالاق..["...ةاكرلاوةالّصلانيبقرفنمنلتاقألهللا":ظفلب«۱۳۳

نعلرصتخميِفوسلالعاقوهرقََقلا:يف::رالخبشلاقلع(۱)
.اهاترىويتلايهشلهاتفبهذديتلايه

امرقوأوسلما:رقرقويومُاناَكَملا:رقرقاق.هَِههْجَوىلعيِ:حطب()
.اًنمسيأ:تّئاک

.ِنوُرقلاةيوَمْلا:ءاصقع(۳)

اهاتٴةبذيلايه:ءاَحْلَج(4)
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۔ےسسو َكِلَذِيوء[٤٤۳راَهَذْحَأماَمِإنيماَهَعَماذإكلذ:ةدّيبعوبالاق

لوُسَرىلإُهَنوُدَوياوناكامم'الاقعينموعمولِهَللاو:هةركبوبالاق

نعو.هللابَقَحْلَأیت[٤٩٠ر«يئاسنلاو٤٤۳ر4هيلع2یهللا

َهَلاَقيعناملال":لاقيييلانعهللايضرسابعنا

ييلانعسابعنبانعو.اهينامكاهيِف°٤٤رال

هَلعراعاجُشةروصيفٍةماَقلامويعاجهکملوُهلاَمرشکنم":لاق

٣٤۳ر''هدابعنیرهللايىح4هباذَعببلکو

و .ملعأهللاو.يفاا:ناَييَرلاو.[۱۳۳۸ر

الاقعينم

.["...ينوعتمولهلو":ظفلبثيدحلادرولاوماقَدْنَعاورميأيناوُمَم() يواسيامٌداَرمْلا:ليِقو٠ةَقدَصلاليانممرعباهبطبرناکيذلالحَللاَقِعْلا)۲(

:َقاَنعْلاءاَقاََعیوریواعلةَكدّصلابيصَتداملا:ليو.ةقدصلاقوقحنيلاق
و

اهلكتاكاذِإنعلةاكزيفقاعذأراجانمرکبيبالوبجحا.ةلُخَسلا

معللاوليلايفركبيأنيادعليو.ًالاخس
لالْحْسالاَوِنيدَملاةهجىلعاهلهتمناكنِ:ٍةَيِشاَحْلايفلاق:رصخلاقلع()

٤ةاةهجىلعنكنإرمألاينصأنةايه

وُبَأ:رظْنا].عَروُلاوُوهوباواطارشلالتخالةَحيِحَصتّئاكنوهلَباَوث

..[٤4۷صنَاىلعياخ::ةَِس

سفنيفیوههفتمريغيفاهعيضاَووه:(8)
:ةي:ِناَعييَِزهلأتلاتكلاردمي-يذلاوه:عّرفأوابعث:عاجش(٥)

ِناَتَمْحل::ليِقويفِناَتَدْيزوأمافِناَغَتكَناطقواقوقاوستك

نَال
اَلامقنمودبَولاةَةهىلعرهَظَييذلامسلا:ةوغرلا(1)
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نوکٍدْبَعنمام":ٍَيهللالوُسَرلاق:لاقًةريرهيبآنَعَو
نيم۽رفاعاشهلالمالإوقحريعيفوأوقحنيةَ

ر
۰
.

وسوس

:| دوعُهَللوقنموناديىح؛هلِمداعملِِدَحَبرميال؛ٍحيرلا

اينالايفيبلَحْبَتتنكيلكلاماأوينيدبيمب:لوقكنمِهَللاب

‹[٠٢۲۲۲رءيئاَسَنلاوءيِذِمْرّتلا]"منهجهلخديىح4هقْنعيفققوطي

لآ)مكملريالادَرباكيفكلذ

فوَس:هانعَمنييس4:هوَقيفسلا:دربملالاق(٠
صrہو

.نوقوطي

2on E E N يفيناربطلا]"راثلايفةاكزلاعنا:ٍةَييلالاقلاقو
ل":يتلالاق:اَهّنَعهللايضرةّشئاَعتلاقَو.[۹۸٥1رلاَمْمْلازثكو۹۳ر

1 hee Ce e etلاق[٤٥٤رُدسَو۷٠يِيْلا]"هنكلْهأالإالامةقدصلاطلاخت
9ےسص ترهظالوهللامهاليالإلإ"رَْعْلاموقضقتام:السلايعيبا

مالإةاكّرلاموفعمالوطلاهعسفيكلتيا
o٥وو

لاعماسمحعمنم:لاقيو.[۷۷٢٢۲ريقل"طملامهنعهلل

o71٠1منم3oسon (E Xoce a عمةقدصلاعنمنمولاملظنهنيهللامةاكزلاعمنم::اسمخهشم

وعىلعفلقوطي
‹ِناَميالانمناساُهَمَّرَعْلااملکوَِقَعْلاووةمْذلاونامألا:دّهَعْلا(۲)

اَفِحْلاَومرحلاةَياَعرونيمويلَِناَدحَولاِ
ْمُكَلاَوُمَأاوُتِصَح"ةيلاقامكالارشهلامَناَمَأنأل؛فَالثإلابيِلاَسأبلَمُباَصُي()

نم:يآ[هجيرْحَتقبس'ةاکرلاب

.تاّبرَقلااوووَلا:ةقدصلا(٤)
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مءاعدلاعّتمنموفيضرأةكربهللانمرْشُعْلاعَنمنموهَهَيِفاَعْلاهلمهللا
4صیسOےسص

.ِتومْلادنِعديحْولاهمكهنهللانمةالَصلابنواهنمونِهلا

وسس

:ةاكَرلاعناميفاودشناو

هََمدوُلْحْلايفهللايعَمْطَتهب"نتمكلاَمْلاعماَجاب

هممَاهمتلاَملالمَحلح
م

ص

نم:كِلَذيفاعماَلاىلإيدۇيلامةاكرلا:ءاَمَلْعْلاضعي

ةرمعاهعمنمواهيلاقنوهبقت

غ)٦(سهسو0وgoo„سس9ۋس

عفانريغشيعتاذّلَو`ماتوررتيل
ی
eر Es (0) sere (8) 7 مْئاَقَولاموي”وقَرلاكثروُباهمرحوباَّسِحْلاشقاهلِحيف

آہ

ىَقْسُتيابوُبحْلاةاكز:رشعلا(۱)

.لاَمْلاعناَماي:ٍةَخْنُسيف()

.وبلحباماريك:يأ؛وبلَخْبت:وپنيت()
۱اهلالَح(9
.باقِعهمارَح::يا؛اَهُمرَح(٥)

جت:ىلاعَتلاق؛راّلالهماَعطيهكوشتاذةرجش:)۷(

.(44ناَحْدلا)4(ريكلام
ص۳ص

.ةيِقاَعْلا:رسكلاببغل()
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[ةاکيٺ]

(۱) 3oo قحلالمجأو٠موسرملاِهباَِكيفىلاعتهللااهبجْوأدقةاكرلانأمّلَعا

ءاهَماكحأواهتتسةيهللالوُسَرنيفىلعلاومَألايفبجاولا
صےہصصم

:اهواایشنالييفهلکكلذصحتييوهملاَعَمَواهدودحمسرز

2ووهر)8صل4ورو
اما.موُتحَمْلاُرضْرفْلا:ثلاثلاوموسم|:يناثلاوعوتلا

:نامسقلاَ.معنوبخوضن::ماَسقأكمرمونا

oےس(٦م°وسرصو)0)

؛«رمىو4تلسويعشوهربماَسْفأهسبَحْلاو.بهذ

وتبثملانيوُسرملا

.اهَقرط
.اھبىدتهُبقرطلِلةَمًالعليجام:مِلاعَْلا()
يفةاشنيروبولايفيقسوأةسْمُحَك؛ةاكرلاهيفْمَرَْتيذلاُراَدَقِمْلا(89)

.مِاوسلايفكِلَذلُكوورخآىلإماعلايفرقباوألبإلانمٍةْسَحَو
نُءاَمَلعْلا(نمٌةعاَمَجتوراماوُجَتحاَو::دِعاَوَقْلايفلاق::ُرِصاَنلالع-(0)

ماجتمَهاشةييفاإيناطقلانميشيفسي:لاقيييلا
۱.[۹/۲اوف:يِلاطيِجْلاراخللاو:يِهوء[ج

ةاكرلااهنذخْوُتيلاهِذَهَو.َةطْنِحْلانكرَەقهلسيلرييّشلانيبرصمضلتسلا0

.ةّتسلابوُبحْلاِبَةَفوُرَعَملايهودْنِع
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oصےس o9 eسسسس€س

ناضو.سیاوَجوقبوهليا:ماسقاةسمخمسنمْنلاوبيبو

o„سس oe o0Jm2وم
ىلعبهذلا:اهبهبباَصّنلامسي؛ىلعلمحتاهنمةعبرأو.رعمو

ىلعناتضلاوٍسِماَوَجْلاىلعىلعربلاويضل
412ووےو)۳(zoمر

ءمَنْعلاوءرقلاوءلبإلا:تقوادذأىلإجاتحَتاهمةعبراو
YPصسوولس)9ےسوولس

رهشبحتسيوةسلاروُهشنيمولَعمرهشٍةاكرللتقواذخألبَحَسيو

ذهريغيفلُجَرلاكلميفلاَمْلالحدنإو.مَرَحمْلاوأناضَمَروأبجر

.ٍمَدْعْلاورَقَبْلاىلعاَموَقَلطَأمثمعننمظْعَمهداهنا؛ليرلهلص:معنلا(١)

امهانمتدحأبوتاإو.اًهرثكأمةءاكرلاخوف:لمحُت()
ماَعْنَلاَولاَوُمَأكاعميِفاموضّنلايفكِلْذَولحلناَرَوَدوه:تقولا(۳)

كلاماليثيفامكِءداَصَحتوفبوحماو
هکلبنيهلامحربانأهَلاوُلاَتحاَوءاذَهءاهقفلاضببح:رِصَلالالَ
هنألصألالبلاياذهينبجْعيالو:لوقأٍموُلعَمْلارهَشلايفيفُبم.ةبهلاب

َبّرقَتام":يسدقْلاثيِدَحْلايقورفاوهواصلاهيفلمكييذلاَرْهَشلاتقوي

ضّرفاذهو.[٤٤۳رنانباو۱۳۷ريرحبهيلعهضرفااميِبَعيِ

اهريِخأَتِللاحتنااناكيصلاقوأبكوميهيّ؛باصلالَكتو
روهشلاوطِناَرِمَسُمِساَنلايِفَةَجاَحْلاَورقمان5ِتاقوألاهِميِدقَلالو

لماكحوهجاتاجاَحْلاسييذلاةاكرلابابنوُكينأيفكقلا
يفِةَلِفاَتلالضَفنأدرودَوطينٍةَليضاَفلاروُهشلالصفٌداَرَأنمو
وُبَأخيشلاجلاق٠دقو‹هتمحروهللاٍةَعَسنِاذَهووربعيفضرلِعناَضَمَر

قاحْسِإوُبأ]وهجاراىلعويفللاهمحرقاحسإ

.[٦۷عْنضَوْلابانكىلعهئي::شيفطأميهار
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نمَلاَمْلاكلذيلهټاکزتقولهدأذبنَاداروياللارهشألا

۷

ذَاىلإاَمِلتقواذُخأيالوفىيبوغرَمْلايفرَمفلم

.'”هكلميفُباَصنلاميسيىحتقول
سص

لدَدَحلا!وباصنىلإبعتعدافلكمَامنو.ارخإلاىلإجايلزق(۱)

ھيذل ادعنيملف؛باَصنلادوق؛ُباَصْلاهيفمترشلو
.يكُملاىلعنباننمءيشباَصْنلاديوييفناكولولاحبوللابُهَبشَ

‹ِباَصنلاغول:هاليهوىلإجاَتحَياَميِفةاكَرلابوُجوطولنايباذه(۲)

.لْوَحْلالاَمْكْيساَوارقا
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[باّصْنلاىف]

[اهتبصنأوةاكزلااهيفبجتىتلافانصألا]

ذُباَصنلاماو :.بَحْذلا:هو.ماَسَفأدةَِّسىلإمسقْفا
:سِماَحْلاَورقباباص:عبارلاو1باَصن:ثلاَثلاَوباَصن
.بوُبحلاوراَمْلاباَصن:سداسلاوٍعلباصن

[بهذلاباصت]

نوُرُشِعِككَمْلايقوالاثمنورشعوهفبعَلاباَصناا
 طارقْلاَوةئالَيلاَْتِمْلاورايد

هيفسيلفَنيِرَشِعْلاىلعدازامو.تاّبحعبرطااطارنورشعو

€و

هعبرأراتيدلاولحنول

 

يفدعبهلقليكدبءْعوُصَمْلاويِلحْلاوبهذايابسيف:ًالاقثمنوُرْشِع()
.ورخآىلإ

موس9

عبرارانيدلاو:دعبهلٴوقلیلدبطارينعي::ةحنوڻالٿ طاَريقْلا(

مهدنع::حاضيإلايفيخامّشلامامإلاهرکذاممُهْجَولاو.تاّبحعبرطاَريقلاو

ويلانر:لاقنأىأإ.رشنمجطاريلاوءوتنمطيراَرقوكلكن

eرررامهد

[EY حاتضيإل
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بحلباَّصنىلعَجُحْلاورينادةعبرأوأ«ليقاتمةعبرأغلححيش

ينطقادلاو۳۳۲رعيل"قدصًالاَقْثمنیرشعنوداَميفسيل"يلالو

سمحنوداَميِفسيل":ماسلايلعيلالوقباصنىلع

gor o 0 ورس

.امهردنوعبرا٤١٤ريرحل»۳۳۲ر‹عيبرلا]"ةقدص

12
سوہو6ِارسو7

نوثالثطاَريِقْلاو«ناَطاَريقُمهردلاوهرواناموهفٍةَضْفْلاباصنامو

.امهردلمکیتحهيفسيلفنيداملاىلعدارامويح

[متغلاباصتإ]

م1ِصمےسس%244۳.1 ىلعوهفمنغلاباصناماو ںوعبراىَلوألاةجرللا::تاجردثالثىلع
و

ر م

۳ هيفقاشیدحإوةئامعلبىحيفءيشالمةاش

نيئئاموىَدْحِإ١عبىٍحةدايزلايفءيشلنيناثلاةجردلايهوِناَتاَش
باَسِحلااذهيفدعبEENرَلايهويابشٹالاهي

ةتسوٍةئامّنِس؛ِةيلاَحْلاةّيلوُلانيزاَوَمْلابٍوةَضْفْلاباصنيفقيِقحَلا:رصاَلاحبلاقلع(١)
.مارغةئامبَحْذلايقوهاَماَرغنوت

ٍةدِحاوونياىلعدازاممكلْذَولعباميهو«ةعبأرلاةجردلاصمرکل)۲(

ٍةاَشئاملکيفقكدىلعدارامياشبرأهيفهِيَعبىحءيشوهف

ُرِهاظلاو..ملعأهللاواشاشةئاملكيقهَجلاىلعارمنأجوللتكااش
ئاملکيفىلعداراملكيفهاىلعلسرللر
ئاملکيفاشداراملکيفق؛ةَئاييبرأىوهلقاهوتاشواش

يقاسامكةهدوُقمْلانيبسيكوفاشقاشئاملكيفكلذدعبمذحبلاقلع()
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سو2س2725س2سس هيلعهلوَقةَنسلانممعلاىباَصنىلعةّجُحْلاَو.ىشنالاوركذلاوريبكْلاو
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٢حاضيإلا::يخامشلا۴٠٥ص

 

 



لصف
[هتاکَرنعيقع

الوراَجْلايفالالويوليفسل:لاقهنأويييبنلانعيور
oقلصو)£(7)۳(." »۳۳۸ريرلقةهَحْلاىفحنايفالوةعسكلايف

"اکرهَريفالوللادبعيفسامالَسلاهيلعلاقو.]۲٠۷۲۰ر

لْيَحْلاهاكرىمنعىع":الاقو.[١٤۱۳۹ريراَحُبْلاَو۳۳۹ر

جيتقبسدوِةَهجْلاوةعْسُكْلايفةقدَصال":ثيرَح"ريَِحْلاَولاَعِبلاو
Zoor ° و۰سل.۰26ِ€

يقَهييلا.ديعلا:هَحّنلاونيِمَحْلاَو:ةعْسكْلکاو٠:ةهبجلانال

ًالَونفاَوَحْلاتاوذىفالو٠٠نوُرَقْلاتاوذيفةاکرالهَ

 

.[ويدَحْلااَيف"ةبوتقلا"اظدرلإاهيلَعيلا()
.بئاكَرلا:ةراجْلا()
يمَحْلا:مضلابةعْسكْلا()

قلا:حلا

.لْيَحْلا:ةهبجْلا(٥)

.وُفْلاكِنوُرَقلاتادلوقااهنارِهاظلا:نوُرَقْلاتاوُد()
.صَمِحْلاَولوفْلاكتائالانمنوُرَقْلاتاود:رِصانلايشلاولع(۷)



؛ِتاَواَرْضَحْلانِهِكاوُفلاميجيفالونوتيلاالونيلالو”لباتحْل

ربايف:ءايشَأٍةَتِسيفةقدصلالَعَجهلةييلانعيوراِ
RCAو٠o^jو°ِى2۳ َ 0 Be

ييهللالوسردَهَعيفةقدصلانكتمل":ظفلبيور]تلسلاوةرذلاوبيبزلاورمتلاو

Sa o ۳ 2o °9 Ee ۰.

.[۰۷۲۷رىقهَبلا‹"ةرذلاو٠«بيبرلاو‹رمتلاو‹ةطنحلا:ءايشأةسمخيف

الوءلَسَعْلاالوءبيّطلاالويفالويللايفةاكزالو
Ctسَإل2می٤ يفًالىفةاكرلانوكتفيَراَجّلِلءايشألاوذَهنوكتنأالإِناَبلألا

.اَهناُعأ

مجعملا«ءايبوللاةسوُفنبصاخءيشهلعلوٍَطوطْحَممحسنيفاذك:لياتحلا()
۱.[۲/۱«لبنحةدام؛طيسولا

 

 

 



[لحتالنموةاكزلاهللحتنم]

ار۳27س6ّ2en(VY))1>ر2ے

الوءينغالوقاتمالوكرْشمِل:ةعبرالةفدصلالحتالو

1P۲س0 eg 2g " I0

الويغهنومينملالوينقل:ةعبرألةقدصلالحنال"لاقو.ٍدْبِع
وٿك"IصرےCiص)£(2

هنعو[٦١۳٦۱رفوادوبآو»٦۳۵ر‹عيبرلا]الام٩رئمالو٩«یوسةرميذل

sfصس

وأيباتِكريققلكيىَطُْتنأوَلايهيتلاٍةَكدَصلااأءةاكرلا:ةقدصلا(۱)

.كرشم
ضعيلاقويلايففالِخْلاركَؤدْعَبِدِعاَوَقْلايفلاق::ينغِل:رصلاقلع()

وحلاىلإمومووُويكلامهلنكيمَنص:اًنباَحْصأ
َ

33oسسروووعف2و

ل7رَحْلاہهتحصبدهشيوطلاهبجوييذلاوهاذَهَو‹ةقدّصلاذدخايریقفوهف

Iسسصو ونکساالخامقسهافعابولامکلببلعیرجاممیميفدنعناك
هاهتعيتبلياارملةىلإهلكيفق:لاقنملاقوفمدخي

ظنا.ملعأهللاهلعىشاليذلاِلنصألاومِداَحْلاَورادلاوتيللم

:يِخاَمَشلارطل.حاضيإلايفاعمءاجَويالسإلاداو:يِلاطيِجلا
.[۰/۷۲۸١۱حاضيإلا

:مالسلاهيلعهلقيفدراوقْفاَنملاوهويفناَحَولٴوَقلابءاجنمانهقوفاَنمْلا(۳)

ءيِذمْرّتلاوء١1۹٤فوادوُبَأ]ثيدَحْلاقاتموههيفنكنمعَ

.باَسِيكالاميِطَسَينموهووقديأ::ةَرِموذ(8)

.لاَمْلِلمِماَجلئم(٥)



y
۹A . . ۸ كحعضولا(.Crباتڪي

ېینش]۷لآلالومحملتالسالااسوأ":لاقهنأالسلايَ
لوموهشٌةقدَصلاللِحَتل:مالسلادهيلعلاق.[۲۹۸۷رفوادوباو»٢٢۲ر

لِحَتال":مالسلاّيَعلاو.[۳۲۹۳رنابعرْباَو١١٠٦٠٠دودوُبأ]مهبموق

موأءاهيلعلعةسمحللٌِةَقدّصلا
4

.[١١٤۱۸رجامباوفوادوبَأ]مريفوأللالیس

يفزاغولتّيِدْهَأموأ.اهيرتشم

مفعم

êوياتکيفاَهَمَّسَقىحةةَقدصلامسقلکيملهللانإ":

صaوےو

ناترمآ":لاقهنامالسلاهيلعهنعورئكوفوادوبأ]
0و.eےک .[1۹۳۷‹يراخبلا]ہکرقفيفاهدرآونماهذخا

e 7 ِےلورے.

نمالإةاكرلادخالهنأ:اهوا؛تأالالدسمحشيدَحلااذهيو

ىلعلد:.ينغمهريَامبحاصنأىلعلد:ةيناثلاونِ
1

نأىلعلد::ةعباَرلاوِدوَُمْاوماوريكلاوىلعةَكلا

ءاَرَقفيغرمةاكرلاعمنمىلعلد:ةَسِماَحْلاو.ةصاخنيِمْلسَمْلاءءارَقْفِلةاكرلا
4 1

ورمت

مهسيمهاّنغأهللانألفامدبعوُنبوميشاونيوِبِلطملابَوُب6دمحملآ(١)
امكمهلةلودلادوجووهو-نيِمِلْسَمْلاالقنارولِانَمَريفكيدويف

لآلاو.اهلالحأاوُناَكنإةاكَرلاذأمهلراج؛دوُجومغمسناکايأاَ

.نيدلامويىلإيقررابلک۶ءاعدلايف

\

و

 



لصف

[ةقدصلامسيف]

مهلىطعتيذلافاصألا]

4عنيكسملارَتُُتكَدَسَأاكا:ىَلاَعَتهللالاق

:مهضعبلافريِقْملايف.ةيالا(١٠:ةَبوَلا)

اوُجَتحاَو.هَلءىشاليذلانيِكْسِمْلاَونميلبهليذلاريِقفلا

:رعاشلالوقي
سسنوافووتناك0فَلاام 9(

سس

8ص

هنأ:نيرج

t
i
e

7رةَقاَنلاَودْنعْلاَوارادلامنوکهَاَهَملا

.ةاكزلايفمهلمهسأوارففهللامهامسفوزغيو

ص©م72eهوړمس٠٥2oص

.ةعلبلادجياليذلاريقفلاوءَةَعلبلاهلىذلاةريكسملا:مهضعبلاقو

 

عبوهبىقتكااإعَببالوسبعانِوبلبام:ةَعلب()
نبملابعلوكشَيياريتيلو.مَتَْلاولبإلانَعهبىتكيوأربو:دَبسلا

وسس73

ناورم



A ۸ م٠٢۲)باتكع

)

دجمضولا

لاىفيكملتكفةَاك:ىَلاَعَتهللالوفاوُجَحاَو

يِلتبانمللاقيامكِةَمْحَرلاجلنيِكاَسَم‹(۷۹:فّهُكْلا)

رباَقَْلانيببارتهيلعمهروقىىحبُحْلالهانيكاسم

اَهَنوُعضيواهِلْهأنماهتويجَينيِذَلاةاَبجْلاقهيلعولاا
٥س

ویریامرْدَقىلعٍةَدصلانملِاَعلاوميف

<ەد<وووہو٥ےس
9لسالق دقاوُناكبّرَعْلانمموفمهف: مهبولقةفلوملاامأو

ملنإو؛حلاصنيداذه:نولوقَقاكرلانممهل.حضريفولِييلا

ماملارْمأبةاكرلاعَمْجَينم::باَجةاِجْلا(1)
أمملأبيفهُم)
دوسياوجنيهلباطلانرمنوماريعمدو:رِصاَلاعلاقلع()

نمفلرٌبدَقَفنآلاامايِقَحناکِکلقحاللاق
هبجوپيِذَّلاَو‹[/۲::يربطلاخيرات]طَسلاهلقطْخسنموىلالفيضر

ىضتفانفِهْيلَعَوءَكِلَذلَعَفَيِلناكاموينبألاىلإمُهَمَهَسلطيملةفَرَمعنأرظْنلا
لَعفدقومَينِملمْلاَوماللحصمهيايفةعاَمَجفيتمامارَط
ديو.-هلاهمجريِليِلَحْلاهللاربعنبمَحُمماَملامهنيَناَمعمِضبكي
ةَماَملاىلوَتناَمُعٍةَميَأرهشأن.ىورَبھ۱۲۹۹هسلامس
لاٍةَمَحَرىلإلَيصورويشارنماسيرلملاتقمبيع
مالْعَأَمَجْعُم.ةتساعبرأهيمالمتاكو.م۱۳۷۳۳٥۱۹:ةّس
.]٦۲::مقَرقرشامْسِفةيضابإلا

.مهيولقيفلُخدَيملوءاوُمَلُسأ(٤)
ەۋلہى

.ريٹکلابسيلءاطعمهليِطْعُيحضري(٥)

 

 



A . . A د٣مضولا٢٠۳باتڪك

هيلعيتلاناك«بّرَعْلالاَُفاَرْشَأمهلاقو.ةهوكرتوهوُباَعمهِطْعُي

هاجرَرشَعينامهومالْسِإمهبرجلةقدصلانممهيالسلا

هوومهسسمس

ربناوفصوبرخنبنايفسوبا:مدحمويليلامهلىلعنسم

<aوهولعهسس0هسس

نبميِکحودبعنببطيوحوورمعنبليسويما

نبعرقألاو«نيصحنبعو؛ثراَحلاهربنایفسوماشنبثراَحْلاَو

ووورللوروو2ِ
.سادرمنبسابعلاوورينبنمحرلادعونبكلاموسياح

4eە٥2ہوzorسوے الإِقَقاتئامدحاولك٠ِمويلبإلاالسلاهيلعيِبنلامهاطَعأ
oِهنمە۶ ete e eo
«؛سادرمنبسابعلاو«عوبرينبنمحرلادعودبعنببطيوح

هسهه
:ارعشسادرمنبالاقنیسمخمهاطعأءالؤهف

7Aو٥ےس

عرقفألاوةتءنيبدسلا۱بهنويبهنرلَعَحتَا

معلايفسارناوسياَحالونصحناکامو

عقريالمولاعَضَتنمومُنيئانودتنكامو

مەث٥.2س<

عساملوايشطعمَنانفاذبرَحلايفتنكا

هةننیعبسمازحنبميکحىادَ>وهدفاةئامييلا

هدافينمكِئاَطَعِبىواد4نأتنكاموي:ل

يلاذهماريخيذلاهللالوسراي:ميکحلاقفتهلمن

۰لافء[ارَصَحم۷٠ر«قاَرَرلادبَع]"ريخ۳ايذلالب"۳؟یِلتدز
مم

ج

ن

۳۶۲٠ مسا:دّيعْلاو.َهميَعْلا()
„g0 ٥ $c

.ةدعْلاوةوقْلا:اردملا



Ag . . A كحعضرولا٢٤۳۲باتڪج

بحأكرثأيذلاورخآلاكرثأوايطعي"يلعلاقو

"هناَميِإىلإَنِمْوُمْلالكأويصعباذهفلانكلويطأيذلانميِ

.[٢۷۲رءراَرَبْلاَومْحَأ]

ہَبلاقف.قاكرلانممهبولقةَفلؤملاسيفءاَمّلعَاَفلَتخاَو نِ:مهب(

لاقوكلذاولعفةاكرلانمفيلاتىلإنوُمِلْسمْلاٍجاََحا
gor 7 عمرعلَكامليديتمَعدلنيميوولولامهسضر

دبنللاوسرهِيناكامنح«نصحنبيع لاقيَ

فيكأ)4كاشمونیوبلَفاشنمفرکينميَاالقول:رمعهل

نملجأالسالاولدَقَفنآلاماوEماسالاناكذِإكلذ

كفلةاكزلانممهَف٠بارلافو:هلوقام

الادمدقتمکنینيسٹالعابلبإلايِفوهواح:هياوصوٍعليفاذك(۱)
.يوقوهفنيميعلالمَادالان.ِلْمَحْلاىلعرق

مهلىطتكِلَذَِووعويلوانياننارمه:حاضيإلايفلاقدصَلعلاقَلَع0
يذلامالّسإلاحورعمققاًنباحُصألوقو:لوقأ.اذهيفاًنَلاَخنموفالخبقاكرلا
]۳/۲حاضيإلا:يِجخامشلارارلرءا

هيسلقمويلوانمارححبصافهَركفيذلاُكوُلمَمْلاي؟:َنوُراكُمْلا)۳( ارححبص

سونملهنباكاهلتنصاَمَلارحصبوَ
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8..حس دمضولاباتڪ
رoس٥< .مهتاداَسِلهولمحتيذلاءمهّيلعيذلانيالانممهباقر

الوِفاَرْسِإريغنمنويدلامهتمَنيِذَلامهف:ُهلوَقامو

َبَهْذوألاَوأهيبقرتحانملاو:ضْعَبلاقو.ٍاَسَفالوريِذْب
هوےوو7ەۋى۶2%

.مهتويدنوضقيفةاكزلانمنوعيمهَنِإَفءِامبليسلا

وُدَعْلاروُعُيفنوُطباَرَمْلاوارعامهفقاليفو:هلوامو

وہمو <72ههو٥و۳س7

اذإةاكزلانمىطْعُيرفاَسَملاهنذليساناو:هلوقامأو

:ليبسلانْبايفضْعَبلاقولامُهَعَمنکیملادناکناو؛هبعطنا

.هبعطقْنمل9اوه

ووهراvo£۳س

ةاكرلامس:مهضعبلاقفءةَيناَمْكلافاتلصألاهذهىفاوفلتخاو

ُهللاَوداووفنصيفاهاطعأنإ:رضْعَبلاَكوءاَعيِمَجهيلع

$س°و
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احصااهبصتخايلالئاسملانمهدهو.هتميفيدق4هربَئاکمومو=

وکوےسو

.هتیرحدرتسادَقَفباکملفناَسنإلايفلصألايهْمُمَدْنِعيرحل
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لمضولا

[اهعفدطورشوةمامأالانامزةاكزلا]

° 2 وصموس7س o

نيباهنومسقيويرمأبةاعسلااهيبجُيوامالاىلإعجربةاكرلارمأو
1 وس2م 2 27 J e ەە o

نمةاكزلاتيبجأاذإكلذيفةريسلاامنإوءىريامىلعةروكذَملافاصلا

يفيقاَبلافْصنلالَعْجَيَوَلبْلاكِلَدءارَقفىلعاهفصنيباَجْلامَسَفءِ

ملاَذِإلاَمْلاتيبنِِهِلاَيِحَوماماةققنو«َنيِِلْسُمْلاةَلودِلاَصَمِللاَمْلات

نِِلسمْلانِرَظَنلالأىرامرق؛لاَمهَلنكي

تعجاِفقاكزلانمقِيابجْلايفاوُماَداملاَمْعْلاكلذكو
J6 g6 02َ77

.هلِماَعِلامردَقِبىطْعي:ليقوءنمثلالماَعْلامْهَسو.مهماهيسنماوقفنأ
2Fwر7« ىلإُهَتعَبنيجِذاَعُمِلةييلالوق؛ماَعىلإماعنِةاكرلابجامنو

o|و۳074eےک EسWE مهلعدووبكّترمأاممهمذخمنلوحلاومألابابرأبرِظَا:نميلا

A7Aوہموولوو مَْعُمْلاداعمنعُهاوَرنمادجتْمَل]"نوُبللاولّحفلاوةلوكالاوضخاملاوىبرلا

۹۳ر۸۳۳رريكا

CIارل۶oوموهوروےو

ةفولْعَملا:ةلوكألاو:ضخاَملاَوءاهدلويبرتيتلايه:ىبرلاف

.نَللاتاد:”نوبللاوبذل

راف؛لادعماَمِإناکاِماَمالاِناَمَريفم:حاَضيإلايفلاق:رِصاَنلاقلع(١)

مامإلاأَنألإهوستهاكمسنأويابأيفدحلرويلهلعكدا
LL eَسں1۹4هووب .[[۱/۲حاضيإلا:يخامشلا:رظْنا].وزجيملهسفتيارياهمسقنوكذب
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ادهبهبوکرولزتملانِمهجورحخدنعوعدينا:ةعبارلاو.[٤۷٦۱ر‹يزذمرتلاو
س

لاکاموااَذَهاتلَرَحَسيلناَحبسرکاهللاربكلاربكلا":ءاَعّدلا

ىَوقَنلاوربااذهاترقسيكلاسان|مهلا«نوُبلقْنملابرىلإانو«نينرقم

تنمهلااللوطاوءَرْفسلااَنيلَعنوهمهلاىَضْرَتاميلَمَعْلاو

يِاًنبحُصاءاعيمجلاَمْلاَوللايفٌةَفيلَحْلاتاورفسلايف

۳۹٤ر«يذمرتلاو«۳۳۳۹ر«ملسم]'َنلْهَأيفاًتفلَخاَوءاَنرفَس

يفَةَكاَمُمْلابينأ:؛ءايشأعرلَراسوجرحاَ
نسخن٠ُ:.مِراَحَمْلابانِتجاوفلایوقمالينُ:ةياثلاو.ءاركلا

ءىلاَعَي4هللارکعمجحاکذشکنأ:ةعبارلاو.باَحْصأألاعمهقالحا

روغلکيفحبووفرشلكىلعریکیو

انبَرمهلاَنيِمِلاَساَبيِذَلالِدْمَحْلا":لقيًالزنملرادو:علاقلع-()
رنهڙواجيليلاِدتاماَنلاهللاتاَمِلكبدوعانلرمريختنواکراملرمالرا

72AEرمووو ماورشاعافرلصاواذهاقيمكربازالقلَخامرشنيرجافالو

»٢٥۰رملمظنالماكمليلانعِثيِدَحْلايفدرواذكه

يِذِمْرْتلاو



لصف

[مارحإلاوتيقاوملايف]

مّنقةرمعْلاَوجَحْلابمارحاللدوادحتيقاوملانا
وoو٥ص

كميْرمَُقيِرطكسنَالهألوأكِلءهللالوسر

ورو تقووةكمديديربمهقيِرطكلَسنموماشالهلتقوواذ

فئاَطلاَوٍدْجَتَتَقَوَومَلْمَليةكمديبميرلسنَونَميلالهل
قرعتادقاَرِعْلالهلهدمعتقوواًنرق

؛"بالإعصياليبلاجَحْلاناكرأنمنكرِتاَقيِمْلانمماَرْحلاو

ء٦۳۹رءعيبرلا:رظنا.قرعتاذقارعلالهألتقوهللالوسرنأثيداحألايفدرو()

«ملسمو

نمنوکامأوىيكشالنكروهفمارحإلابأ:ةيشاَحْلايفلاَلا()
:حاضيإلايفلاق.تاقيملاىلإمجريملنإ؛مدلابرُتسهنأحِحَصلاف؛تاقيملا
يشلواهليمريوعجنألعقموجحاديربحاتاَقيملانءاجإو

دلَ؛ِمَرَحْلالبقوأمَرَحْلايفېفردثیحنبرحجحاتاوقفايلع

:رظْناإعُضوىلعةيشاح:َسوُبأ:رظْنا].ةتستاقيملانأكِلَذَو

.[٢/٢٤٢٤۲حاضيإلا:يخامشلا



A دجمضولا٠٤٠۲)باتڪع
V

„po س ۋ o

حبلالعبةرايزلاُفاَوطَوفوقولاو‹تاقيملانممارحإلا

لانيعَسلاوتالو .(اهنعهللايضر)ةةشئاعءلوقيفوَماافافَصلا
„ono eoل

عملاربسلالررميحب:كلامنهبئالوق

.ةورملاواصلانيبيعسلاهکبدلارَنيكوةوُرَمْلاَو

2سس٥و7۳٤0سۋo„وس

عتمتوناَرقِإو:هجوأةئالثىلعمارحإلاعقيو
م

„oE روo„مروت1

.هدرممةرمعلابوأجحْلابمرحينأوهف::ُداَرفإللاامف

اولاكرتنأدحلسيلكءامْهَيَيفاَوَطلاولوُسَرنسدقو":رظفَبيور()
۱.[١٤۳۱رمِلُسَواريرحلمْ

هراتخايذلاوههال؛يدَحْلالأنحواندسلاوعلاقلع()
قاسام؛ریدَسااممِهرمَأنممليقتماوىمىبيجَحْلاوباحصألءيا
‹يراخبلا].هَسأَرَدْبلوُهيدَهدلَقهناالإل“معميناكامفةرمعاهعجلويدها
:اَهَدَحَأ:لاق؛ٍدِعاَوَفْلااَهّركَدطورشةّئسعّمَكِلولسمو۸٥ر
مصس +يرْمَعنيملالالادعبهدبىلإداَعنِهَل«كدهرسيفجَحْلانيبواه
:ثلاعلاكلذِهماعيفنوکينُ:يناثلايتممسلفكيفهياَعنمجحاىلإ

مارقداناءاهيفاهبمرحينأينمرهشأيفةةرْمُعْلالعق
مارحإلائيشيُبنأ:سِماَحْل.حَحْلاىلعنأ:بارلاءاهيفاهمولوهيلعمدل
الهتفءاهنمغاَرفْلالبجَحْلاباهاِافًالِخبينياهنهغاَرَقَدْعَبجَحْلاب
ظنا.ٍمَرَحْلاجراخهنطونوينا:*سداَسلاَوهنربصيلبیمسی
٢ُدِعاَوَق:يِلاَطيِجْلا
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1

موىلإِهِماَرْحِإىلعنوکيوءاعیمجامهبمرحينأوهف::ناَرْفإلاامآو

اواَفوطَيَوضلمويقحادباًيمَجاَنلحضل
.مكحأوملعأهللاليِقَوءادحاو

ىَضَقاًذإَفرشايفةدرفمةَرمَعَلابمرحينأوهف:امو

مَرْحَأءٍةَجِحْلايِذنمنيالاوهوموىلإهمارحإنملَح

؛يدَهلاهمَرليوءدِجْسَمْلانمهنكمأثّیَحنیموابازيملاتحتنمجَحلِل

ةرمعلابعمتضل:ىلايهللالوقل .(١1۹:ةَرَقيْلا)4ىنا
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[جحلارهشآنایبي]

ريغيفهبمَرَحَأنموبَحْلايفالإحصبالجَحْلابمارحالاو

لبقٍةالَصلِلْمَرْحَأولامكضرهیزجيًالفلاتةرْمُعُهجَحناكهرهشأ
َجَحِْللعَجىلاهلانأ؛ضْرفلِلهيِزُجُتالهلاالصتاكاَهيكَولوُخُد

ولمهشاححلال:لاقفءامولعمانفو ءاَملعْلافلتخاو.(۱۹۷تموم

لاَقَو.ةَجِحْلاوذووذو«لاوش:هشالتيه:مُهضْعَبلاَقَفءاهيف

وهو۽ماةرشعوٍناَرْهَش:مهضعبلاقو.اموينورشعوٍنارَهَش:مهضعب

.باوصلا

or Eوےوووص27

ريتعيوءقنسلاروهشنمرهشلكيفاهبمارحاإلاامأو
oo„ی۰ YEرلفوور.7 نبعيبرلالوقيفتقومءيشكلذيفهيلعسينويلعَردَقامةسلايف

3ooهملهس1
ةَنسلايفٍةَرمْعْلابمارحإلاهدْنِعروُجَيالفطيزنبرباجاموفطبیبح

.ةسلايفةدجاوهرمجَحْلاناكامكةدحاولإ





°€ور
دحا ؛لاَصخ-برأيهيلعمرحينأتاقيملاغلبنمةارأاذإذو

اةياثلاو.ءوضولاهاج]ونكمأنإرديسوءاَميلسع

تقرْضْحَيملنإغوكرلا:.السغذمسيليملنْيليسعوأ«نیدیدج

َرَضَحنإةبوتكَمالصرفاوأ«نْيََعَكرىلعمرْحيَف«ٍةبوُتكمٍةالَص
كيبل"عاقوُهَوٍةالّصلانمِهِخاَرفدعبلوقيماَرْحإلاَدْعَبهيلا:1

كيرَشالكَلَكُْمْلاَوَةَمْعَلاوَدْمَحْلانإكيبلكلكيرشالكيبل

كيبل":لاقاًنراقناكنِإوايكْيَلَعاهُغَالبوهمامٍةَجَحبكبل7

ةدرفمةرمعبهمارحإناکناوللاابَكلَعامهمامتةرمعوةجحب

س

كناكميفاذهلوقتةَ"للااباهغَالَيوهمامةرمعبكيل"لاق
سوس

تنو

نإ:رثألايفووختاجويبثتاوموقتمثيتارمثالثناق

هيلعمَتِجملامالسلاهيلعيلايبتوره

س2
0 ىَعَموييفماقأوهماإ؛ناكمْلابنالفبلانمةدوُخأم



عمشولاس.
امنو٠كيأرنمجراخرريغوكرسدنعوىّلَعميمانآ::كيل

ئاءانبر:اولاَقامكٍقَعاطةعاطوءمدعباهَنالىب
و

A Ads A rd

دعبةمْحَرالْبَح

[مرحملاىلعمرحيام]

ديصلاوبطلاواسلا:رامارحالادعبحملاىلعمرحب

فشكةأرملاماَرْحِإوءييسأرفشكلجرلامارَحإنال؛سآرلاةيِطْعَتَو

هللاقَحىفيأارلابريِبعَتلاامأوكارنعجراخريغ:لعلَولوُصألايفاذك(١)
َو«ةباجَدْعَبةياَجِإ:ىعَمیفاهبلهيلاى4ّمنوئاجريف

۰

م
َ

ماعلااذهيفءهريثكتوددعاةمعاضُمىلعاَملَعيتلااولعَج

هنالنمم:هلعلويفاذك:رصاَلاحيلاقلع
رياميِلعلاوهوىلا

هيبدقوَيَحْلايفؤلاَدِجْلاَوقوساىلإهللامَضرمل:صاَنلاقلع(۳)
وهفهعىهيلاُقوسفْلاماو::لاَقثيحهللاهمرحاضيإلابِحاَص
و::ينعي۽؛قوُسفالواَلابعوسوهعلاىتامانشبكتنصف

۸٤ريرحب"قوُسْفنِمْوَمْلاباي"هلقداوهلكباس

ِلِطاَبْلاِبیّراَمَولَعفنمفءارِّلاينعي:جَحْلايفلادجالو::هلْوقاما١ر1
oهوبضع

نعيهنلاوِفوُرْعَمْلاِبلداَجمَةرافكهيلعفهبيحاصبيضيوأ
Ge oe

:يُأ؛لادجYg.هيآةئامسمخ[انبَحْصأل]ريسفَتبانكيقويلععَرَك

لَعَفنموسوُوباصبيبومحموهوبضْنَيىححَحْلايفيفءارالو
ِةياَعْلارْنكوةيارّدلا]ء[۲۷۱/۲حاضيإلا:يجخامشلاظنا.اًنيكسِممْ

دَمَحُميراوحوُب:ةيآةَامسْمَحريسْفتيفةفلودیهتنمو يراَوَحْلاردمحم

دمحمسودااكووقحمے.يرْجهلادثلاثلاِنْرَقْلاءامَلعنيم؛يضابإلايناَمُعلا

٠[١/۷١۱ناَمُعةَنطْلَسةَضْهَلامباطَمم٤١٤٤١٠١1۹۹دّبَعيات



€عضولا”CCباتڪت

Eo“1)ا(ەس Eلس3س

ناومدهمزلبيطَتنإومدمِليصمحللكأوأداطصاننف.اههجو

وس4goس

نِهيسنإلإ؛بلوهنيحنيمايساُةاطَعنإالإ؛مدهعهَسأَرطع

سفمرموهوعماجناودهيلعفراَهَلاىلإيللانِوللاىلإراَهّنلا
و

يس

.هحح

[لاعفألاوسابللانممرحملاهښنتحيام]

نمطِِحَمْلاسايل:اَهدْحِإ؛ِةعَبرَأسايلبنتينأمُلاىَلَعو

1‹نيراَمقْلاوفافخألاسا:يناثلاو.ليواّرَّسلاوباَبْلِجْلاَوصقل

سابل:ثلاقلاَو.اَيَالقنبنبا؛نيَلعَنلادجيمل

سابل:عبارلاو.اَمِهرْيعَو٠نارفعَّرلاوسولالثم«بايلانمبطلاهم

ةاتفاخنِهجوىعاهيولانساهوهروحنل؛اهرنتشرتاَهبَعبِييني()
.اههجوسمينأنود؛اهلامجنم

یشيلالكشىلعبَرَعْلاءانسنهذنامموهو:لُجرلِلِلْعَنلاكنيداَلا(۲)

نوکيىلعنيالاىلعاَر‹مباَصألاٍةَفدعِلنْيديلاىلعسيل.ٍنْطَقِ
يفبعلءانهيلييش:يِْشَتلاوٌمضلابوه:ةياهْنلايقو.بّرَعْلاراكبانِراق

ثلابيرغيفةياَهَلا].ورخآىلإِدْرَبْلانمدِعاَسلاَوًفكْلاَوعباصألايَنهيِدْيأ

ء١٤۱۷ريراَعبْلا]نيالاٍسةَمرحَمْلِلرکهنأ::رمعنا۽ثیډدَحنمو[[٤

سبليفاهلُتّصخَراهنا-۔اهنعهللايضر-ٌةَشئاَعثیدَحهئم.[۱۸۲۷روُبآو

.[٠۳۷ردُمئاَوَز:ننيَراَفَقلا

.َنَمَيلابصابالاهبببصنفصأتالانمبارض:ءارلاناکسإبروا)۳(

.هبعصيرفصأيرطعتَنكِلَذك:نارفعّرلاو
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ىلعدشدشاملکو«مِوحلايلارجلائلللاووحلانم'َالَقْ

۳7وقحىلعدشيفهلصخراقفانايمهالإند

نِالإانْيفْحْلاسبلنمو٤هعيسننإالإي
Eےسسمە

نمُهَعَرَنيسنإلإ؛مدهمزلابيطمسبلنمو٠یوهنجنمامهجرخآيسن

ُهللاَواذهىلعَهِتاَوَخْلاَوَدئالَقلاسلنمكلذكوءىبلو4هنيح

o

هفتورْعشلاقّلَح:هدأوندنيعرلعفرمُِمْلاىلَعَو

حْرط:ثلاثلاو.هّيلْجِروأهيديمباَصأنِرِفاَطألامل:يناثلاو.هييضاَوَمنم
ےسےس

eسس<3وے2 moo
هّيلعفةرعشوعتنمف.ەۋامدإوهندبنمءيشعطق:عبارلاو.هلتقولمقلا

سسoneسو

ریسرْْلايقومدةَنالثلايفونانيكسميقو«نيكسم
۱Moاا j o 77 Uموےس
اهعزني:ليِقَو«ةرمتوأةبحَةَلَمَقْلاهلْيقوةئالثلاو؛ناتیکسمنو

مس©Eمص0
o د

مدهّيلعفهمداوأهندَبنمايشعطفنإ|امآويبويفاهيقليوِهندَبنِ

.مدِهّيلَعَفهريمدنِكِلَذكَو

.دّقعلاكىلعةأرملاقلعتام:ديالَقْلا(١)

مِمهلاَونِمىلعوهاملکو«لُجّرلاةفهيفلبسولاىلعدشسیکنالا0
aaم

$o

ءمةفهيفلم
.رازإلاهيلعطسَوىلعهوقطافىفاوسوْمَْنأَريَغءةريصاَحلا:وقِحْلا(۳)
يِفَدمَتْمْلاَِطوُطْحَملاسلايفاذكولا.لفسانِهجرخاوهقش:ةحْلايف(8)

قوقيرنإدَةأريَاىحيماليفارق
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[زوجيالاموهلتقمرحمللزوحيام]

يو

دّيصنمهللاهَحابأاماملإحوريذلكلفبجنأمحملاىل
س

لِحُلايفدوملكاوفا":هِلوَقِبماسلاهيلعلوُسَرلاهَحاَبَأامورحيل

.[١٤۱۸ر«دوادوبأو۹۱۸رءملسم:رظنا.هانعمبيور‹ظفللااذهبمل'مَرَحْلاَو

نهنيفمرْحخملاىلعسيلسمح":لاقويهللالوُسَرنعمعنبانعو

بلس."باَرْعْلاوةَرافلاوُبْلكْلاَوبرقاحلا::حاجنم
1(

س

كلذريغامولمٍةادِحْلايف:ليقدقو٤روُبآو۹۱۸ر

منیقفنمومخمرهيكلاكامايلاجامىتلفلوتك
میرمموکسس نميفتَرَةيألانإ:ليِقويأبلفاملمَادیعتم

نَمىلعولوءاَرِجلابةّسلاٍترَجَفدمعتديصلالعق
OO.of ِ

لِيفذْوُملكاوفا"لوفاهَليَشيلاةسرتفملاريغِتاَناويحْلانمكِلَدريغ(١)
ديرنِلإّيصلانِمسيلكدامادعامنأ؛ةيالابنالديمالالِكشُبهَألإمرحلا

.ورجخآىلإرحيقنِكلذ

يفاَلا"::يهوةَررقملاىلعلاخلاىلعوةَيضَقْلاهذهيف)۲(

ءاطخُهْنَعهللاىهاًمِمايشفَلانمف.هٌَةدعاق]"ناَمّضلالیللاَوُمَألاَوءامدلا

رقةيألانيكلاملاِهيَلعَفمعَهليانموهيلعمنالوعلاهيلعبجو

دَوُ‹(٥۹ادعممنكممو:هَناحْبسهولٍمَعَتمْلاىلعمكحلا

.عوُفرمْلاوهءتباثناَمّضلانأاًنباَحْصَأهيلعامويفجرحالهنأىلع

)40ةداَمْل)€اديني:ىلاَعَتِهلوَفيف:حاضيإلايفلاقَقَلَع

ملوءاعيِمَجمعلايفءارَجالَاوبجْوأصبااذهعموءودسمينم

ليلًاطَخلانلء؛هجولااذهيفهيشألاوهوهيلاهذهيفباّطِخلالیلدب

٢/٤حاضيإلا:يِحاَمّشلا.طَقفمالاليامنو
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[دّيَصلاءاَرَجيفةَّنسلانمدراوُلامكحلايف]

Eسن.TAFسوو.
يوءاروزج4ةماعنلايواشکعبضلايئمکحاکيبنلانايور

قاشيوقاشبلايوارورج)9راَمِحْلايِفورق١يوللا

ِةَماَعَنلاةضيبىفكلذكوهروفصلوتحّرفَتاذِإاهيضيبيقو

ص

مموالويولحسبترألايومهردفصنفاوويهردتحفاذا

4ةمخرلايِفواعط(نمصبضلايوٍعَنلانماهلثمالواركذ

ضيفةَدارَْلاَوةَمَلَحْلاَوةبابذلاوةَرَذلاَوٍةَْمَلاوةَداَرَحْلايفو"ناقد
2°9( .ماَعَطنِ

ص

.لعولا:ىورألا

.يِشْحَوْلا:راَمِحلا
ٍهمردلاسادس::قنادلا

.ةقيقدلا::ةَرذلا

.ةريبكلاةارا:ةَملحْلا
oo no j ۶ oo2ےوہسسسو«

‹قازرلادبعفّنصموءينطقارادلاويقهيبلانس:رظنا.ةلِصفْمثيِداَحأةعيه])٦(

.[مهريغو
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۲ )ل(. og
ولرردررەررےل

يوندب-ةميظعلاةرحشلايهو-ةحودلايِفسابعنباِنعو

(Yh no
“m0

.مهردبيضقْلايقوقاشىَطْسْوُلايهوٍةَْرَحْلا

اذَحَوهولايفَركذامىلإسابقويصلنِكُلاملكو
لبایذهکنلدعاودوہمکیهللالاقامككَمءاَرَقفىلعهببقصت

:ةَدِاَمْلا)نکلا

وسس مِلاَعناكولوءاَرَجْلابهستىلعمكحَينأدّيصلالاقلُروُجَيالو
منكيمنوِاَيِضْرَمْلا۽نالْدَعْلاِناَهِقفْلاهيلعمكحَيىحيفةَّنسلاب

مثءاَرَجْلابهيلعِناَمُكَحَيمءالليسىلعامم؛ةّسلابملِعندع
فكميفهباعطهيميقبلباةميقبءاَرَجْلامو
هاويعاصقصنلكنعماصداَرأنإو.عاصفصصننیکسیلکل
4اماكلذدعوانيسمرکوازيكم:ىَلاَعَيهللالاقامك

ماَعْطالاَوحيلاموَصلاوماعلاٍْبذلايبریخموهف٥:ةَدِيامْلا)

هلِحَمغلبْدَقَفمرحلاغلبيدهلکومصدَرامْيَحَفموَصلاماوكمي
حلامويىمنإعملايدهالإ

دلحالىَلاَعَتهللاةَمارَحكملوفمرحلاَرَجَشم::ليلدلا(١)

رخذال[::سابعلاهمعلاَقَف."اهوالخالتيالولحبالوءاهرجشدضعي

ُنصُْحْلاهنتصبتاب:رخْذالاو”رخذإلاالإ":لاق؟هّللالوُسَراَب
هيلع يفكملأهيلع

‹يهقيبلا]."ةرقبةحودلايفومهردبيضقلايف":ظفلبءاطعنعرثألااذهيور(۲)

.[٤٤٤١٤۱رءةبيشيبأنباو»۹۷۳ر



۸
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س0هحهسسس

انيَصاِانكَفاجرح:لاقرياَجنبصيفنعثيدَحلايو

9کک0مسمسس

يبظانلحنسذِإوةادغتاذنحنامفاثاشاَمََتاًنلحاَوَرادقٌةاَدَْلا

ملفنسفهعدربكرففءاششختبصأفرجحهيمرفهاترداف

دبعواوكلذنعهلاسفباَطَحْلانبَرَمُعتييةكماًمِدَق

أ:رواشْففوعنبنمحرلادبعىلعلبفاففوغس

تشااشا:ا.كلذلٺهيلعىراناو:رَمَعلاقفقاشهيلع
av o ~o2

یتحاھیفلوقیامرديملَنينمْوُملاريماىر:هَلتْلَقَفيبحاصىلإ
oوسo BOوس

:لاقفةرالابينالراهعمورمعالينئجافيمولاس

€ەگىنلاد:لوُقَبىلعلاوءاليفمّرَحْلايف

٤٤ر‹فازرلادبعو‹يهقيبلا]نمحرلادعاذَهَومعااف)۹0:ةَدّياَمْلا)

۱). 2o و1"22ً6س0 o 1

نذألاقوف-ئاتلا-رشاَنلامظعلا:ءاششَحْلا:ةدّيَبعوبألاق
سس٥تسسسر0سo„سووکر

وقو.مدلاعدرلابداروفسارىلعطقسينعيابکر:هلوقو

27:رئبلاحيرهيلعاذإلُجّرلِللاَقيوېبريد:ينعينسف
ومروف لاقانسا

aad

٠نيسألاحاملادیمحمرايفديبهلماتأارفصمنرقلاراضي

وورےسہول°ِ

:هلوقوءاهؤاملقاذِإرثئبلانمءاَمْلافرغيذلا::حِاَمْاِ

هست:ر

.["ششخ"ةدامبرعلاناسل:رظنا]
::ديمَي.تّيملا:لمانألارفَصُم.َرراَبَمْلادیریوليام:نارَقَلا.كرتي:رداغي(۲)

.ةهيركلارثبلاحيرديشنِراوُدببيصأيذلشيلانمهولدبيقاسلا:



۵ ۰ A باتكع

(

م٠٦

)

دجمضولا

[هلعفرسمزوزوحيام]

دفبطالابوفبيطالمبالاروفبط

7مِجََحَينأزوجي::مهضعبلاقيفاواو

يراك|اموهومحتحاو.جَحْلابرحموهومحَتحاةيَييلانُيور

مالايف":لاقهنأيوراملوجيالضبلاقو٢10۳۷٤اوتار

موماس8

4 0

ناَخالاوباَطخالا:ءايشَأًةعَبرَألَعفَينأمرْحُمْلِلراجو
نقرَحْلانممباقلشيعاةَمْيْحْلاَوتّيبلالوُخُدوراّنلا

دحأءايشأةعبرأبهسأرقلخهلزوجيو.ءازجلاهيلعفهرعشرالاتهل

:عبارلاوغادصلا:ثلاَثلاو:يناثلاوًداَرأنإجا
كىمیف:ىلاَعتهللالاقامكيِفاذاننِإ
ص

دیووسار .قلحنإينعي٦:ةرقبلا)4كواوكدصَوأمايهيف

2
3

C
N

يبرم:لاقهنأكِلَذَو؛ةرْجَعنبيفترتهيلاوذَهنإ:لاقيو
يهوءناَصلاَولْمَفْلاهيفرْعشلانممةرفويلو؛ٍةييَدَحْلانامراييل
ماوهكيوي":مالسلاهيلعيللاقف.يِلاردعبطانو.يهجوىلعرثاس
مابنالتمصَوكسارقحا":لاَفف.ِهللالوُسَرايمَعَ:تّلَقَف"؟كِسأَر

oe € o0س%£2ص٥4٥٥ەۋم
هتسْمِعْطَأووا تلعفكلذیا‹ةاشبكساوالکلنْیدُم٤نیکاسمهتس

.[٤۲۹۳رملو»٤۳۹ريراَحبلا]."كار



يمفا)بسچ

اهبهتوَصفريوقيلنمريكينأٍةَرْمُعْلاوجَحْلابمحملبَحَتسيو
7م7و22oو

داولکيقويفرشلکىلعَوِقَلحارلابوكردنِعَوٍقالَصلكرْبديف
oo„كو

نألهرمهنأاوُمَلعَِلءاسانألبقتسااملكيفويوتنماًمدْنِعَو

8۲۷رءيِذِمْرَلا]لاوٍجَعْلا":لاَقْفٍجَحْلالَضفأنعاييباليسو

نمءاَمدلاقارهِإ:جثلاوتوصلامفرجامراو

.رحتلامويحئابذلا





يس

صلصف

[ةكملوخددْنِعمرحملاهلعفيام]

€4مس

نإلاَسيغالا:اَهُدَحَأبِجْسمْلالوُخُدلبقاعبرَألَعفکممرقاذ

.ةبيشينببابنِلوخادلادصقينأ:.ءوضولاهاجلوفنك

EH:لوقيتياىلعهرصبعوقودنعءاعلااذهبوعادينأ::

دزواًمیرکتوةياهمواَميِظْعَتوفرشاذَهكيبدزمُلاألاريكاهللا

هرمهلعجاوًمیرکتهرهجحرمهمركوهفرشوهمظعنم

يبِجّْسَملالوُخُددْنِعىسيلامدَقُينأ:ةعبارلاو.”نيجِلاصلاكِداَبِع

كيلوالسلاكْنمَوالسلاتأمهلا":ءاعدلااذهبوعديو

يلْرَْعامهلا‹مالسلارادكِيَمْحَرباًنلِخْدَأو‹مالَسلاباراراًيحَفمالسلا

كيمباواينلدو
وهوءاعدلااذهبوعدينأ:اهدَحَأِجْسمْلاااعبرلعفيو

كدبدليلامهلاربكأهللاربكأهلاكأللا":دِجْسَملايفيِشْمي

اًبِضاَركَمعتمماَمْنِإوكاَضربلطأتجكتيب

فئاَحْلاءاعدلوغوريِقْفْلاسئاَبْلاةلاسَمكلاسَكِرَدَقوَكِئاَضقِب

َقِقْشَمْلانمدفْئاَلاميسمكلِطضملاريج
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كِيرْفْعَمِبيلدوجناوكوعميظَعبيلبفتسَتنأكلاسكبوَقَعم

e vo ےسوشتوكس°

وهللهتوحسوهللامح7ىلعينيناو

نس سس2ےس2Iرو

E voسس2 E 7 „roسo o

يلعتردقنِإهملتستنا:ةثلاثلاو.دوسالارجحلادصقتنأ:ةيناثلاو

o۴سموس

فقاورَجَحْلاَدّنِعاذهبوعادتنا:ةعبارلاوويبلإريشوأ

ناميكلاسينَهَللاهللاريكأهللاربكأهللا":لوقترجحلبَقتسم
0ص

."لدمحمكيبةَتسوكِيَنسِلعاَبتاَوءافووكباتِكباقيدْصَتوكب

بابیرینکرلابدولينأءاعَبرأفاوطلايفلّعفيمث

:وُهَويفاوطيفحيلا:ةياتلاَو.نيِمَيْلاىلعفاوطلايفَدُحأَيمثسيلا
ةوقالولوحالوفألاوكللألإألويدنالادىە

لاوماسلاهيلعيلادمحماديسىلعهللاىلصّوٍعليلعهللاب
"1رلسو

١
۵

اذهاححالسلادهيلعلتلقَةَكَِلَمْلانإ":شيِدَحْلايقو

ناَحْبُسلوقتانك:اوُلاَقَف؟نوُلوَقتهکمنكا:لاقَف.ماعاَيَاكلفتي

وقالولوحًالَو:مدلاَقَف.ربكأهللاوللاالإَهَلِإالوفللدْمَحْلاَوهللا وق
هلعولٴوقبتريخماسلاهيلعميِهاربِإفاطملف.هَللابلإ

لاصET.مِيِظَعْلايلع:هيفَداَرَفالسلا لا

دمحمىلع هةمرايفيهاركرحنمدكملمالَسلاولعيلارمح

نأ:ةعباَرلاو.ناكرألادْنَِوبازيلاَدْنَِوبالاَدْنِعءاَعدلا:ةكلاثلاو



يعمضولا(٢۲۷باتڪك

سفوط يفحبسيوهورَجَحْلانكرىلإرَجَحْلانكرنِ؛ةلماكطاَوُشَأميس

إوَكِلَدىلعَرَدَقنإُهَملَتسادوسلاغلبَمْلكَف«انركذدامكءهفاوط

يِتسبكي!:ءاعلااذهبُهدنِعوُعادَيوءاهلفوهديبهيلراش

يندينسآورانانميقركاكفلجتَمظَعدنعاميِفو

.يبوُنذيِرفاق.يِلمَعَفعَضو.يبوُذتّرثكل.يترِخاويايٺديف
صص

."يرويّنَعنعزواجَتو«يترثعينلِقأوييودلبقَتو

مهلااه4َهلااهلا:ءاعدلااذهبااعدَباَبلاغباملو

وڪو

و7رکاللااولمحلوهلانا"لوق

وةفيعِرمَحُمانبىلعهللىلَصوٍعليلعْلاللابالإةو

كنسيهللارکهللاکاهللا5هللا"::ءاَعَدلااذهباعدبالاغلب

يشمن.'باَذَعْلانمِةاَجَنلاَو‹باَسِحْلاAfدنعةحارلا

ُهَدْنِعادهابنكرلاعَااگرکدامكلوقووحسيوهو

کاهللاF=هللا":لوقيوهوكيذلفهمسنأرقناوىاعدلااذهب

َباَذَعاًنقَوءَةَنسَحةرخآلايوةَّسَحايندلايفانآابرهللاهللا

رْبَقْلاباعقييضورَقفْلاوركْلانمكٌبذوُعأينهللارانا

م"نيمحارلامحرأايقرخآلاوايلايفلذلاَويخلفقومو

يفاتركذامكريكومساِرَجَحْلانكرعبا.اترکذامكحبسوهو
ريغةلِماكٍطاَوُشَأعبساذهرَجَحْلادّنِعلوألاهياَعُدِبواديوا

جحانكرىلإِرَجَحلانكرنيصف
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[فاوطلايفهلعفهركيام]

.ىلاعَتهللاريعالکل:اَهُدَحَأيفاوَطلايفةالمفهركيو
:ةعبارلاو.بارشلاولكلا:.هِفاوطيفٍةَبعُكْلارجحلوُخُد:ن

َنِمْلسمْلانمودحألىلا

فلخنيتعكريلصينأ:اَهدَحَأ.اعبرأعفيفرطاَوشَأةعْبسلمكاد
Jee

ياينا:ةيناثلاو.دجْسَمْلانممهكاٹّبحوأ9هيلعميهارمام

هللا":ءاعدلااذهبوفسارىلعهئمبصیو؛اهئامنمبرومرمر
صت

الَمَعَوءامّيفاًنيِدَوءاّعِفاَتًمْلِعَواَاقِداَصاًنيِقَيوامااناميِإَكْلسأيِ

دعبعجرينُ:ةَلاَتلاو"وادلُكنيافيءاعساوالَالَحزرو

اوا

تيبرادجُبهَنْطَبقيصليو«بابْلاونكرلانيبفقيفرَجَحْلانكدىلإم

هللامحو1 لويو.وتاتموَملاوهسههرو«هربکیوللوهل

و
هَلهللامف

ad

نشكلاصلا70نُ:عيالالو

ظافلَأنمدروامُبلَغَأَوللاحفاميحَحْلاكيماتملكيفءال::رِصَلاحلاقلع(١)
صاحاذيلاالَححَحْلِلحصيملوللامُهَمِحَرءاملعْلانياَهيفةيعذألا

وكيايشكيديفنسالوءةقرعفقاولاوأيعانسلاوأفيلابببةييلان
لک«نوعرضتيونودةباحّصلاوعرضتيووعديناکمِارعاةنسلِالاخكرا

و

روُضَحوصالخإلاوهكلذيفنالوىاعدلاوٍركذلارظاَفْلَا'رمهيلعهللارحفام
امالإحلايفاًصاَحسالامعEيلاًناَكاَمَويللاىلإلاهللَا
هليعُس ةعنواوسب:ةَيلاءارقكنعتلقبرداتلاويفهلم

قدصءةدْحَوهللالإلإال":َكلَذدْعَبهوقواصلاع(١۱۸:ةَرَقَيلا)

يورامكلذكو]4۹ر«عيبرلا]لإ..هدحوَباَرْحَألامزهودبعرصنو؛هدعو

دقامكالسلاِةكِالَمْلانَعفاوطلايفركذلانم



A۸ باتكع

(

٠۲۷

)

دجمضولا

ىنلخدَمهلا:هجوُرخيفلوقيوبابنينممنَاطسالا
س

"اريِصَناًتاَطْلُسكْنُدَلنميللعُجاَوجرخمينجرخآوقدِصلخادم

ر

[هيفلعفياموورماوافصلانيبيعسلا]

ك:لَجَوَرَعهللالاقضيفليقَوهنسِةَورمْلاَواصلانيب
موينأهلَعحاَتُجالفرمتوأتنبأَجَحَنَمَكواراعَسنمةورمَلأوافصل

اصلانيبىعسَوِتْيَلابفاطهلأيلانعيورو.(۱۸:ةَرَقلا)

.[۷٥۳۰ر٤١٤۱٤ريرحبةورمْلاَو

سوےس

راقباصلاىلعَدَعْصَينأ:اًهُدَحَأرأينايفنأمَا

لسميفلرل:ءاعدلاوليلهَلاوريكا:ةيناثلاو.تاجردسمخ

لعقامكةَوْرَملاىلعلعنَا:ةعبارلاو.نْيَرَضْخَلانيَملَعلا(نيبيڍداَولا

بحتسيووجسکدانایدیسيناداراذِإَفءاقَصلاىلع

ريبريكاهللاوفَلالِالبكاهللاربكأهللاريكأهللا":لوقينأ

ثبكأهللاوهللالإهلالءاليصأوةركبهللا«اريثكهللدْمَحْلاو

هلال4ءايالأوادعلهن
soووس<س

ريخلاهديب٠«توميالیحوهو؛ٿيميويحيمحلاهلوفلُمْلاهل

ڪ

ي

الإهِيالفيِالإدستالوللاالإَهَلِإالنيدَقءايلكىلعوُولك

هَلنحوادحاواَهَِإهللاالإهَالتوُمِلُْسهَلرتوادواَل

اهلِهللاالإَهّلِإالهَلنْحَتوادحاوهَلهللالإلِال

هللالإهِلدلولوةحاصدختملادعماُممصدفادحاو
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لباللليجءالليلادديِمْحَلالها

النوكِرشُمْهركولونيدلاهلنيصلَْماِ
ٍَييلاىلعیلص."هدحوباَرْحألامَرَهَودبعرصتومدعو

انبٍةَنسِلانهامهلا":لوقيوِتاَنِمْوُمْلاونينمؤملِلوهبوُنذِ

ايدجئاَوَحهللالاسي."طبامواهنمرهظامِنَِفْلانماًذِعأویدمحم

ئ:لوقيوهوىلإادصاقيِشُمَيراًفَصلانمردَحْنيمثفهترخآو

ملَعْلاغلباِف."هَضْرَرتملويئيتهكيتملكيةرافكيشملاذهلَعجا

معزواَجَتومحراوفغابر":لوقيوهوْنْيمَلَعلانيبلورهرضا

تثئأوبولاتئأوءمركألازعألاتلأكنإموقألاىقيرطلاىلإاًندْهاَومعَ

غلباذإف."نيدلامويانرْحُتالوءنيِِلاَساعاريمرانلانِاجمللكحل

دٍصةوَرَمْلاغلباذ«لَمَرلانعكسْسأوديورىشةورمْلايلببيذلاَمَلعلا

اذهلحفيوءافَصلاىلإمجريمثءاصلاىلعلمفامكالعلمفهيلع
ص

۰ 9 ۳4 oو ۳

رصقوأهسارقلَحهيعسمكاادِقَوُرَمْلابْمِيحَيَوادعبس

ٍرحَنلامويىلإقِلْحَيبلاراقناکنِإوءانناکنِِهِماَرْحِإنم

:اًعيِمَجٍةَرْسْعْلاونيِهِمارحِإنملحوقلححيداذإفىئ

[همزليامولالحإلادعبعتمتملللحيام]

ومارحإنملحةورمْلاَواصلانيبيعسلادعبقلَحاذفمَمَلماو

فورليس زليعتمتملاومَّرَحْلايفدّيصلالإ؛ِمَرْحُمْلاىلعمرحيالکهللحق

نمرسياافحلالِربماعمتهك3:ىلاَعَتهِلوَقِل؛يدهلانمرسيَتساام
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رهشَأيفٍةةَرمَعْلابمَرْحَأمِلالإنوكيلسلا.(٦۹:ةَرَقَبْلا)4يدل

.همارحإنمهكيساتممطعمجحا

ءاَسّلانم؛لالخإلالبقهللحيالاميالارسلا

مِرْحُمْلِلهلَعِفلحالمِمَكِلَذرْيَغَوطيِحَمْلاسبوسرلا

[ةرمعلاكسانم]

سو ٠”تاّقمْلانمماَرحإلا:ٌةسمَخةرمعلاكامو «ماَرْحلاَدْعَب١

.يغسلادعبقلَحْلاوةورملاوفصلانيبيعسلاو.ِتيْلابفاَوَطلاَو

[جحلاكسانم]

ىمتيِصْلاَوهَةَيلَلاَويتاَقيمْلانممرحلاَجَحْاُكساَنَمَو

قلحْلاَوراَمِجلايروقفلدَرَملابتيبمل۴

ےسوص

هةوااصلايبيرايولافاوطو

ےہ

لحخادهلزنمناکوناكاإاًمأنکیمَاذِإاذه:رِصاَلاعلَاقّلَع(١)
رودووو

وهثّيحنممرحيهَ





لصف

[لالحالادعبعتمتملاهلعفيام]

حملاهلعفياماملكلعفي؛ةكميفًدَعَقوةَرْمْعْلانماإ
07Wrمو)0رهە7 تحتنمحَحْلِلمَرْحَأ٠يِذنمنالاوهو3قةيورتلامويىلإ

لكفنجلادجسمنموِجْسَمْلانمءاشميضْوَيأنيا"با

:اَهاَدْحِإبراهّيلعفكمنمجَحْلِلمرحنأدارااذإف

.هِمارْحِإيبوسبينأ::ةيناثلاو.ءوضولاهاجإوفنكمأنإلاَسيغالا

م بفمَايفمالَسلايلعميهاركفوهيفیوربهبال؛ِةيوُرَملامويويلااذهيمس(۱)

.نوقنسيونوقَتسَي:يأ؛هدْعَباَمِءاَمْلانمهيفنوورمُهَال:ليقوءايؤرلايفليِعاَمْسِ

ةكمءاَحْطَبنيةييلامرحأامكويبنممرحاشنإ:ُرصاَلاقلع

نيتعكردعبجَحْلابةَلَلابلهُيلو٥٤رءدَمْحَأو۱۳۷ريرحل

نَالايسلاو«ةكميفلاىأصنإٍصرقلاِةلصأاشأ

فوادوُبو۳۰۰رميسربيلالمفامكءىنميفحْبصلاوءاَشعْلاَو
00

eوو2. o nen2َ
ةَّسلانأكششالويهامكلاوّولادعبكَمنمجوركيلوم[۷ر

زف
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o„دو2سمسس 7دعبوكرلا:ةعبارلاوطاوستابايفاول:
ATT 2ل0)

اهّماَمَتةجحبكيلكلكيرشلكللانِكك

وهوىئِمىلإاهجوَمموقيويتارمثالثكِلَدلوقي."هللاايكْيَلَعاَهُعَََ
Êوص vodس

.ىّئِميِتأيىحيبضْميو«مارْحالادعبفوطيالوفقِيالويل

موتفرعيفوینميفاحلشيا

سوoعبرا

٤كلاسكِساََمْلاهيلعدمميهو٠یم٤هذهنِللوق

نأاهفاتمامفالوىعبعمبارحياهيع

ىلعللارکذيیبتیبنأ:ةيِناثلاو."كضيفيِفوكيدينيبو؛كدْنِع

:ةعياَرلاو.مالَسلاهيلعيبنلابءاديقاٍتاولصسْمَخاهبيصبنأ:
7.سمشلادعبالإُرواَجُيالوسناحطتىحاهبةا

نأ:اهادحإبَاهبعفافرعلَصَواذِإَفىلإيضم

:لوُقَيبناکدقویبرمYgاذهييلانعتبييمل:ُرِصاَنلابلاقلع(١)

رماعخيشلالاقو«يئاَسَنلاو۱۹۷رشل"ہککِساَميعاود"

لإ....مارحأإلادنعِةَيورَملاموفاوطلاهيلعبجاوبسیلو:حاضيإلايفيجخامشلا

القطقفبحَسوُهلبينيٍةَيِشاَحْلايفلاقحاّضيإلا:يِحاَمّشلا:رظنا]

و:رظنا].هإ.ةفرعبفوقْولاريغىلإَجوُرْحْلادارأولاموفالخب؛هكرنِِهِيلَع

:هنس ناو::حاضيإلايفلاقاحمنيتعكرلاىَحونولىلعي

حاضيإلا:يحاَمّشلا:رظلا]ْيتَعَكرىلنص
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ْرنمْلااذهيفيل:لوقيخوبدنعءاعدلااذهبوع
701و0

تفرعامهيفيقرع؛ولكسلاعياوجيّنعافرصاوولكريحااوج
مهلاقيرحمكيكيساممينلَعْجاَوَكيَعاَطلاوكءايلوأ
يفيلكراتنأكلسأتدركدنِعاموتصفكاِإَوتدَمَّصكلِ

f 7 ° رو Ca ."يٽملضفاوهنميبيهابتناويتجاحِتافرعيفينقلناويقرر

iووس e o720 نأ:ةقلاثلاو«سْمّشلالاَوَرَدْعَبرْصَحْلاَورهظلاعَمِجَينأ:ةيناثلاو
0ي7و2۶ٍwoس2
کیو‹سمشلابورىلإءاعلایفدهتجیو‹ةالصلالعبءاعدللفمي

هيبتىلعةالصلاوءبللاىلعءانثلاويسا

قوماكديفيلاصلبويردهيدلاَحوُعْديَوارمَحُ
دّمَحْلاهلوُكْلمْلاهَللكيرشالهللاالإَهَّلِإال"نمريكو

وُویاشاملعبلكريحاودبتويليحوُوتييريخ
تاوَمَسلابر«َنيِمَلاعْلابرهلل:لوقيو."ريدَقءيَشلكىلع

يفءاَيربكلاهلونوُفيصَيمَعىلاعتوُهئاحْبس«ميِظَعْلاشرعابَرَو
."ميِكحلاريِرعْلاوهوِتاَوَمَسلا

تبرغاذإف«سُمّشلادعبالإاهنعقدَيالنأ:ةعبارلاو

ىلإيِضْسَيَوءَبرْشَمْلايلينألبقاهنعقد؛ةقرعبفقالاىلع

اوُناكناتوَألاوكسلالأنإ":لاقاييلانأيورو.ماَرَحْلارَعَْمْا
رج

„ogoس2<0روومoووس

الف.اهبورغدعباهنمعفدأانآوء‹سمشلابورغلبقتافّرَعنمنوعفدي

لږو
٤۰رءيِقَهْيبلاَو٤٤٤ر"اولجعت
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َكّيلإمهلا":ءءاعّللااذهبوعديناِتافَرَعنمعقدنملبحسبسيو

یکنلبقافكبوتْبِغَركيلوءتَقفْشَأكباذَعرموتضف
"هسسموسِا

ينيډيلملسو٠يريسمدعبوةلِو«يعرضَتمحراووقو

.ةفلدزملاليصيىتحهللانمرکيو

[يمرلادنعىنميفو-ةفلدزملايفجاحلاهلعفيام]

نبعمجينا:اَهاَدُحِإءاراهبلعفاعمجلصودف

ىاَمْلاب٠٠اصحيوسبنأ:ةيناثلاو.كِلاَُهءاَشْلاَو

:ةعبارلاو.حابصلاىلإاهيفتينأ::دوكنأبحت

ا:ىلاَعَيهلٴوقلىلعلِرْكذلاوءاعدلانماهيفريكي

اعيفينال:هئاعدىفلوقيو:ةَرَعبلا)ارحلملا

نمشكيو"هلكرشلارعماوجيعفرْصاوفلکيحل(عِماوجلَرْتمْلا

؛سُمْشلاعولطلبقىمىلإاَهْنِمادغحّبصلایلصوحبصأاذإدِ.رافْعَسالا

عُمجنماوُتاكلرشلأنإلقيلايال

«يِئاَسَنلاَويرحب"هعولطلبقاهنمذآناوعوُلطدعب

ليجمسا:ريبتويفتامْيكربت:نولوقيناكو٥٠ر
.كاَنه

Ê ةامايألايفكيددبُعَمْجَييقابلسابالفامسعمَجنو:ُصاَلاقلع(١)
رهظَتملامِهِلْسَمِلمولالورامحنبنوكياطوماتشميميأن

Y-Iو
سيلفِهِسَعرجماأارهاطنوکنطرتشبهک؛هتساحَت
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عليىحِلاَىلاهللاركذنِريكينأٍممَجنعفنِیغبنيو

اذهباعَدَوهيلامطفعلاةرمجلصواذِإفبقعاٍةرْمَجدنعىئ
."َلوُألاَوةرخألايِفينفاعو‹ىَوقَللينقفوو:ىدهللمهلا":ء:ءاعللا

.يڍاَوُلانْطَبنماَهَمْرَينأ:اهادْحِإ«لاصخيأليدةقعْلاةرمجدْنِعو

نُ:ٌةكلاَلاودْمَحْلاهلو::اَهرْنِيفلوقيولکعمربكنأ:ةيناثلاو

يمهلصحَاتْنَأَويتايصح۽هذهمهْللا':لوقيءاهنمغاَرَفلادعبوعاد

وےےس
كارنهُيلَعءيلاردةرخألايئرهلعجاو٠ينمنلف

fooروے0 goدولس.

ةرضَتينقزراواًروکشَماعسوءاروربماححهلعحامها.كناوضرو

oسومس2ىروس o o

يِفيِمْرَيالودعباهدْنِعفقَيالواَهْنَعيِضْمَينأ:ةَعباَرلاو."ارورسو

برأهَدَعَبلفاهنمعرفاذاوتايصحسيوةقَعلاةرمجلإرحناموي

€و5 ءاعّدلا.ريصَعَلاوأ:.'ةّيحضلا:هلو

مدلل7سوئرالعىلاوفيتم:يشَحُمْلالاق:رِصاَنلاقلع(١)

وُبأ:رظْني).هإ.حبحّصلاىلَعمدةمََلبدلاىلعَقْلَحْلادقوكلِ

ا٤صىلع

ناکف.ٍضَْبىلعاهبمبرألاودهميفيفصحراةييلانعتب:لوقأو

نبرباجنع:ميبرلايفصو...جرحالوقلحاجرحلَومرانيجلوق

ُءاَجًالُجَرنِ:عادولاةجَحيفلاقصاَعلانِيورْسَعنبِّللاربعنعينب:لاقيز

:هللاقحبذانألبقتقلَحَفرعشَأملللالوُسَرا:لاقفيهللالوُسَرىلإ

يانالفترتشاللنورهَللافرُخةءاَحف."حرحالوحا

لاق:لاقلإ!ميشنعمولاكيديفليسامف.رخالوما:لاق

يف:بابامولاكلذيفلينمةصْخُرهذه:ةدّيِبعوبالاق:عييرلا

ِناَرقْلاوِاَْفلاَومَنَ
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Ydو2 < . on
يِلرکشاويبديلرفغاو۰يفتيفيِلكرابمهللا:لوقي‹ءاعدلااذهب

بروبسلاتاوَمّسلابرَنيِمَلاَعْلابرلِدْمَحْلا":لوقنمريكو.يِقلَح

."يِكَحلاريزَعْلاوهوضْرألاوِتاّوَمّسلايفءاَيرْبكْلالَوشر

اذإهَلبحبو.اهريخأتنيلضفأاهليجْعتويتبلةَراَيز:ةعبارلاو

؛ةَناَعْلاقلحيو.نيطبإلاعشريواَنيَدُحأَناخ

وَلاَكِلَذيفىلصنِ€اوضَقِلمُث»:ىلاعَتهلوقل
وهےرودمع

وهفنيتعکر

قلحوحبذاذإفءىّئِبموياكِلَديِفةَعاَمَجْلاِبىلصُتلرديِعْلاةالَصّو
7

صوسس تباءالالإهُالحْلاهللح؛ِِماَرْحِإنملحَو
هموُدَقلوايفادهلبقاتركدامكهيرايزيفلعنفةارايزداراذ

يومزمزيِفويقويفاوطلايوِِجّْسمْلالوخديف::ةكم
جُرهترايزیضقاِفهةورْلاواصلابيقىلإجرحا

.ةكمبتيبيالوءىىلإهنينم

٣
\

قاسنَمِلاذهف(١۱۹:ةَرَقبلا)ڳليىنالِيعرورلعالو:ىَلاَعَتُهلوَقاَ

:و6لاقامكلَميدهاليىحقلبالوسَالجراعنييده
ياهلاتقسامتربدسااميرسمنمُتلبَقَساولو.يدَهْلاتقسويسرتدب"

إمثېمِلْسَو۸١١ريراَكُْلاو۸٤٤ر‹عييرلا]رمعاهنلعجلو
ليسقعلاعوهبلّيَفَيالف«بةرمعْلانممزلوةرمعلايده

ٍعوُضْومْلاىلعلَظ(١۹٠:ةَرَبْلا)رستااق:ىلعتهوقوبيغ
ملهنألجلرشكأوجَحْلاهدمربغألتالانموسيلابيبق
متت ملأهللاو.قيرشَلامايأريخآيفالإىلإلص



CTC:
[رامجلايمروقيرشتلاواری

ك7FAYرجىلاوألاتلسللاوز

اميٍَرْمَجلكدنعوُعاديوةاصحلكعمريكي؛يايصَحمّبسبداو

مهَلهللاحف ىميلايليفىمرْيَعِبتيبملايفدحلةَصْخرالوءاعدلانمهل

.ىئمريعووتليفِةاَعُرلِلصخرأيللالوُسَرنعركامال

مويدعبمايئاليكِلَدَو‹قيِرْشَملامايارامجْلاساَنلاعمَنوُحْْصُيو
رصرےسیےسنص ¥06:ةرَْل»يمناكردكْرحَنلا

[هدعىوعادولایئجاحلاهلعفبام]

ةييلانعيورُهَنَال؛تّيبلاعادکمىلإجر7نيردِ

َيِراَحُبْلا]'ِتبلابهدهعرخنوکتحمكدحأرف7ل'لاهيأ

.]۳۲۸۳رملو

اعوبسِتْيبلابُفاَوطلا:؛لاصحخعبرعادوايفلعفيو
RY

ىانملهيلعلإالفىميفقيرشلامايدعبرختنمويأ::ُرِصاَلاخلاقلع )(

؛ةنسلاوهفاهلكِقيرْشَتلامايىميفثوكُمْلامايكِساَمْلايِفةدايزلاوأةعدبلا

لبولاَوُرلادعبرفهَنيموييفلَجَعَت¦نمواراتربحتالو؛لمكأجاو

.لاَوَرلالَفننأوثياثلالكَنأُهَمَرَل۽ىئيفسلابلعتبرعنإبولا

اةدام.«سورعلا



دجمضولا٦۲)باتك

ءاَمنيم:.مالَسلاهيلعميِهاَرِإماقمَفْلَحعوكرلا:ةاكلاو

اَمُكمهلا":هياَعُديفلوقيرجحلاوبابانيبءاَعُدلا:ةعبارلاومر

اذهلَعُجَتالبهَا«يتجاَحءاَضَقيلميثاقيفضتْيوقو«يکسُنتّيَضَ

مهلايسايلرسيوءيرْجُأيلميتامهلاماَرَحْلاكيبينيِدْهَعْلارخ
۳voسسoO„م7مہ2سس C2 TR

لَعجَتالهللاءرانلاباذعانِقوءةسَحةرخآلايوةّسَحايندلايفانآابر

َتْنَأراويلرِفغاَويعفعافماَرَحْلاكيبينمهَلرِخآاذه
ےس ابرىلإوابرنوُبيآنوُبياَتنيِصنلامعوىلوَملامْعنف«يالوم

برلِدمَحْلاو«نوُبلقْنمونوبغاَر
TrسسسسAmرگمومس ۶ o

قارفىلعنوزحموهوييضميوءيرتشيالوعادولادعبعيبيالو
2“%2oسو2٤1eر ةباكوءرفسلاءاثعونمكبذوعأينإمهللا":لاقهلتحاربكراذإف

."ريثكهللُدْمَحْلاَو.دولالاَمّْلاوللاىفرَظْنَمْلاءوُسو
a



لصف
[جَحلالْئاَسَميف]

[جحلاةداعإهبمزليامو‹مدلاهکرتبمزليام]

8)2٢سDEسس

دَسفتاقيحلانمماَرْحالاكرنمو َفاَوطك6حق

یرمو۳زلماقمافلعوكرلاكرتنموتدسفةرمعلا

ملاكرتنموححسف:ليومدهمزةورمْلاَونیبيغسل

ر)٤)و2صےسسصوص۳0

ہيبملاكرتنمو«دسرعبفوفوكرنوبدىو

تاقيِملاىلإعِجْرَيملنإمَالابرَبِجُتهنسِتاَقيِعْلانمنحيِحصلا:ُهَجَحًدسف(١)

.اهنمَرْحأَو
مَرْحَأنإوهَراَنكيملوجحارهنشأيفكيدناكاذيُصاَنلاخيشلاقلع(۲)

ىلإعجريلاذِإاذهللاءاشنِحححصودرتاقيملاةرواجمدعب

هلعهایشالفمجرانِ

.رامجلايمريلايلوقرعهليلينعي::ىئمبَتيمْلارَت()
لبقاھدودحنيمجرخنمکهافىحمَعَهکرمِلاذهرهرصقلع(8)

ِرْجَفلاةالصكرلضلمثيلانيةعاسفيلقمضيملنمٍتقو

4

امردقبنمًكَرْذَأنمف::حاضيإلايفلاقفلاءاَشنإكردفيف
م

۔ثيدَح)َجَحْلاَكَرْدَأدقَف؛ربكأُهّللاَوللالإلإالوفللُدُمَحْلاَوللانام:لوق
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ممOصص

كرتنإومدهيلَعَفٍةَبقَعْلاةرمجيمركرتنمومدهيلعفماَرَحْلارَعْشَمْلاب

فاَوطكرتنمومدهْيلعَفريِصقَتلاوأَقْلَحْلاكرتنإوىدهيلعا

كرتإوبحمجلكلَكرجلاكرنوبحسفرال
االتكرتنو.ناتيكسيلعنْيَاصَحكناو«نيكسمهيلَعَفةاصَح

هيلَعَفعادولاكرتنإومدهيلعفكسللبقدَنإِدهيلَعَفادِعاصف

مد

فيملوسلاتبرعنإوء[شيِدَحْلاىميف‹۹۹۳رنتس]=

عمقحنليلانمةعاسكلذدعبفقَونم:مهضعَبلاقوجحاهافقفةفرعب
ةفرعبفقونم":لاَقةييلانأيوراِ.يَحْلاكرددققمجرجلاالصسالا

.يِذِمْرَتلا]جحاكرددققمْمَجرْجَْلاةَالَصِهِذَمانالَصاعمقِحلوليلانمةَعاس
س

بساماذهو:لوقأ[۲٢/٤۲حاضيإلا:يجخامشلا:ظنا.[۹۷۱۸۷رمْحَأو٤۸۱ر

:ةرقبلا)رتلديالُومَلامكيفديريقحُمسلاةعيرشلارس

.نراَقْاومتايلعابجاَوناکاذإإ؛َحْبذلاكرت()
سس

ولوءءاَسنلاسميميملامَتباَحْصَأدْنِعليوَطهو-ئالافاَووُمَو-ةر()

ىاَسنلاسميملامهفاوَطلدوينأهيلعبجو؛ةَراَيَرلافاَوَطردقووهدب3

TY

؛ريخألامويولواهنِمكران

 



لص
‹ماقملاورححلاوكميناعميف]

[تافرعوینموءةورملاوافصلاو

ورو كَم:ُبّرعْلالوقت؛اهئاملفلةكمةكمتّيمس:ءاَملعْلاتلا

:رعاشلالاقنيهيفامصماَدِإ:هكّتماوهماعرضلييصفلا

اررداَهِفاوُجَأيفقبلَتکم

مهضعبكبيدزي:يآ؛اهيِفسانانل؛ةكبتمس

:رعاشلالاقاضع

4

۷٩کبكيبىحهلخَفهکهيَذَحَأبيرشلااذِإ
س

e

ادقملواهدي:يأ؛ةَريابِجلاقانعاكبتاهَنألةكبتّيمّس:ليو
>

فاَطَملاررحاوتلالاقوهللاُهَمَصَقالإءوُسبطقراَبج

ءاَبْلانيببِقاَعُتبَرَعْلانأل؛ُهللاودحاوامه:ليِقولكرحلكبو

رمسوراااقاررلابعندمبRAظنااسوَ

.[۷۷۹؛سوُماَقْلارهاوج

 



 

عضولا۹)_باتك2(

ءَو

هللااهَقلَخدقونيتحدنلىَرقْلاماتمسو..ميِْلاَو

حدفتاماهجوىلعءَدبتاكو‹ٍماَعيفيضْرألاوءاَمسلالب

2Z هس AS

گى:ىلاعتعبهللالوقَكِلَذىلعلبونمضرألا

۹7 نارن9هيَمامتيبتلياءدفنملىرامكيىن
ی

َء۳7

امصلاودمرولحلاوماقما::یھتايآلاَو»)۹۷

اهلكُرِعاََمْلاو

2 ۳„E, 2 2 A4

الارتح:لفهايلانعيوردق:ُماَقَمْلاَوحلاماف

عسےسےے3مسسموۋو8س

٤لسباألكلذلولوسٍطةَنحْلاتیقاوي

و722rie.=سzسس۶سo~اساو

ھالاهعےللآساعانآنعيورو0ر۸۷۸رءيِذِمْرتلا]

e2972وسموےہ
تلوےدلعے:جحاہنسانيجتمفوطيجوشياللا

ےسص2ىسسصءَ-2oسسسسوًےس

هنو۳بتخعهلاتلالكيقبلوىذا

RWرکیےک نصلةيصَْنبُهَتُحرغهللاكلوتيِقاَوَينمءاَضْيبةو
44آ2ے$3<صملس3سسس

رشهدبنءىشاوضليُبنامهليفيالهال؛ةَملَظلانعرونرَتسَو

٤4٤رريبكلايفيناربطلا]ةَحْلا

- ےنصر ad

ِهتفالخلوايفهعرععمجج:لاق4يردخلاٍديِمَسيبنَعو

5 €ae ق r ooo وسم5س
تیاريآالولو.ددورتالرجحكلإ:لاقمثرجحلاىلعفقوىح

aa ےس

٤م

نال؛اًنأَش1رجحوىَّرَقْلالأهلقهال:ىَرْفْلا1تمسامن)۱(

.ىَرَقلارئاسنيبنماهِميِظعَتواهِمارخاىلعسالا



سےکو77$“وصس€ىر2
s1 1 2 .

RAEے928
باتنمروانامولا6جرراا

وصصےہےس

2A E !XT“مو7.2

۰د$سصسرہو7

يفمهرارفإ7ةيدوبعلاباورقملف]۸كردتسنا۱V۲):نارمعلا)

سومرس2س£ssصءِ

مويهافاونملدهشي6داَكَمْلاذهيفنلموهف6حلااذهوفر

وس

ل,1EAاےس2سوکگرور2ے

درحصلایفصلاو:هکميلرامشةورملاوامصلااماو

۶٤وےکردکو
رعأاشلااه؟ءاسلملاةشصلا

٠oreمےہوس mEو4س:

رصلاج>خرب’1-لا21ک۱>

مےلیلےسىل$ى7$و
ا^1اےکسس۶

رعباىئهورملاواضنءاصحوةاصحاثلفصوةافص

2چ

عشالاقنیلرجح

$ساک-721سے23ے<

دن۾ىفتملامصدتحلل7۳

رخناترهژرمثوداو۔ہگاکیتح

اخرةروصلعصا<و
لجرةروصىلعمصاصلاىلَعناك:لاقهنأهلسابعنانو

و

رکهلتىعةاةروصىلعمَنصوىلعوفاَسِإهَللاَ

لوألاباكالهامعَرو.َهْلْئاَثيلةوُرَمْلافاسريداصلا

اقنصلاىعللااَتهللااَمُهَحسَمَفيفايرام

ناكوهللانودنِادبةَدُمْلاتّلاَطالنمامهبَرَعَل؛؛ِةوَرَمْاو

مالسإلارهطم٤َنينواوُحَسَمةةورَمْلاَواصلانيباوعَساذةّلهاَحلال

اَمُهَيَبفاوطلاَنوُمِلْسُمْلارکاصلاتّرسکو هللارنا‹نيمَنصلالْجألامه

-[۳۱۳۸رءملسم](۸:ةَرقلا)€هرمنموَلاَ:ىلاَعَ

 



۸ . A دکمضولا(۹۲)باتڪك

۶24م|صو”4
ىتنم:برعلالوقتءامدلانماهيفىمياملىمتّيمسف:ىمامأو

:رعاشلالاق؛ردقمْلاكَلردَق:يأ؛ىيناملاكل

س.وهے يناَمْلاكَلينسيامنيتىحهلْفوَسءيَشِلنوقتالو

ورووسےوسرلوص هَملعيِلمالسلاهيلعميِهاربإىلإهللاُهعَبمالسلاهيلعليربجنأيورو
eسvoوی7
یتحاذکواذکناکماذه«میهاربإاي:هللوقناکفةرعاشموجحلاكِساَنَم

goموےسس0س>gê vo oس4 عبسيهامرفىلوألاٍةَرمَحلادنعهلبقَتسادقهللاهَنعَلسيلبإبوهاذإف٠ىّئمغلب

ىلعمَقوُفريكوهامرفقيناثلاٍةَرْمَحْلاىلععَقوفناطفريكوءٍتايِصَح
E E E ot I e21وorA

هيلعليربجقلطنافهقيطيالهنآیاراملفرکوهامرف©ةثلاثلاةرمحلا

صمصصصص٥وواو

:لاقف؟تفّرع:هَللاقفةفرعهبىنأىحرعاشملاهملعيميهاربإبماسلا
2eکےصمoوو

ففوفءريبكلامجعملا:يناربطلا«۷٠۲۷رءدمحأ]‹هفرعتیمسف.تفرع

وہڪوےکسووصو لعهللاوتيمسفٍعّمَجىلإفلدْرافىمىّتحاهب



[ناميألاباتك]

ِناَمْيألايفباب

ىلاعَيهللادعوادقولجورعهللابانکيفةروكذمناَمّيَألانأ
یووصصرشدنال هتادْهَةيبِلا:ىلاعَتلول؛ميلألاباَذَعْلابيفَنييِذاكلا

1سےسالوةرفهكعلحلديكوكيكمي

نعیوریو.(۷۷:نارمعلآ)تلودم

ِهّللابَفَلَحنم":ظفلبيور"وقدصاقمفلح:لاقهنأاي7

اَقلاَحناکنم۰لاقهنأداهنعو[۲«يقهيِلاويدمر

< 2E و

لاقهنأمالسلادهيلعهنعوo۳]يِراَحُبْلاَوTF‹عييرلا]Eهللاب

وسسس2س2Oث“

حامناو»٢۸٢٤۳۲رفوادوبآ]'رانانمهدعشفماوىتيلفاذهيربنِمىلعفلحنم

وےو ىللابكارشالا:ثانرئابكْلاريكا:لاَككمالسلاهيلعهئعو
و ِ°7)۱(7م

أفلحيالهديبيسفنيزلاو6سومُغْلانيدوقوقعو

 

نياميِفنيلدعبلأبنيمو:ٍةَيِشاَحْلايفلاق:رِصاَنلاقلع(١)

ةايلاممتابعايلقبسيارقلاووعلا
لوُعفوهو.ٍرنلايفمملايفاهياسيئاهنألكِلَذباتسلق

يِاهبحاصسِمْضَتيتلارسوما:نيتلانبالاقوچنُىلإلافمر

=ربادْبَعنبالُديهسَتلا.خّلِإ.اهيفَةراَفَكالكلامَلاَككِلَذِيَويلا
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دمضولا

ةَمويىلإويلفيفةتناكلإوُبحاتجليىلعرجااني
o٥2هسE<

نمعطفانم:لاقهيأمالسلادهيلعهنعو«[١۸١١۱رٌَمْحَأو٢۳۰رءيِذِمْرْتلا]

هيلعمرحورانالهللابجادقق.قبذاکنيبايشمسئرلام

„€ o وک

"كارأنِابيضناکنو”:لاقفايشناكنِإو:لجرهللام."ةَحْل
هللامهملكب2>وےوهسوور

الالی۰لاقهبالسلاِّيلَعهنورملو١٦٠ر«عيرلا]

ءاَمِلنضَفىلعلُجَر:ميلاباعملومهيكَريالوميلرالومايام

وشرحسرم ىطعأنإايدلالإعيالالجراَبلُجَرليساناهنقيرطلا
م

)۱)۲(9ر<2و
رصعلادعببةَعلِسمواَسلجرولفوملالإهَلیفوديربامهل

\

oe of oo

ليقو:تالاوسلايفلاقءاكرتوأالْعِفيِضاَمْلاِنيايفيهو-
لَعفينُأهللابلُجَّرلا:نارفكُيْناَذّللاافالناَنيِمَيَونايمہم

ملولعقمومولعقدقهاهللابُفِلْحَيلُجَّرلاف::نارفكيالناَذْللاولَعَفَيالوأ
رذّنونيمويوهاهووبلاقنمدنِعبِذكوهامودقوهولعفي

تايمرىلإظنارغماهربومحخبشلالاقءاهيِفءيشالابايابارعقالَراَيدلا

ادوُخأَمPوامماَهوُلعَجَفيراوهلامکحمنبدوهفحصيفاهودَجَونيم
الِناَنيِمَي::اولاقثي::ىنعينيِعَدُمْلاتايمرىلإظا:لوقوءانرْيَعلوقوهام

اندنِعوفكيالهدْنعسومنيانلكلاممامإلابهمكلذامنونارك

ىلعةَيِشاَحوبأ:رظنا]ملأُهللاو.وركامكهيفعقبالنِكَوفك
صمنَ

تقووهواهلاةكِيالَمَوليلاةكيالم؛ِويِيَتهَكَِالَمْلانألدْعَبصخ(١)
نبيامِلنمهيفلسلاناكولاَمْعألامات

للاةَكِئالَم؛هيفَهكَيَالَمْلانلًرصُخ:قاَحُسِإوُبَألاق:مااخبشلاقلع(۲)
سوس

.نيِمَيلاهمزنمهيفنوُفلحُيفلسلاناكولاَمْعَلاماتياتقووهوراها
.[14۷ٍصمنََولاىلعٌةيئاَح:هسوب:رظْنا]



A

درمضولاباتڪ
Eع ٥۰سس6کوسس̂-صرس٥نس

"هئماهذَحَأفرخآلاهقدصف؛اذكواذكاهيِفيطعهنأللابَفلَحْف
oوےوهس

.ةرجافْلاَنيِمّيلاَومكا۰لاقهنأمالنسلاهيلعهنعو٤٦۷٤رفوادوُبآو۷٢۲ر

3ءا۹٠ريَا"هلْنممقالبرايدلااه

بئسكْلِلةقحْمَمِةعْلَسلِلةقفنمةرجافلانيِميلا":لاقهنأمالَسلاهيلعو

اييلاقومجللمق:نودلَمْحَأو«۱۸۹١۱رىقهيلا]محلمَ

نَمَفِتايلابمكنيبمكحأامنومكبمكحأاليِ
َفلَحنموالانِةوذَجهَل"ذجامفبذاكهيفوُحَواًمُكَحهَْلسَكَح

اوكااَبهعوَهلايقميسمالامابْنَةفان
۴

لاَملادریوبونينَااذهىلعنإ:رثألايو.[٤۰۸۰رناجحنباو«۲۲۲۹ر

.َنِمَيلارفكيو

ِا
قیوےلهے

.اھیفيشالارفق:يآ؛مقلبضرألاقي؛بارخ:مقالبو:رذت(۱)

2٥~o0

عْطَقْلاوهونم:ذجأ(۲)





|ا۰

[وْغللانيمييف]

هللاكالل:یلاعتهلوقینعمنایبوءوغللاىنعم]

داواللىلعيهلوَقيف

[كَما
.)٥قفوتلهَ

هبدمعياليذلاطقساوه:بَّرعْلاةَعَليفوللانأ

:رعاشلالاق؛هَتطقسأ

؛ءْىشلاتبع»4

°راَوُحْلاةيّدلايفامك اوْغَلىرملااهبحَرطَتو

ور
رخالاقو

goےک 2gےہس

دملاةئاملاواوغلاهدالوألعحتة

نِمدعيالامموعلوٍحْسمْلاىلعريبايهونبلةريثكلاَةَقاَلا:يئرمْلا(١) دالوأنمدعي

:ْناَسْللايِفوجتياملواليِصَفْلا:راوحلاو.ِهرعصِلاَهرْيَغيفالوٍةيدلايفلبإلا

اوفيماسَوك
ةدامطيسولامجعملا:رظناهرفسلاىلعةيوق:رافسأضرعةقانلاقي:رضْرعْلا]()

ِناَسلللايِلاقفساريعاذهضرعديريَةراَجِحْلا::َُمْلَحأو.["ضرع"

["ضرع"ةدامءبرعلاناسل].رنسكلابةئاموأباوص:يربنبانع

 



A 2 e.€ مقوا0با 3
هللالاق؛هَلالوبيفريخاليذلا::مالكلانياَّللاَوُوُعَللاَو

:ًضْيَألاقو‹(0۳:نوُنمْوُمْلا)4(وشررغموَلَانعمهبدلول:ىلاَعَت

:رعاشلالاق.(٢۲:ةَعِقاَولا)4(انيأتالرالاومال

وےس

ميمهباومااَمَواًهيِفميتالووشلالف

لاق

ثفَرَواَلانعموخبزبرو
ةَعبسىلعٍةَيلاوذَميفروكذَمْلاىميفءاَمَلْعْلافلَخاَو

الورقعريغنمةعمالكملكَمْلاهبلبليصياموهمهبلاقف؛لاوقأ
هللاوالكويّللاوىلَبويللاوال:همالكيفلاَلوقك؛

وقعيلعمِْىحاذهليفيعةالوراكلاوقفءا

لاق.اًتباحْصأُداَمِيعاهيلواهنَعهللاييضَرةّشْئاَعلوقتاذهبوبلان
:لئاقلا

مْئاَرَعْلاتادقاَعدمعتملاذإُهُلوقَتوشبُتسَلَو

وهاَولوويليفايشىلعللافيَنأوُلاو
ًاطَخْلاليدودمعريغارمويفطحيلعفَلَحامفالخب

ءالليلدو؛بضَعْلالاحيفوه:موقلاقوألاوهنَععوفر
يفيناَربطلاَوء٤٤'بَضَقْلايفنيميرال":مالَسلاهيلعيلالوق

لیدو؛مِحَرلاةَعيطقَوةَيصْعَمْلايفييوه:موقلاقو.[٢٢١۲رسولا



A

عمضولا۹باتڪ

ِةَعيِطَقيفالوللاٍةيِصْعَميفنيميالوَرذَنال"يلالوقءالؤَح
هسىلعلُجَّرلاوه:موقلاقو.[٤۷۳٤ريئاَسلاو٤۳۲۷رفوادوُب

هرب265ركبنَسإلا:ىلاعَتهللالوفءالؤَهليلو

4رحلاكلمالميوول:ةلوكَوء١٠:ءارسإلا)
ُهَلاَمَوهلعبهذاوأرصبهللاىمعأ:لْئاَفلاكِلَدَو:سيوُب)

نيِمَيَلاوه:موقلاقو.بْلَقْلادفعنوُدِهناَسِلبءاذكواذكلَعَفَيملنِإ؛ُهَدَلوَو

؛ِناَيسَتلاىلعيميلوه:موقلاقو.اتطقسترفكاإاهل؛ةّرك

اوُهركأاموناَسّنلاوًاطخْلايِبمُأنععفر":ْمَالَسلاهيلعهوَمهليِلَدو
ا

ورو
.ملعاهللاو‹[٥٢٤۲۰رحامراوء۷۹‹عيبرلا]

 





E
E

[نيِميلاماسسفيٺ]

[ةيضاموةلبقتسم:نامسقنيميلا]

ءنملَفصْلاف.ضامولبفَُس:نيبرَضىلعَنيِمَيْلانأ

:ينالاو.اذکواذكوأءاذكواذُكلعلهللاو:امدح::نبر

يفهيلعثنحالق.اذكواذكالوأءاذكواذكنوكيالَِللاَو

ُهَبجْوَأامكرتوأ«نيِميلابُهَعَتماملعفيىح

وأءاذكواذكُتْلَعَفْدَقَلهللاو:هلْوَفكاَمهْدَحَأ٤؛نْيبرضىلعيضاَملاَو

:هلْوَقكيناثلاو.ِهْيلَعَفَلَحامنكيْمَلوأملوهوءاذكواذكناك

امناكوأعفدَوهوءاڌَكواذكنكمَوءاذكواذكلَعفأملِهللاو
2 2

يهوينيجنمةَراَفكْلاواَمهِبثنحْلاِهْيَلَعبجيِناَهْجَولناذَهف؛هيلعَفلَح

)۱لووإ يفاهَبِحاَصسِمْشَتئيتلا'سوُمَعْلا

.خاَسنلانموهو:لصألايف()



A . ۵

دئ.باتك

[هماكحأوهماسقأ»هبفولحملا]

1 فَينأ:اَهُدَحَأ؛ماَسْفأعبراىلعمسيوهفهبُفوُلحَمْلااأو
فَلاقَحَوىللاتوىللاوَوىللاب:لئاَقْلالْوَقُكىتافصبوأِهِاَمْسَأبوأهللا
للاٍةاَيحَوللامْلِعَوىّللافّللامْساوىلارْسَحَلِوىلايأ
ثنَحإفوللاءاَمنسَأنمكَهيأاموهللامالكوىلامَعَ
.ةرافكلايلعتيجونيماذهب

وأءقْنعْلاوأِقَقدَصلاوأنيِكاَسمْلِيِهِلاَمِبَفِلْحَينأ:يناثلامُسِقْلاَو

ثنحنإف.ناَميألاهذَههَبشأاموأقالصلاوأمْوَصلاوأحلاوأ٠قالطلا
و2٥oمeمسم<0س44صص7 :لوقيناکهنأهڪديرنبرباجنعيوردقو.كِلذنمهسفِلمَرلَاامهَمزل
0oسEo„م Eصص-ےسس4م7٥0

يوراَمِلءقاَتعلاوقالطلابنيِمَيلاهركينكلو.هلهاَنمَرلااميشهسفَنِلمَزلانم
2 7Iو"۴ن e oe en „o0€ o

هجرخنمدجمل]قاسفلاناميآنمقاتعلاوقالطلا":لاقهناييبنلانع

TW . ۰ 27o^صس° وه:هلٴوقك؛مالالانمهجرخيامبفِلَحَينأ:ثلاثلامُسِقلاو
o„ب11ه2۴4٤ eيوم

وا«ینارصنوایدووأقسافوأ9«قفانموأواكرشم

„ooo oo ۶ 0 ر1مس9 وأللاهدَعُيَأوأرمَقْلاوأسمشلاديعيوأ«؟ئجرمو
س

7 of o۴ يِهللاٌهَبَذَعوأمنهجراتهللاُهَلَخْدَأوأفلاهَقموأللاهعا

22رو6.وe„2مو72و0ٍ

يردقلاوقيسافلاوقِفاَتَمْلاكوهنمل؛لماكلادارملا:مالْسإلانمهجري(۱)
۳اےو22e^2٥C>ا.و

اَمَكتمعنركرفاكلاكِلَذكوقّيمالسإلاةلمْلانمالءالّوَهذإ؛ئجرملاو
1َ1َوصمس مEPی٥

.ىناعملاهذهترمدفووه



۸.۸

دع٠.4باك

oمسۋوسس E

لهاعمهللاهرشحوأقرخآلايفُهَمِحَرالوأيلعهللابضغوأءةرخألا

دس.0۰0س3سoسس2

:ليِقَو‹ظبلغتلاةرافكهيفهيلعنإَفهلكاذهبثتحنإ؛اذههبشاامو‹راثلا
۱س

سرمنیمراف

A۴مُلاوُةَبعكْلابفلينأ:عبارلامسل وُملقاوُحولاوُدجسم

ةكيالمْاو٤ُضْرألاوأءءاَمّسلاوأباَحسلاوأموُجَنلاوَُمَقلاوأسُمّشلا

وأِهِيايَحباوُماَعْطلاو٠ُتاّبَنلاوُرطَمْلاوُلساوُنييبملاوُ
س

؛َكلَذَهَشَأاموأفيبأقَحبوأوجراوجوهسأروأنلفةةاوأ؛هيسأرب

ِناَمْيَأللاهذَهبَفلَحْلاًركَلوةرافكالوهيفثْنحالاموهلكاذهنِ

اهللااًملاَحناکم":لاَقيلنايوراَمِو

لَوهاباوُفِلْحَيال":مالسلاهيلعهلوقلوء[جيْشَتقسإ"تمص

نألئممالسإلانعُهجرْخياميَفِلُحَينُ:حاضيإلايفلاق:رِصاَلالَ)۱

وأنِقِفاَملانموأللمنيوأ«ينارصُتوأيدوُهَيو۽هّللابكرمهن:لوقَ
نِءناطْيَشلاوُيعيوأةمجمجلاوُسمادبعَيوأيِوأدهّللابنيرا

ملاقعيبانعکدكوهُمةرافكمهدنِعيهوهةرهمرتحمثلع
نيدلارونتاباوج:يِمِلاَسلا]هظلْعُمريميوهفينارْصَوايدوهيوارفاکوهلاق

کاقرفدقو:لاَقَهباتيفكربُبدمَحُمهللاربعوُبرَكَددَيمِلاَسلا

هيلعتلدامراحتيلوءىهللاريغهبفَيامفنيميراكناًباَحْصَ

دوُجوعمرظنلِلدالهَرافلِاوساهلكناَمْيَألاةراَفكنأ؛ةَيألا

.[٢/٥٦۳حاضيإلا:يِاَمَسلا:ْرظْنا]Ao]‹ِعِماَجْلابايك:ةكرَبنبا.صّنلا

لبءایوسميظْعَتوهببِفوَُحَمْلِلمِْهللاريعَفِلَحْلنل؛ٍميرحتةهاركةوركم(۲)

هللاريعٍوفَِحْلانعُُمالَسَولعهلاتاولصهللالوُسَريتهُروُجَبالولِحَيالاذَح

.يتآلاِثيِدَحْلايفامك
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o

هنعيورو.[٤۳۷۷ر"تيِغاَوَطلابالو"نوُد٥٦ر‹عيبرلا]'تيِغاَوطلاب

ەسوس لاقفكلذرعهاهنفديفليهلبحاروذلهلامساو

مِلُْسَو۷ريراَعْبْلا]اًرْثآالواًرکاذكلذدعبهبتفلحامف:فمع

الوْمكِتاَهَمأبلَومکئاباباوُفلْحَتال"اأملابَهلعيُ]۳8۴ر
o

يِئاَسَنلاو٤«٢٥۲رفوادوُبأ]'نوقِداَصمتنأولإللاباوُفلْحَيالويادْنلاب

.[۹٦۳۷ر

م

نَعتْيكَحالوءابآلابامديرييَانعايِكاحيأ:ارثآالو.اًدياَعيأ:اركاَذ()
َ.ءابآلابَفلَحْلاٍدَحَأ



و

[اقداصناكنملللابفلحلازاوج]

وۋۇسس

ِناَحيِيةسلاوباَِكْلانأل؛اقداَصهللابَفِلْحَينألجرللزوُجيو
4لرقوىرلفط:مالسلاهيلعلىلاعَتِهِلوَقِلَفباَتِكْلا:َكِلذ

22gمZEو or ogس۶ هديبىسفَتيذلاو":ْمالَسلاهيلعيبللوقفةّسلااًمأو:سُنوُي)
oصسو2 „o4وس>€^0

ال":لوقيناكهنأمالسلاهيلعهنعىورياملوءيراَحُبْلاَوہر
2n„8و .[٢٢٦۳۲روادوبأو٤٤۲٠ءيراَحُبلا]"بولقلابلقمو

۰
ص

۳
س يقوي«قادّصلاىلعولوهللابفِلَحْلاركدقو

هللاًميِظْعَتَو

o o و ° <٥2س0هسصo>2ے<

داعمواتفلحوأكّبلَع:هنيميىفلاقنمیاوفلتخادقو

Gro
Oس0727oصد٥۶

ةرافكلاهيِففَنيِيلاهبَداَرأنإلاق.هللشاَحوأ‹هللابذوعأوأ
eو۰2

.اهيفةرافكالونيميال:ضعبلاقو.ثنحنإ

4 e ٢ةَرَقَلا)€مكبةرتاونالو:ىلاعَتهول؛هيزثتةهاركانهةهاركلا(۱)



دجمضولا٠.4باتڪع

[اًمارحللحوأالالحمرحنمىلعةرافكلابوجو]

.ةرافكلاانباحْصأامهيلعبجودق؛اَمارحللحوأالَالَحمرحنمامو

مرحنمفاًنباَحْصَأليدو.ولعيشال:اًمارَحلحنمفليو
:هلوو)۱:ميِرَحَتلا)4كلهاساممرلىلامايو:ىلعيهللالوقالال

.(٥:ءاينألا)`4ولاكادلر

ةيرامهةئيرس:ليقوءلَسَحْلا:ليقىلعايلوُسَرُهَمَرَحيذل
جاورةاَضْرَملاًبلطكلذلَعفَمَنِإو‹[٤/068014‹فاشكلاريسفت]ةَيطقلا
eل2رسوکوس Coe o2

هلعلساضد:ىلاعتهلوقبهميرحَتىلعةرافكلابىلاَعَتهللاهَرماف
ملأهللاوسفتىلعمرحامىلإعجرولعففء(٠٠كيم

وأءاَباَرَشوأءماَعَطمرحنمىلعةرافكلااًنباَحْصأبجْوأكِلذِلو
Cpوورو ooo

.هسفتىلعمرحاملعِفىلإعجروثنحاذإسفتىلعُهَنارماوأتيرس

9

nم2ogہو٥مص.س o1144۳َس

لاقءلاوقأةعبرأىلعهسفتىلعهتجوزمرحنميِفءاملعلافلَتخادقو
سوهوومرسمەۋoس2م7هەووهمس

وه:مهضعبلاقو.ةدحاوةقيلطت:مهضعبلاقو.ٍتاقيلطتثالثك:مهضعب
س

0,0©رحت 9WEس ٌ CRد3bG ooo Te

ىتحسميملنإوءةرافكلاهيلعتبجوسماذإنيميوه:ضعبلاقو.راهظ
و

„o E2 eo ہم .اَنباَحْنصأداماريخألالوَقْلااذهىلعو«ءاليإلابُهْنِمتابةعبرأيضم

„إ0رےويەل2ياررڕار

دارانإالإمهللارمکلالحتسالاوءیشهمزليالفکدشمارحلالیلحت)۱(

قافنوةنابخقاَفنُهَنِإىفاًبباَحْصألوقبريختلأوطقفظفللابلالْحْسالا
A01م„of o2ََوEسو۴و۰„e71

XAس EE ds2 .(8۷:ةَدِياَمْلا)4مكلفالسلامبياورحتال:لوقيهللاو؛سفْنلا

.ةميركلاةَيلاوذهبمل

 



رص
[نيِمَيْلايِءاننْسالا]

ص

واهلْناکءاوسفبالصمناکاَِنيِمَيلامِدهَيءانثسالانا

نإنيميثايفلوقنُ.نيامادههبداراذإهلالخوأهدعب

َنِذأنإوأللامكحنإوأفَلاىَضَقنإوأفَلادارانإوأللاءاش
بديرامماذههيشأاموأبىللاوأهللارفْعَسَأوأللا

ص

لیوطوطٍتوكسوُلعوأمالکبهيمينيبعطقنونِي

amtهلوَقيفآرايفهيلو:رِصاَنلاٌشلاقلع(١)

هللاةئيشمِبمهنيمَييفنوُنسَيالو:ريسلهالاق:ملقْلا)4(

هَريسفت]هللاءاَشنإنولولَو:يِرشْحَمَرلالاوىلا

(۲۳:فيكْلا)4ادعكلمانارواالو»:ىَلاَعَتهِلوقيِفاضةراشإلا

رضْعَبلاق(٢٤۲:فيكْلا)وهاكال»:لاَقو

ِهَْلَعالو؛كيذهعف؛وسلجمنيموَقَينألبقىّتسافركذاذ:7

هللاءاشنِ:لقو76نٹتسافثّنحَتنألبقتركذاإ::حاضيإلالاَكَونيا

۱.]۳۸/۲حاضيإلا:يجخامشلا:رظْنا]

للارُكِذويفٍرظْفَللكبحيصينإ:مهِيضْعبلوقىلعءاتباساُراْعْسالا

.ىَلاَعَ



A جمضولا(ر)لباتكع

17oووoهو¢°۴ o oon oT,ےگ

«بؤاثتواةسطعوآةلعسبامهَنيبعطقنإاماو.هعفنيالف؛برشوألكأ
ولووسو.7

.هعفنيهتاف«ناسلطلغ
4

وسلسسو)239سوهم۶موس

ءراهظلاوقاتعلاوقالطلاانالثالإاهلكنامياألاملهيءانثتسالاو

وورهرووکسوووووو2ووپورور
هتجوزواهللاءاشنإرحهدبعوا٠هللاءاشنإقلاطهتجوَر:لجرلاقناف

<ووoرسوور ۶4Eم0 1 o oroی2

قلاطهتجوز:لاقنإاماو.ائيشهؤاشَتساهعفنيمل؛هللاءاشنإهمأرهظكهيلع

or o وأللاءاشنإاَرِفاَسُمجَرَنإرحهدبعوأللاءاشنإرادلاتلخَدنإ
°س9Zo°م17 لفطلنيِمَيالو.ةعفنياذهف؛هللاءاشنإمْحْللالكأنإهمارهظكهيلعهنأرما

79 2 موەقلسس.سس 4‰ 2on Ctr

دعباوئنحمث؛نيِميلاهيفمهمزلياللاحيفاوفلحنإوءينونجمالودبعالو
± هوو هيلع:مهضعبلاق؛ِنالْوقهيففءنيِمَيلاهيفمُهمرلَيلاحىلإلاقَينالا

eَوى37
.اهطوقسبمهضعبلاقو.ةرافكلا

هلع:لقدقهِمالْسِإَدْعَبنحوكريشيفَفَلَحنإرملاأو
وواس

لکاالنّيعمدودحَمءيشىلعفلحنمو.هيلعةرافكال:ليقو.ةرافكلا

نّيعملانملكأيالنأفلحنإماونالوهيففءاَضْعَبهلملكف
َ41SeسسودوولسTWمهرو َسَنلاولكأينأُهَلَفسيلالكأيالفلحنمو.ثتحاًضْعَبهلملكأف

ى©

الَفّلَحنإاًمأو.رْسَلاالوَبَطْرلالكأيالففيعُمةلْخَترسبدصقنإالإ
۶oرو*سلوسس1 7 9 ۳ A

لوقااذهىلعو.نيعيملوأنيعءرسبلالكأينأسابالفبطرلالكأي
اس٥س٥صس7ےلرو2

ىلعَفلَحنإو.تيرلالكأينأهَلنوُتيَرلاىلعفلحنإو.اهلكرامثلا

ءحاضيإلا:يخامشلا]هللانإيباَكُنجْوَر:لوقينأك.حاكنلا:حاضيإلايفدار()
۲٢/۳۷-۳۷[



Ay

۷

7
ہ يمشوا)ب7

هيزلكأيالهِإف«نوُيَولانبعنإالإ«نوُتيَرلالكأينألفتْيَرلا

كلمنملاَمْلالاَرَفرادلديالوأنالفلاملكأيالفحنمو

لكأيفهيلعسأَبالف؛ٍكالْسإلاهوُجُونمجوبريغىلإرادلاولوألا

؛نِيِيلابَلاَمْلاوُنعنإماو.لاقيثالاَدْعَبرالالوُخديفلَولاَمْلا

ثتحلعقنإوءلاَمْلالكأيملورادلالديمل

ةَهْلاوىاَرَشلاَوايلمناللاَعْفأنِلِىلعفلَحنمو

َفلَحنو.ةلعَفيالفلَحنإثناحوهفُهلَعفَينمرمق

E7سbio fron o

.اربي:ليقوهنیمَينماربيملهلعفينمرافاتركاملْعِفىلع

ٹرحلاك.ِناَسَللاريغحراَوَجْلاهلعامميشلفىلعفحنإأَو

نوملهلعنمرمقكلذشاامورفَحْلاوءاَنْلاَو

Êسحس0سص o

لعیئحنيمينياربيملهلعنمرمقاتركذاملعَفينأىلعفح

ص
مص

ىحٹيملمُهَعَموُوموقىلعمس؛انالفملكيالفحنو
oسoوس

هَعََباذِإنحهنءالوُسَرهيللتسوأباعكهَلبنكنِديم

ىلَعوثخمكلاجللكلفح.باَتِكْلاارقوألوُسَّرلا

ملکيىحثّنَحيال؛ًالاجرملكيالَفَلَحنإاموريغلاَحلااذه
ومص

اٹالٹ

\

سۋسسسورل
<u TWھملں۴ وااهناوهوةدبكرلووُوايونسلرالفحو
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Go one of2م02

(Ne os oe ER e e or0ووس2“
ناو.ريطلاكلذكو«ثنحكمسلالكافمحللالكايالفلحنمو

ىلعتباَنلامُحَشلالكأ لكاناو.ثنَحسرلالکاناو.ثتحمحللى

لأببعسابلأالمحلاىلعفحنإاأ.نآلوقويفاولا

.ةاَشلانمريغلكأيُهِّإسرلالكأيالَفَلَحنإكِيذكو.صِلاَحْلاِْحْللا
وووےس

ثتَح؛ٍدلِجورشوُيفوُصنِايبلّخَدقايبلحدالفلَحنمو ثك
ص

لعلكابئابكالاماتلكأيالَفلَحنو

صّرقوتّنجَعنو.ثنحهنولكأوتصرفاهربلكأيالفحنإو.رانلا

هال؛ثنَحولالكفانيلبرشيالفلحنسو.لكأنإحيمَاَمر

رموليالهَل؛ثنَحَنللابرفدبَرلاىلعفلَحنو.نبللانموخيال

َفلَحنِكلذكو.نمسلالكأبسابالفْنَبللاىلعَفلَحنإماو.دْبَرلا

.نبللابرشسأبالفءنْمّسلاىلع

َفَلَحنإالإءاشهَرملناديانِلبىلإيشملفحسَو
حلاهمرهتفثنحفماَرحْلاهللاتيبىلإيشَمْلاب

لةنيا:هلونيفاًمْحَلىلاعتوكراتهللاهمسذِإمحلُكمّسلا()
.(٤1:لْحَنلا)
عس25TPهندالااكا ًبقصلاوهو-داَوْفْلانلهيففاليخالانأرهاظلا::ِنلْوَقهيفداوفلالكأنإو
4

عملوىلكلاودبكلاوٍفيرَضَمْاكمحلريغواللاضبيفريتي

بِحاَصمزج.دقودغديزلانأةعللاظاَفَْامهاظلا:رِصاَنلاحبشلاقلع(۳)

.[۳۷۹/۲حاضيإلا:ظنا.هيلعثنحالهنآحاضيإلا

ماَرَحْلاِدِجْسَمْلا:ةكالثلاٍدِجاَسَمْلِلالإوجياللاَحَرلادشنالءىشهمزليمل(9
.ىصقألاِدِجْسسمْلاَويوٍادِجْسمْلاَو
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e 2 2 oلاقنإكِلَذكوعلاهْيَلَعَفثنحفنيِكاَسَمْلِلهلاَمبَفلَحمو:
eصص7 GEسە2oو1هے

روسلوأوأءةيعكللهلام:لاقنإماو.ثنحفةقدَصهلام
إ70وو29۶یو26)۳(062

نيكاَسَملِلهلامثلثبفلَحنإكلذكو.هلكهيطعيهَنِإف ثتحفنيِمِلسملا
سو2ووووہکڪاوووو<
ةقدصهلام:لاقنإاماو.رشعلافهقوفامففصتلااماو.هلكهيطعيهنإفثنحف

.1Eِوo۴وےکoس€وےک

وأءءاينغاللواءنيكرشمللوأ«سوجمللوأءىراصنللوأيوهيلل
oس۰ہو „oo4)كYمےہ۴.€F۳

ءثنحمن‹نيرامخللوايناوزللواء٠نينافزللوأ«نيصاعللوأ.نيقفانملل

1َنِمِلْسُمْلاءاَرَقفىلعهبقصتيرشعلاهمرل س73س<°ك)0(

ةقدصهلام:لاقنإماو.

.ةاكلاباهيبشَياًناَسْحْساَرْشُعلاُهوُمَرْلأ(۱)
س.٤اL2وووکس7دوهوسور2س

نيزلانال؛اکزلاباهيبشترشعلابهمازلإولاملکبلقيملنإاده:رصانلاخيشلاقلع)۲(

س ee 5Lerےک7 e Mork wo. راهوللاهليذلا»:هلوقبىلاعتهللامهفصومهِلاوُمَأةاكزنوُجرْخُي
Zaoهسکسےہس7>eمصصو o Gee Eس ةرقبلا)4ےروَرعَيمهالرتهلوالرميردنعرملالراِس

>Adسر<د>صس

ةَضْغْلاوبهذلاتورتكيبلاو:هلوقِبهللامهدعوتنوكزيالَنيِذْلانالو(٤
2وےس0صمسس2

لاَملك:ساَبعنبالاقو(٤۳:ةَبوَلا)4(ريلليس
:حاضيإلايفلاَكَوءيِقَْيْلاو١١١رفوادرثكبسيلفاكتّ
هيلعهِلىلاَعَتِهِلوقِ؛اهنَعيهنَمهلکهلامَةَدَصنالاناارمٌلةوُمَّرلاامّنإو

ءارنمإلا)6(4وشكوثمدقسبللكهتلركينغلإةعكدبلمنع»
حاضيإلا:رظْني].ةاكزلاباهيبشَترْشْعلاِهيلَعاوُبجْوَأ؛اذكهناكاًمَلَف«(۹

۱/۲

هلامنمجرحينأهيلعماعلاِعِفاَنمْلانَِةَلسَمْلاهذهَِلَبْلاروسىأ:نيِمِلُسُمْلاروس(۳)

.ةاكزلانمفاهَبَفيلااأنإهلكاهل
.["نفَز"ةدام«برعلاناسل:رظنا«صقرلاوهونفَرلانمعمج‹نينافَّرلا](4)

نميفالنيِكاَسَمْلايفهللااَهََعَجةقدّصلانألءِةلََمْلاوذَهىفعُمْلاُةَمَرَل(٥)
Ct Ceo 0 7 AoA Ze

ەۋ7

.مهركذنيذلاكيلوأىلإالهلامَدوُعَينأبَجَوف
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دمضولا(٠١باتڪع

٠لكحلاوُوا«شوحولاوُ‹نيِطاَيشلاوُنجلاوُءِةكَيالَملا

ل:ضعيلاق.نيِكاَسَمْلاىلعهرشعبقصبمشبلاقوهبفَف

لل

.لْمَنلاكتوصهلهلعَمْسِيالام:لكحلا(۱)



لصف

[ةففخموةظلغم:نابرضتارافكلا]

.فيفخَتوظِِلْعَت:نيبرضىلعتارافكلانأْملَعاَو

[ةظلغمةرافكهببحتام]

°0 7 ۰ o ٠و Ge

دسفملاوراهظلاو«ءسفْنلالقلثمهوجونمبجَتةرافكف
دوس7س9Z2سسس7

لكأةرافكوأادّمعَتمبارشلاوأماعلاوُعامجلابناَضَمَررهشمايصل
2سسو111َ ةرافكو٠٠”٠وأريحامحلامّدلاوَُةَيَمْلا

ىقاثيمَوهللادْهَعبُفلاَحْلاكِلَذكو.ثتحاإمالْسإلانمامِفِلاَحْلا
14 Aےس 0 7 AEEسo2.712

ةرافكفءناميالانمكلذهااموالسلاهلعوقعدالٴوأتانام

وصس

.اهنمامرِئاَسَوَرُمَخْلاَولمشيلكِلذو«صوُصُخدعبموُمَع:تاَساَجلا(١)

.ٍجْنبْلاوْنوُيفألاوشيِشَحْلاَونالانماَهيِطاَعَتمرحيوداملك:تامّرَحُمْلا
هنِكَلرحموُمِرموأركنلُكوتاقلاونيورهلاونيياكوُكْلاوبيلادوج
تائالانمهَلسجنسيل

2 29و J 2 Ê

نياهذخأىلاُهقيِثاَوَمتاناَم ٤
ا (۳)



A .۰ )لباتڪع ٤4) دجمضولا

[ماعطإوأموصوأقتع:هجوأةثالثىلعةظلغملا]

قّنعلاام

ماييصفموصلاامود.حراوَجاِناَصَقُتَوبوُيعْلانممةملاسةنمؤمبقرريحت

هرسوے ى)۱وGEهمقسوسپ
ءادغنيتمودامنْيتلكَأءانیکسمنييسماَعطِفماعلااماو.نيعباتتمنیرهش

ااطأموَصوأ«قثِع:جواهالنىلعظِِلْعَلاةرافكو
٣
س

اَ

لِهوُجولاهذهبیشاولوقَيوااوُعبشَيءاشَعَو
Boس

ماصنعرجعنإفاَمهيِفدقا٠َسفراهظلايِف

ملا۳۴ءادغانیکسمنيتسطازجعنق«نيعباَتَمنرش

سلالقيفماعطإلابمْ

ندمنيكس(لکللاکارميوأبحنيِكاَسَمْلِلليکينأدارناو
tbو*و

نمهتروحدخايلالطالو۴ادعاهنممطومادي

.عييضرلايعماَعطلا

هذهن؛ةاكرلايفامكاَتِباَحْصُأدنعةرعَمْلا(يهاهّنأل؛ةّسلابوُبحلابي:ماَعْطْلا)۱(

ىلعءاَيَحْلابلغناولكلادرجمالءعّبشلاماَعطإلايفرمْلاَوَكْلِتَوةراهط

ُهَعَمهلمحَيطاباايشِهئاطْعإوأيفمِيطَمْلادهَتجا؛لكُلقبىقَكافنيكسِْلا

هُوَدالقايفقلاالإطْخْلالثقلايفينيماَعْطِلئلايفذريمل(0)

مَعَُهللاَورهَظَياَمكةاهذهيفناکفدلايلوىفنِيلاوُ

رعركذدقمايةرشعانيكمَعَنو:حاضيإلايفلاق::رِصاَنلالاقلع

ةدياَمْلا)4كسمعرعماممهنوليوناکوكلذزاوُجءءاَمّلَعْلاضعب

(A۹مثلايفکددقوِدَدَعْلاماَعَطبرادقمباوا

ماياةئالُثكِلَذقوقامو«نيِكاَسَمٍةَكلتنيميرافيِفيرجيَوُهَولوْ

أةليكتديزيو ]٢/٢حاّضيإلا:يخامشلا:ظناملُأهللاَو.ماي
ہوساو2و

.نيِمحاَرلامحرااينحملكداعلاهَترخدايتلاةعساوْلاكتمحربانمحرامهللا

اذههبيام
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[ةلسرموأةففخمةرافكهببحتام]

و
۰ سسهو.س22س1.س7

هللابفلاحلاك‹ةلسرملاناميالاةرامك:فيفختلاةرافكاماو

voو2E92َ

.كِلذهبشااموهيافصوهئامسأو

[موصوأةوسكوأماعطإوأقتع:ماسقأةعبرأةففخملا]

.مْوَصوأٍيقوسِكوأ«ماَعْطِإوأقع:ماَسفَأٍةعبرأىلعمسقْنَتيهو

عَجَرودهنعَرَجَعنإفءةوسِكلاَوماَعْطإلاويملايريمرفكمْلاو
ناَصقنوبوّيعلانمٍةَمِلاَسةوةرريرحَتفامو.موصلاىلإ
نيتلكأءاوعبشيىحنيكاسمٍةرشَعماعطإفماَعطالاامو.حراَوَجْلا

يبلاعاصبعاصكِلَذَو٠نينیکسملکللاکمهللیکينأدارانو

هَِإفةوسِكْلاماو.ةبيولانستهَميِدَقْلابروُومالاهيلع
نيادنةَروَعْلاورسيام:ليقو.ةالنصلاوباماهنيرجي
.ةبكرلاىلإةرسلا

o 17

.(٩۸:ةديَمْلا)شفعاإمكسيك

ge ER A geo E “E 4

كلذمايةتميفدبعرلنمفلمايأٍةَنالُثمايصف
ص





هللانوَعِبٍكَراَبمْلاعفاَنلاديِقُمْلارَصَحُمْلااذهعبطمَن

اَمىلعُدْمَحْلاهلو.یلوآاىلعهلل

ملکیءاَقولابموُقَأىحعِطَقْياليذلاُهدَدَمُهلاسأو5

لاَمَكْلاباوُذَخَيذلابقاتمزاربإنِبحب

هبلصمَاميِدمَحُمْلاميراللُجنياوكرذأوييلسإلا
هللاىلصوبرهللنيِمِلمْلانيحا
.نيَِمْجَأهحصَوهلآومحانيسَنيِلَسْرُمْلافَرْشَأىلعمسو





تاعوضوملاسرهف

وقيقحتلاةمدقم

نايرومرملادمحمنبرصانخيشلاةمجرت

1شيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاةمجرت
یباتِكلايديَنْيَبديهُمَت

نیا-هلاهَمِحَر-فيِرُعَتلايفٌةَمِلَك

یةَسوُفُنخيراتْنِمُةَدبْنَولاهَمِحَر-ِهِفَلَوُمَوعْضَوْلاباتكبُفيِرْعَنلا

یا[ُفّلَوُمْلابفيرعتلا]

۹ةسوفنخيراتنمةذبن

Êفلؤملاةمدقم

Êديجْوَتلايفٌباَب[ديحوتلاباتك]
E[ثدحموميدقىلإءايشألاةتىف]<

وِ
O[هللانيدبيفوملانمؤملاهبعفتنيديحوتلا]ل۰٥

VO[اهيففالخلاورفكلاوناميإلاوةيصعملاوةعاطلايناعم]لصف
LW[اهئامسأيناعموقرفلاوللملاضعب]لصف

A[ةمئألاضعبركذوُهكِلاَسَمَوُهناكرأونيدلااوِ aes



چمضولاء٠.باتك
A[مولعلانمعسياموهلهجعسيالامركذ]لصق

نیِاءوُضْولايفباب[ةراهطلاباتك]

Aطورش]لصف

TR[اهماكحأوِتاَساَجَنلاناَيَعَأ]لصف

۴[اعرشوةغلءوضولا]لصف

۷[ءوضولاديرمليغبنيام]لصف

NE[لاَسيْغالايف]لصف
۱۱۷[اهتيفىكواهماكحأولاستغالابورض]لصف

EEE[ِمُمَيلايف]لصف
۴[هتفصيففالتخالاومُمَيلاطوُرش]لصف

۷َمُمَلاوءوُضْولاضنياَميِف]لصف

قهاَمْهْنِمِلاَسِتْغالاَوِساَقَنلاَوضْيَحْلايفباب[باتک]

۱۳۵[ضيحلاةيآلوزنببس]لصف
,۳Yeee[زوجيالاموضيحلاتقويفهلعفتنأةأرمللزوجيام]لصف

١٤۱.e[رهطلاةمالعوهعباوتيفلوقلاوءاعرشوةغل7ا]لصف

7٤٠......[لوزنلاوعولطلاوسافنلاوضيحلااهيلعرودييتلارومألا]لصف
00[سافنلاوضيحلانملاستغالاةيفيك]لصف

ناناَذألايفباب[ةالصلاباتك]
و

۰٥

RE[ناذألاعيرشتيفببسلا]لصف

Eلضفيف]لصف

0[ناذألاىفةدراولاننسلاوءةماقإلاوناذألايفلوقلا]لصف

 



يجمضولا(٠٠4باتڪك

4[ءانمأنونذؤملا]لصف

TCO[اًعرشوةغلةالصلا]لصف

VW[اهباوثوٍةَالَصلالئاضَفيِف]لصق

Aاصلاكراتةبوَقَعيف]لصف

AO[َءالَصلاباّوُثيف]لصق

A[ةَالَصلاُماَسْفَأ]لصف

۹0ضيفاالصلاَوُحَأ]لصف

TP[ةالَصلاطوُرش]لصف

TP[عوُشُحْلاىميف]لصف

Oتاولصلا]لصف

,TEYee[ةالَصلايِفماسلاهيلعينانعةدراوليِهاَنَمْلايفلصق

Eوُهَسلاُدوُجُس]لصق

WE[ُقيِفْوَتلاِهللاِبَو؛مْوَّصلايفُباَب][مْوُصلاباتك]

WE[ناَضَمَررهشلْضَفيف]لصق

O0[مايصلارهشلوخدتوبثيف]لصق

TOضْرَفيِف]لصف

U[موصلايفةينلاطارتشايف]لصف

TVa[راذعألاباحصأماكحأوراطفإلاةصخريف]لصق

ELE[هتاهوركموموصلاتادسفميف]لصق

لصف
[رفسلايفموصلايف]

YYO
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و
۰٠ TV[هماكحأوموصلاءاضقيف]لصف

LE[روُحُسلاَوروُطُْلايف]لصف

AW[عوَطَلاموَصيف]لصق

WAٍةاَكَزلايفٌباَب[ةاكزلاباتك]

۹[اَهِِئاَضفيف]لصق

YO[ةاكرلامنامديويف]لصف

OEماَسْفَأيف]لصف

0[باَصنلايِف]لصف
73
۰٥ aا[موُضَمْلاضْرفْلايف]لصف

0[كاردإلاوباصنلاولوحلاطارتشايف]لصف

E[هِتاكَزنعيقعاميِف]لصف

Pa[لحتالنموةاكزلاهللحتنم]لصف

AEE[ةَكدَصلامْسَفيف]لصف

PVرطلةاکزيف]لصف

EEناسايف]لصف

O[هكِساَنَمَوجَحْلايفٌباَب][جحلاباتك]

PETًجَحْلالئاَضفيف]لصف

PEَجَحْلاكراتديويف]لصف

EEEَجَحْلابوُجُوطوُرُشيف]لصف
,FE[ةرمعلامكحوءةرمعلاوجحلامامتإةيفيكنايبيف]لصف



A..پشپ
كلمحمعضولاC۴بانکےک

FOَجَحْلاىلإجراَحْلاُهلَعَْياَميِف]للصف

DE[ماَرْحْإلاَوِتيِقاَوَمْلايف]لصف

OV[جحلارهشأنايبيف]لصق

FO[تاقيملاغولبنعجاحلاهلعفيام]لصف

O[ديَصلاءارَجيفٍةّنسلانمدراولامكحْلايِف]لصق

FV[ةكَملودنِمرحملاهلعفيام]لصق

PV[لالحإلادعبعتمتملاهلعفيام]لصق

WAV[جَحلالِئاَسَميف]لنصف

٠۳۸۹...[تافرعوىنموءةورملاوافصلاورجحلاوءةكميناعميف]صف

ینِاناَمْيَألايفٌباَب[ناميألاباتك]

SNEوعللنيمييف]لصق

E[نيِمَلاماَسَفيف]لصق

TE[ةداصناكنمللبفلحلازاوج]لص

E[نيِمَيْلايِفلصف

E[ةففخموةظلغم:نابرضتارافكلا]لصف

رتاعوضوملاسرهف



عضولتاكنعنل
:شیفطاقاحسإوبآخيشلالاق

ىلإةبسنلايو؛هبيترتوهعضو2ديفمهنفبرصتخمعضولاباتك"

لوحفنمهفلؤمنأثيح؛ىوتفلا2ةزاتممةبترهلهقفلابتك
اذهءاملعلاربتعادقو؛عورفلاريرحتوقيقحتلا2نيزرابلاءاملعلا

رماعخيشلامامإلل؛حاضيإلاباتكدعب؛هبذوخأملا مّدقياممهأنمرصتخملا
‹"ةبازعلا"ناويدو؛خايشألاناويدلبقىتح؛ىوتفللعجرمعزاتُمالبوهيذلا؛يخامشلا

ىريو؛يدتبملاهنمديفتسيكرابمفيلأتعضولاباتكو...فراعملارئاودكامه
نملكلهبةدافإلادصقو«هبيوبتوهريرحت2هللفلؤملاصالخإلكلذو«ينايرلاحتفلاهب

."هنمدمتسا

 

:يرومرملارصانخيشلالاق

هيوحيامبمهمفسء"عضولاباتك"انيديأنيبيذلاباتكلاانهف"

اًبطُرمهلهمّدقيوءاًيخساطسبماهفأللهطّسَبْي؛تادابعلاهقفنم

 

نمادرَجُم؛ديفتسملكلالهس؛يديألالوانتم2اّينداًفطقوءاًيِنَج

ملاعهفلأديزمنمهيلعامانايبانّيَبُم؛ديرملارّيحييذلافالتخالانمارّرَحُمديقعتلا

؛ءادتهالاموجنهيفتعطسو؛ءاملعلاوملعلاهيفرشتنارمورصع2؛ققحم
."اًيْتْفلابتكنيبةرادصلاةلزتممهدنع

:اضيألاقو

   

    

اقيرطهللاهمحر-هفلؤمهيفڪلُسدققكسفنبهسفتفرعيباتكلانأةقيقحلاو"

بيغرتلاثيداحأبهنمبابلكرّدصُيوهفءظعاوملاوبدألاوهقفلانيبهيفجزمامہءابَجَع

ماكحألانايباهْبْسَحيتلاهقفلابتكرئاسكافاج+نكيملف:نيدلاهلةصلخههللادنع

هللف؛بتكلامامإوهيذلاهللاباتڪنمهيلٿلقامينابينه
4 A2و

ةبستحمةفئاخةيجارةراتخمةعّيط؛ةدابعلاىلعسفنلالبقتىتح؛بيهرتلاو]
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