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الجامع الصحيح سنن الترمذي
الترمذي
5/2
دجح ځج ؽجء ٱٍ صقٌَڀ ثٽٚالر وصقپُپهج
[  ] 127فددوعچج ّددٲُجڃ دددڄ وٹُدد ٨فددوعچج ځقڂددو دددڄ ثٽٲٞددُټ ٩ددڄ أدددٍ ّددٲُجڃ
 ٌَٰ١ثٽْ٪وٌ ٩ڄ أدٍ څٞدٌر ٩دڄ أددٍ ّدُ٪و ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ځٲضجؿ ثٽٚالر ثٽ٢هىً وصقٌَڂهج ثٽضٺذٌُ وصقپُپهج ثٽضْپُڀ وال ٙالر
ٽڂڄ ٽڀ َٶٌأ دجٽقڂو وّىًر ٱدٍ ٱٌَٞدز أو ٭ٌُهدج ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ و٩جةٖدز ٵدجٻ وفدوَظ ٩پدٍ ددڄ أددٍ ١جٽدخ ٱدٍ هديث
أؽىه إّچجهث وأٙـ ځدڄ فدوَظ أددٍ ّدُ٪و وٵدو ٹضذچدجڇ ٱدٍ أوٻ ٹضدجح ثٽىٝدىء
وثٽ٪ڂددټ ٩پُدده ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وځددڄ
د٪ددوهڀ وددده َٶددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ وثدددڄ ثٽڂذددجًٷ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ أڃ
صقٌَڀ ثٽٚالر ثٽضٺذٌُ والَٺىڃ ثٽٌؽټ هثمدال ٱدٍ ثٽٚدالر إال ددجٽضٺذٌُ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وّڂ٪ش أدج دٺٌ ځقڂو دڄ أدجڃ ځْضڂپٍ وٹَُ ٨ٶىٻ ّڂ٪ش ٩ذو ثٽٌفڂڄ
دڄ ځهوٌ َٶىٻ ٽى ثٱضضـ ثٽٌؽټ ثٽٚالر دْذُ٪ڄ ثّدڂج ځدڄ أّدڂجء ثهلل وٽدڀ َٺذدٌ
ٽڀ َؾَڇ وإڃ أفوط ٵذټ أڃ َْپڀ أځٌصده أڃ َضىٝدأ عدڀ ٌَؽد ٨إٽدً ځٺجڅده ٱُْدپڀ
إڅڂج ثألځٌ ٩پً وؽهه ٵجٻ وأدى څٌٞر ثّڂه ثٽڂچيً دڄ ځجٽٸ دڄ ٵ٪٢ز
دجح ځج ؽجء ٱٍ څٌٖ ثألٙجد٩ ٨چو ثٽضٺذٌُ
[  ] 128فوعچج ٵضُذز وأدى ُّ٪و ثألٕؼ ٵجال فوعچج َقًُ دڄ ثٽُڂجڃ ٩ڄ دڄ أدٍ
ىةخ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ّڂ٪جڃ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ إىث ٹذٌ ٽپٚالر څٌٖ أٙجد٪ه ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فْڄ وٵو
ًوي ٭ٌُ وثفو هيث ثٽقوَظ ٩ڄ دڄ أدٍ ىةخ ٩دڄ ّدُ٪و ددڄ ّدڂ٪جڃ ٩دڄ أددٍ
هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹدجڃ إىث همدټ ٱدٍ ثٽٚدالر ًٱدَ ٨وَده ځدوث
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وهيث أٙـ ځڄ ًوثَز َقًُ دڄ ثٽُڂجڃ وأم٢أ َقًُ دڄ ثٽُڂجڃ ٱٍ هيث ثٽقوَظ
[  ] 131ٵجٻ وفوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُدو
ثٽقچٲٍ فوعچج دڄ أدٍ ىةخ ٩ڄ ّدُ٪و ددڄ ّدڂ٪جڃ ٵدجٻ ّدڂ٪ش أددج هٌَدٌر َٶدىٻ
ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٵجٿ إٽً ثٽٚالر ًٱَ ٨وَده ځدوث ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩ٵجٻ ٩ذو ثهلل ددڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ وهديث أٙدـ ځدڄ فدوَظ َقُدً ددڄ ثٽُڂدجڃ
وفوَظ َقًُ دڄ ثٽُڂجڃ م٢أ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ثٽضٺذٌُر ثألوٽً
[  ] 130فوعچج ٩ٶذز دڄ ځٺٌٿ وڅ ٌٚدڄ ٩پٍ ثٽؾهٞڂٍ ٵجال فوعچج أدى ٵضُذز
ّپڀ دڄ ٵضُذز ٩ڄ ٪١ڂه دڄ ٩ڂٌو ٩ڄ فذُخ دڄ أدٍ عجدش ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ
ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٙپً هلل أًدُ٪ڄ َىځدج ٱدٍ ؽڂج٩دز
َوًٷ ثٽضٺذٌُر ثألوٽً ٹضذش ٽه دٌثءصجڃ دٌثءر ځڄ ثٽچجً ودٌثءر ځدڄ ثٽچٲدجٳ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩وٵو ًوي هيث ثٽقوَظ ٩ڄ أڅِ ځىٵىٱدج وال أ٩پدڀ أفدوث ًٱ٪ده إال ځدج
ًوي ّپڀ دڄ ٵضُذز ٩دڄ ٪١ڂدز ددڄ ٩ڂدٌو ٩دڄ فذُدخ ددڄ أددٍ عجددش ٩دڄ أڅدِ
وإڅڂج ٌَوٌ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ فذُخ دڄ أددٍ فذُدخ ثٽذؾپدٍ ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ
ٵىٽدده فددوعچج ددديٽٸ هچددجه فددوعچج وٹُدد٩ ٨ددڄ مجٽددو دددڄ ١هڂددجڃ ٩ددڄ فذُددخ دددڄ أدددٍ
فذُددخ ثٽذؾپددٍ ٩ددڄ أڅددِ څقددىڇ وٽددڀ ٌَٱ٪دده وًوي إّددڂجُ٩ټ دددڄ ُ٩ددجٓ ه ديث
ثٽقوَظ ٩ڄ ٩ڂجًر ددڄ ٭ََدز ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ ٩دڄ ٩ڂدٌ ددڄ ثٽن٢دجح ٩دڄ
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ څقددى هدديث وهدديث فددوَظ ٭ُددٌ ځقٲددى ٣وهددى فددوَظ
ځٌّټ و٩ڂجًر دڄ ٭ََز ٽڀ َوًٷ أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ ځقڂو دڄ إّڂجُ٩ټ فذُدخ
دڄ أدٍ فذُخ َٺچً أدج ثٽٺٖىعٍ وَٶجٻ أدى ٩ڂٌُر
دجح ځج َٶىٻ ٩چو ثٱضضجؿ ثٽٚالر
[  ] 131فوعچج ځقڂو دڄ ځىّدً ثٽذٚدٌٌ فدوعچج ؽ٪ٲدٌ ددڄ ّدپُڂجڃ ثٽٞدذٍ٪
٩ڄ ٩پٍ دڄ ٩پٍ ثٽٌٱج٩ ٍ٩ڄ أدٍ ثٽڂضىٹټ ٩ڄ أددٍ ّدُ٪و ثٽندوًٌ ٵدجٻ ٹدجڃ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٵجٿ إٽً ثٽٚالر دجٽپُټ ٹذٌ عڀ َٶىٻ ّذقجڅٸ
ثٽپهدڀ ودقڂدوٷ وصذدجًٷ ثّدڂٸ وص٪دجٽً ؽدوٷ وال إٽده ٭ُدٌٷ عدڀ َٶدىٻ ثهلل أٹذددٌ
ٹذٌُث عڀ َٶىٻ أ٩ىى دجهلل ثٽْڂُ ٨ثٽ٪پدُڀ ځدڄ ثٽٖدُ٢جڃ ثٽدٌؽُڀ ځدڄ هڂدَر وڅٲندز
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وڅٲغه ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ و٩جةٖز و٩ذو ثهلل دڄ ځْد٪ىه وؽدجدٌ
وؽذٌُ دڄ ځ٪٢ڀ وثدڄ ٩ڂٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ أدٍ ُّ٪و ثٕهٌ فوَظ ٱدٍ
هيث ثٽذجح وٵو أمي ٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ دهيث ثٽقوَظ وأځدج أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ٱٶدجٽىث
دڂج ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٹجڃ َٶىٻ ّذقجڅٸ ثٽپهدڀ ودقڂدوٷ
وصذجًٷ ثّڂٸ وص٪جٽً ؽوٷ وال إٽه ٭ٌُٷ وهٺيث ًوٌ ٩ڄ ٩ڂدٌ ددڄ ثٽن٢دجح
و٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ ثٽضجدُ٪ڄ و٭ٌُهڀ
وٵو صٺپڀ ٱٍ إّچجه فوَظ أدٍ ُّ٪و ٹجڃ َقًُ دڄ ُّ٪و َضٺپڀ ٱٍ ٩پٍ دڄ ٩پٍ
ثٽٌٱج ٍ٩وٵجٻ أفڂو ال َٚـ هيث ثٽقوَظ
[  ] 132فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٌ٩ٱز وَقًُ دڄ ځىًّ ٵجال فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩دڄ
فجًط دڄ أدٍ ثٽٌؽجٻ ٩ڄ ٩ڂٌر ٩ڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ إىث ثٱضضـ ثٽٚالر ٵجٻ ّذقجڅٸ ثٽپهڀ ودقڂوٷ وصذجًٷ ثّڂٸ وص٪جٽً ؽدوٷ
وال إٽه ٭ٌُٷ ٵجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ ال څٌ٪ٱده ځدڄ فدوَظ ٩جةٖدز إال ځدڄ
هيث ثٽىؽه وفجًعز ٵو صٺپڀ ٱُه ځڄ ٵذټ فٲ٦ه وأدى ثٽٌؽجٻ ثّڂه ځقڂو دڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ ثٽڂوَچٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ صٌٷ ثٽؾهٌ دذْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ
[  ] 133فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج إّڂجُ٩ټ دڄ إدٌثهُڀ فوعچج ُّ٪و ددڄ أددٍ
إَجُ ثٽؾٌٌٌَ ٩ڄ ٵُِ دڄ ٩ذجَز ٩ڄ دڄ ٩ذو ثهلل ددڄ ځٮٲدټ ٵدجٻ ّدڂ٪چٍ أددٍ
وأڅج ٱٍ ثٽٚدالر أٵدىٻ دْدڀ ثهلل ثٽدٌفڂڄ ثٽدٌفُڀ ٱٶدجٻ ٽدٍ أٌ دچدٍ ځقدوط إَدجٷ
وثٽقوط ٵدجٻ وٽدڀ أً أفدوث ځدڄ أٙدقجح ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ
أدٮ ٜإٽُه ثٽقوط ٱٍ ثإلّالٿ َ٪چٍ ځچده ٵدجٻ وٵدو ٙدپُش ځد ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ وځ ٨أدٍ دٺٌ وځ٩ ٨ڂٌ وځ٩ ٨غڂجڃ ٱپڀ أّڂ ٨أفوث ځچهڀ َٶىٽهج ٱدال
صٶپهج إىث أڅش ٙپُش ٱٶټ ثٽقڂو هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ ٩ذدو ثهلل
دڄ ځٮٲټ فدوَظ فْدڄ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځچهڀ أدى دٺٌ و٩ڂٌ و٩غڂجڃ و٩پً و٭ٌُهڀ وځدڄ د٪دوهڀ
ځڄ ثٽضجدُ٪ڄ وده َٶىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثددڄ ثٽڂذدجًٷ وأفڂدو وإّدقجٳ ال َدٌوڃ
أڃ َؾهٌ ح دْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ ٵجٽىث وَٶىٽهج ٱٍ څٲْه
دجح ځڄ ًأي ثٽؾهٌ دذْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ
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[  ] 134فوعچج أفڂو دڄ ٩ذور ثٽٞذٍ فدوعچج ثٽڂ٪ضڂدٌ ددڄ ّدپُڂجڃ ٵدجٻ فدوعچٍ
إّڂجُ٩ټ دڄ فڂجه ٩ڄ أدٍ مجٽو ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵدجٻ ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ َٲضضـ ٙالصه دذْڀ ثهلل ثٽدٌفڂڄ ثٽدٌفُڀ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ ٽدُِ
إّچجهڇ ديثٷ وٵو ٵجٻ دهيث ٩ور ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ځچهڀ أددى هٌَدٌر وثددڄ ٩ڂدٌ وثددڄ ٩ذدجُ وثددڄ ثٽَدُدٌ وځدڄ د٪دوهڀ ځدڄ
ثٽضجدُ٪ڄ ًأوث ثٽؾهٌ دذْڀ هلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وإّدڂجُ٩ټ ددڄ
فڂجه هى دڄ أدٍ ّپُڂجڃ وأددى مجٽدو َٶدجٻ هدى أددى مجٽدو ثٽدىثٽذٍ وثّدڂه هٌځدَ
وهى ٹىٱٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٱضضجؿ ثٽٶٌثءر ح { ثٽقڂو هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ }
[  ] 135فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ أڅِ ٵدجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأدى دٺٌ و٩ڂٌ و٩غڂدجڃ َٲضضقدىڃ ثٽٶدٌثءر ح { ثٽقڂدو هلل
ًح ثٽ٪جٽڂُڄ } ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چدو
أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽضجدُ٪ڄ وځدڄ د٪دوهڀ ٹدجڅىث
َْضٲضقىڃ ثٽٶٌثءر دجٽقڂو هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ ٵجٻ ثٽٖجٱ ٍ٪إڅڂج ځ٪چً هديث ثٽقدوَظ
أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأدج دٺٌ و٩ڂٌ و٩غڂدجڃ ٹدجڅىث َٲضضقدىڃ ثٽٶدٌثءر
دجٽقڂددو هلل ًح ثٽ٪ددجٽڂُڄ ځ٪چددجڇ أڅهددڀ ٹددجڅىث َذددوءوڃ دٶددٌثءر ٱجصقددز ثٽٺضددجح ٵذددټ
ثٽْىًر وٽُِ ځ٪چجڇ أڅهڀ ٹجڅىث ال َٶٌءوڃ { دْدڀ ثهلل ثٽدٌفڂڄ ثٽدٌفُڀ } وٹدجڃ
ثٽٖجٱٌَ ٍ٪ي أڃ َذوأ دذْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ وإڃ َؾهٌ دهج إىث ؽهٌ دجٽٶٌثءر
دجح ځج ؽجء أڅه ال ٙالر إال دٲجصقز ثٽٺضجح
[  ] 136فوعچج ځقڂو دڄ َقًُ دڄ أدٍ ٩ڂٌ ثٽڂٺٍ أدى ٩ذو ثهلل ثٽ٪وڅٍ و٩پٍ
دڄ فؾٌ ٵجال فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ ځقڂدىه ددڄ ثٽٌدُد٩ ٨دڄ
٩ذجهر دڄ ثٽٚجځش ٩ڄ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ال ٙدالر ٽڂدڄ ٽدڀ َٶدٌأ
دٲجصقز ثٽٺضجح ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر و٩جةٖز وأڅِ وأددٍ ٵضدجهر و٩ذدو
ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ ٩ذدجهر فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده
٩چو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدچهڀ ٩ڂدٌ ددڄ
ثٽن٢جح و٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ وؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل و٩ڂٌثڃ دڄ فٚدُڄ و٭ُدٌهڀ
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ٵجٽىث ال صؾٌَ ٙدالر إال دٶدٌثءر ٱجصقدز ثٽٺضدجح وٵدجٻ ٩پدٍ ددڄ أددٍ ١جٽدخ ٹدټ
ٙالر ٽڀ َ ٶٌأ ٱُهج دٲجصقز ثٽٺضجح ٱهٍ مدوثػ ٭ُدٌ صڂدجٿ ودده َٶدىٻ ددڄ ثٽڂذدجًٷ
وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّدقجٳ ّدڂ٪ش ددڄ أددٍ ٩ڂدٌ َٶدىٻ ثمضپٲدش إٽدً ددڄ ُُ٩چدز
عڂجڅُز ّ ٌٖ٩چز وٹجڃ ثٽقڂُوٌ أٹذٌ ځچدٍ دْدچز وّدڂ٪ش ددڄ أددٍ ٩ڂدٌ َٶدىٻ
فؾؾش ّذُ٪ڄ فؾز ځجُٕج ٩پً ٵوځٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضجځُڄ
[  ] 137فوعچج دچوثً ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج َقًُ دڄ ُّ٪و و٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ
ځهوٌ ٵجال فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ ّپڂز دڄ ٹهُټ ٩ڄ فؾٌ دڄ ٩چدذِ ٩دڄ وثةدټ ددڄ
فؾٌ ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدٌأ { ٭ُدٌ ثٽڂٮٞدىح ٩پدُهڀ وال
ثٽٞجٽُڄ } ٱٶجٻ آځُڄ وځو دهج ٙدىصه ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ وأددٍ هٌَدٌر
ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ وثةټ دڄ فؾٌ فوَظ فْڄ وده َٶىٻ ٭ٌُ وثفو ځڄ أهټ
ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ وثٽضدجدُ٪ڄ وځدڄ د٪دوهڀ َدٌوڃ أڃ
ثٽٌؽددټ ٌَٱددٙ ٨ددىصه دجٽضددأځُڄ وال َنٲُهددج وددده َٶددىٻ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ
وًوي ٕ٪ذز هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ّپڂز دڄ ٹهُټ ٩ڄ فؾٌ أدٍ ثٽ٪چذِ ٩ڄ ٩پٶڂدز
دڄ وثةټ ٩ڄ أدُه أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدٌأ { ٭ُدٌ ثٽڂٮٞدىح ٩پدُهڀ
وال ثٽٞجٽُڄ } ٱٶجٻ آځُڄ ومٲ ٜدهج ٙىصه ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وّدڂ٪ش ځقڂدوث
َٶىٻ فوَظ ّٲُجڃ أٙـ ځڄ فدوَظ ٕد٪ذز ٱدٍ هديث وأم٢دأ ٕد٪ذز ٱدٍ ځىثٝد٨
ځڄ هيث ثٽقوَظ ٱٶجٻ ٩ڄ فؾٌ أدٍ ثٽ٪چذِ وإڅڂج هدى فؾدٌ ددڄ ٩چدذِ وَٺچدً
أدج ثٽْٺڄ وٍثه ٱُه ٩ڄ ٩پٶڂدز ددڄ وثةدټ وٽدُِ ٱُده ٩دڄ ٩پٶڂدز وإڅڂدج هدى ٩دڄ
فؾٌ دڄ ٩چذِ ٩ڄ وثةټ دڄ فؾٌ وٵجٻ ومٲ ٜدهج ٙىصه وإڅڂج هى وځو دهدج
ٙىصه ٵجٻ أدى  ًُْ٩وّأٽش أدج ًٍ٩ز ٩ڄ هيث ثٽقوَظ ٱٶجٻ فوَظ ّٲُجڃ ٱٍ
هيث أٙـ ځڄ فوَظ ٕ٪ذز ٵجٻ وًوي ثٽ٪الء دڄ ٙجٽـ ثألّوٌ ٩دڄ ّدپڂز ددڄ
ٹهُټ څقى ًوثَز ّٲُجڃ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوعچج أدى دٺٌ ځقڂو دڄ أدجڃ فوعچج ٩ذو
ثهلل دڄ څڂٌُ فوعچج ثٽ٪الء دڄ ٙجٽـ ثألّوٌ ٩ڄ ّپڂز دڄ ٹهُدټ ٩دڄ فؾدٌ ددڄ
٩چذِ ٩ڄ وثةټ دڄ فؾٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ څقدى فدوَظ ّدٲُجڃ
٩ڄ ّپڂز دڄ ٹهُټ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ثٽضأځُڄ
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[  ] 141فوعچج أدى ٹٌَخ ځقڂو دڄ ثٽ٪الء فوعچج ٍَو دڄ فذدجح فدوعچٍ ځجٽدٸ
دڄ أڅِ فوعچج ثٽَهٌٌ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ثٽڂُْخ وأدٍ ّپڂز ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ إىث أځڄ ثإلځجٿ ٱأځچىث ٱئڅه ځڄ وثٱٴ صأځُچه صأځُڄ
ثٽڂالةٺز ٭ٲدٌ ٽده ځدج صٶدوٿ ځدڄ ىڅذده ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ هٌَدٌر فدوَظ
فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْٺضضُڄ ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 140فوعچج أدى ځىًّ ځقڂو دڄ ثٽڂغچً فوعچج ٩ذو ثأل٩پً ٩دڄ ّدُ٪و ٩دڄ
ٵضجهر ٩دڄ ثٽقْدڄ ٩دڄ ّدڂٌر ٵدجٻ ّدٺضضجڃ فٲ٦ضهڂدج ٩دڄ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱأڅٺٌ ىٽٸ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ وٵجٻ فٲ٦چج ّٺضز ٱٺضذچج إٽدً أددٍ ددڄ
ٹ٪خ دجٽڂوَچز ٱٺضخ أدٍ أڃ فٲّ ٤ڂٌر ٵجٻ ُّ٪و ٵپچج ٽٶضجهر ځج هجصجڃ ثٽْدٺضضجڃ
ٵجٻ إىث همټ ٱٍ ٙالصه وإىث ٱٌ ٫ځڄ ثٽٶدٌثءر عدڀ ٵدجٻ د٪دو ىٽدٸ وإىث ٵدٌأ { وال
ثٽٞددجٽُڄ } ٵددجٻ وٹددجڃ َ٪ؾذدده إىث ٱددٌ ٫ځددڄ ثٽٶددٌثءر أڃ َْددٺش فضددً َضددٌثه إٽُدده
څٲْه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ّڂٌر فدوَظ فْدڄ
هددى ٵددىٻ ٭ُددٌ وثفددو ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ َْددضقذىڃ ٽ ځددجٿ أڃ َْددٺش د٪ددو ځددج َٲضددضـ
ثٽٚالر ود٪و ثٽٲٌث ٫ځڄ ثٽٶٌثءر وده َٶىٻ أفڂو وإّقجٳ وأٙقجدچج
دجح ځج ؽجء ٱٍ و ٨ٝثٽُڂُڄ ٩پً ثٽٖڂجٻ ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 141فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ دڄ فٌح ٩ڄ ٵذُٚز ددڄ
هپددخ ٩ددڄ أدُدده ٵددجٻ ٹددجڃ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َؤځچددج ٱُأمددي ٕددڂجٽه
دُڂُچه ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ وثةدټ ددڄ فؾدٌ و٭ُ٢دٰ ددڄ ثٽقدجًط وثددڄ ٩ذدجُ
وثدڄ ځْ٪ىه وّهټ دڄ ّ٪و ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ هپدخ فدوَظ فْدڄ وثٽ٪ڂدټ
٩پً هيث ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽضجدُ٪ڄ وځڄ
د٪وهڀ ٌَوڃ أڃ َ ٨ٞثٽٌؽټ َڂُچه ٩پدً ٕدڂجٽه ٱدٍ ثٽٚدالر وًأي دٞ٪دهڀ أڃ
َ٪ٞهڂج ٱىٳ ثٽٌْر وًأي دٞ٪دهڀ أڃ َٞد٪هڂج صقدش ثٽْدٌر وٹدټ ىٽدٸ وثّد٨
٩چوهڀ وثّڀ هپخ َََو دڄ ٵچجٱز ثٽ٢جةٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضٺذٌُ ٩چو ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
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[  ] 142فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ثألفدىٗ ٩دڄ أددٍ إّدقجٳ ٩دڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ
دڄ ثألّدىه ٩دڄ ٩پٶڂدز وثألّدىه ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه ٵدجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٺذٌ ٱٍ ٹټ مٲ ٜوًٱ ٨وٵُدجٿ وٵ٪دىه وأددى دٺدٌ و٩ڂدٌ
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وأڅدِ وثددڄ ٩ڂدٌ وأددٍ ځجٽدٸ ثألٕد ٌٌ٪وأددٍ
ځىًّ و٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ ووثةټ دڄ فؾٌ وثدڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ
٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پُه ٩چو أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ځچهڀ أدى دٺدٌ و٩ڂدٌ و٩غڂدجڃ و٩پدٍ و٭ُدٌهڀ وځدڄ د٪دوهڀ ځدڄ
ثٽضجدُ٪ڄ و٩پُه ٩جځز ثٽٲٶهجء وثٽ٪پڂجء
دجح ځچه آمٌ
[  ] 143فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ځچٌُ ثٽڂدٌوٌٍ ٵدجٻ ّدڂ٪ش ٩پدٍ ددڄ ثٽقْدڄ ٵدجٻ
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ أددٍ دٺدٌ ددڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َٺذدٌ وهدى َهدىٌ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وهى ٵىٻ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ و ځدڄ د٪دوهڀ ځدڄ ثٽضدجدُ٪ڄ ٵدجٽىث َٺذدٌ ثٽٌؽدټ وهدى َهدىي
ٽپٌٹى ٧وثٽْؾىه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ًٱ ٨ثٽُوَڄ ٩چو ثٽٌٹى٧
[  ] 144فوعچج ٵضُذز وثدڄ أدٍ ٩ڂٌ ٵجال فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چدز ٩دڄ ثٽَهدٌٌ
٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ إىث ثٱضدضـ ثٽٚدالر
ٌَٱَ ٨وَه فضً َقجىٌ ځچٺذُه وإىث ًٹ ٨وإىث ًٱً ٨أّده ځدڄ ثٽٌٹدى ٧وٍثه ددڄ
أدٍ ٩ڂٌ ٱٍ فوَغه وٹجڃ ال ٌَٱ ٨دُڄ ثٽْؾوصُڄ
[  ] 145ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوعچج ثٽٲٞټ دڄ ثٽٚدذجؿ ثٽذٮدوثهٌ فدوعچج ّدٲُجڃ ددڄ
ُُ٩چز فوعچج ثٽَهٌٌ دهيث ثإلّچجه څقى فوَظ دڄ أدٍ ٩ڂٌ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ
٩ڂدٌ و٩پددٍ ووثةدټ دددڄ فؾدٌ وځجٽددٸ ددڄ ثٽقددىٌَط وأڅدِ وأدددٍ هٌَدٌر وأدددٍ
فڂُو وأدٍ أّدُو وّدهټ ددڄ ّد٪و وځقڂدو ددڄ ځْدپڂز وأددٍ ٵضدجهر وأددٍ ځىّدً
ثألٕ ٌٌ٪وؽجدٌ و٩ڂٌُ ثٽپُغدٍ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ ٩ڂدٌ فدوَظ فْدڄ
ٙقُـ ودهيث َٶىٻ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
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ځچهڀ دڄ ٩ڂٌ وؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل وأدى هٌٌَر وأڅِ وثددڄ ٩ذدجُ و٩ذدو ثهلل ددڄ
ثٽَدٌُ و٭ٌُهڀ وځڄ ثٽضجدُ٪ڄ ثٽقْڄ ثٽذ ٌٌٚو٢٩جء و١جوُ وځؾجهو وڅدجٱ٨
وّجٽڀ دڄ ٩ذو ثهلل وُّ٪و دڄ ؽذٌُ و٭ٌُهڀ وده َٶىٻ ځجٽٸ وځ٪ڂٌ وثألوٍثٍ٩
وثدڄ ُُ٩چز و٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂدو وإّدقجٳ وٵدجٻ ٩ذدو ثهلل ددڄ
ثٽڂذجًٷ ٵو عذش فوَظ ځڄ ٌَٱَ ٨وَه وىٹٌ فوَظ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩دڄ أدُده
وٽڀ َغذش فوَظ دڄ ځْ٪ىه أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽڀ ٌَٱَ ٨وَده إال ٱدٍ
أوٻ ځٌر فوعچج ديٽٸ أفڂو دڄ ٩ذور ثألځپٍ فوعچج وهخ دڄ ٍځ٪ز ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ
٩ذو ثٽڂپدٸ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ ٵدجٻ وفدوعچج َقُدً ددڄ ځىّدً ٵدجٻ فدوعچج
إّڂجُ٩ټ دڄ أدٍ أوَِ ٵجٻ ٹدجڃ ځجٽدٸ ددڄ أڅدِ َدٌي ًٱد ٨ثٽُدوَڄ ٱدٍ ثٽٚدالر
وٵجٻ َقًُ وفوعچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ ٵدجٻ ٹدجڃ ځ٪ڂدٌ َدٌي ًٱد ٨ثٽُدوَڄ ٱدٍ ثٽٚدالر
وّددڂ٪ش ثٽؾددجًوه دددڄ ځ٪ددجى َٶددىٻ ٹددجڃ ّددٲُجڃ دددڄ ُُ٩چددز و٩ڂددٌ دددڄ هددجًوڃ
وثٽچ ٌٞدڄ ٕڂُټ ٌَٱ٪ىڃ أَوَهڀ إىث ثٱضضقىث ثٽٚالر وإىث ًٹ٪ىث وإىث ًٱ٪ىث
دْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ
دجح ځج ؽجء أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽڀ ٌَٱ ٨إال ٱٍ أوٻ ځٌر
[  ] 146فوعچج هچجه فدوعچج وٹُد٩ ٨دڄ ّدٲُجڃ ٩دڄ ٩جٙدڀ ددڄ ٹپُدخ ٩دڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ دڄ ثألّىه ٩ڄ ٩پٶڂز ٵجٻ ٵجٻ ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه أال أٙپٍ دٺڀ ٙالر
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٚپً ٱپڀ ٌَٱَ ٨وَه إال ٱٍ أوٻ ځٌر ٵجٻ وٱٍ
ثٽذجح ٩ڄ ثٽذٌثء دڄ ٩جٍح ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ځْ٪ىه فوَظ فْدڄ ودده
َٶددىٻ ٭ُددٌ وثفددو ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ
وثٽضجدُ٪ڄ وهى ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وأهټ ثٽٺىٱز
دجح ځج ؽجء ٱٍ و ٨ٝثٽُوَڄ ٩پً ثٽٌٹذضُڄ ٱٍ ثٽٌٹى٧
[  ] 147فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج أدى دٺٌ دڄ ُ٩جٓ فوعچج أدى فٚدُڄ ٩دڄ
أدٍ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽْپڂٍ ٵجٻ ٵجٻ ٽچج ٩ڂدٌ ددڄ ثٽن٢دجح ًٝدً ثهلل ص٪دجٽً ٩چده
إڃ ثٽٌٹخ ّچش ٽٺڀ ٱنيوث دجٽٌٹخ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ّ٪و وأڅِ وأدٍ فڂُدو
وأدددٍ أّددُو وّددهټ دددڄ ّدد٪و وځقڂددو دددڄ ځْددپڂز وأدددٍ ځْدد٪ىه ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً
فوَظ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ ځدڄ أٙدقجح
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ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽضجدُ٪ڄ وځڄ د٪وهڀ ال ثمدضالٯ دُدچهڀ ٱدٍ ىٽدٸ إال
ځج ًوٌ ٩ڄ دڄ ځْ٪ىه ود ٜ٪أٙقجده أڅهڀ ٹجڅىث َ٢ذٶىڃ وثٽض٢ذُدٴ ځچْدىك
٩چو أهټ ثٽ٪پڀ
[  ] 148ٵجٻ ّ٪و دڄ أدٍ وٵجٗ ٹچج څٲ٪ټ ىٽدٸ ٱچهُچدج ٩چده وأځٌڅدج أڃ څٞد٨
ثألٹددٰ ٩پددً ثٽٌٹددخ ٵددجٻ فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج أدددى ٩ىثڅددز ٩ددڄ أدددٍ َ٪ٲددىً ٩ددڄ
ځ٪ٚخ دڄ ّ٪و ٩ڄ أدُه ّ٪و دهيث وأدى فڂُو ثٽْج٩وٌ ثّڂه ٩ذو ثٽٌفڂڄ ددڄ
ّ٪و دڄ ثٽڂچيً وأدى أُّو ثٽْج٩وٌ ثّدڂه ځجٽدٸ ددڄ ًدُ٪دز وأددى فٚدُڄ ثّدڂه
٩غڂجڃ دڄ ٩جٙڀ ثألّوٌ وأدى ٩ذو ثٽدٌفڂڄ ثٽْدپڂٍ ثّدڂه ٩ذدو ثهلل ددڄ فذُدخ
وأدى َ٪ٲىً ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ذُو دڄ څْد٢جُ وأددى َ٪ٲدىً ثٽ٪ذدوٌ ثّدڂه وثٵدو
وَٶددجٻ وٵددوثڃ وهددى ثٽدديٌ ًوي ٩ددڄ ٩ذددو ثهلل دددڄ أدددٍ أوٱددً وٹالهڂددج ځددڄ أهددټ
ثٽٺىٱز
دجح ځج ؽجء أڅه َؾجٱٍ َوَه ٩ڄ ؽچذُه ٱٍ ثٽٌٹى٧
[  ] 151فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً دچوثً فوعچج أددى ٩دجځٌ ثٽ٪ٶدوٌ فدوعچج ٱپدُـ ددڄ
ّپُڂجڃ فوعچج ٩ذجُ دڄ ّهټ دڄ ّ٪و ٵجٻ ثؽضڂد ٨أددى فڂُدو وأددى أّدُو وّدهټ
دڄ ّ٪و وځقڂو دڄ ځْپڂز ٱيٹٌوث ٙالر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٱٶدجٻ
أدددى فڂُددو أڅددج أ٩پڂٺددڀ دٚددالر ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڃ ًّددىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٹ ٨ٱىَ ٨ٝوَه ٩پدً ًٹذضُده ٹأڅده ٵدجد٩ ٜپُهڂدج ووصدٌ
َوَه ٱچقجهڂج ٩ڄ ؽچذُه ٵجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أڅدِ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ
فڂُو فوَظ فْڄ ٙقُـ وهى ثٽيٌ ثمضجًڇ أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ َؾدجٱٍ ثٽٌؽدټ َوَده
٩ڄ ؽچذُه ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضْذُـ ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
[  ] 150فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج  ًُْ٩دڄ َىڅِ ٩ڄ دڄ أددٍ ىةدخ ٩دڄ
إّقجٳ دڄ َََو ثٽهيٽٍ ٩ڄ ٩ىڃ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذز ٩ڄ دڄ ځْ٪ىه أڃ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ إىث ًٹ ٨أفوٹڀ ٱٶجٻ ٱٍ ًٹى٩ه ّدذقجڃ ًددٍ ثٽ٦٪دُڀ
عالط ځٌثس ٱٶو صڀ ًٹى٩ه وىٽٸ أهڅجڇ وإىث ّؾو ٱٶجٻ ٱٍ ّؾىهڇ ّدذقجڃ ًددٍ
ثأل٩پددً عددالط ځددٌثس ٱٶددو صددڀ ّددؾىهڇ وىٽددٸ أهڅددجڇ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ فيَٲددز
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و٩ٶذز دڄ ٩جځٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ځْ٪ىه ٽُِ إّچجهڇ دڂضٚټ ٩ىڃ دڄ
٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذز ٽڀ َپٴ دڄ ځْ٪ىه وثٽ٪ڂټ ٩پً هديث ٩چدو أهدټ ثٽ٪پدڀ َْدضقذىڃ
أڃ ال َچٶ٘ ثٽٌؽټ ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه ځڄ عالط صْدذُقجس وًوٌ ٩دڄ ٩ذدو
ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ أڅه ٵجٻ ثّضقخ ٽ ځجٿ أڃ َْذـ مڂِ صْذُقجس ٽٺٍ َوًٷ ځڄ
مپٲه عالط صْذُقجس وهٺيث ٵجٻ إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ
[  ] 151فدددوعچج ځقڂدددىه ددددڄ ٭دددُالڃ فدددوعچج أددددى هثوه ٵدددجٻ أڅذأڅدددج ٕددد٪ذز ٩دددڄ
ثأل٩ڂٔ ٵجٻ ّڂ٪ش ّ٪و ددڄ ٩ذُدور َقدوط ٩دڄ ثٽڂْدضىًه ٩دڄ ٙدپز ددڄ ٍٱدٌ
٩ڄ فيَٲز أڅده ٙدپً ځد ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱٺدجڃ َٶدىٻ ٱدٍ ًٹى٩ده
ّذقجڃ ًدٍ ثٽُ٦٪ڀ وٱٍ ّؾىهڇ ّذقجڃ ًدٍ ثأل٩پً وځج أصً ٩پدً آَدز ًفڂدز
إال وٵٰ وّأٻ وځج أصً ٩پً آَز ٩يثح إال وٵدٰ وص٪دىى ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وهديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 152ٵجٻ وفوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځهدوٌ ٩دڄ ٕد٪ذز
څقىڇ وٵو ًوٌ ٩ڄ فيَٲز هيث ثٽقوَظ ځڄ ٭ٌُ هيث ثٽىؽه أڅه ٙپً دجٽپُټ ځ٨
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱيٹٌ ثٽقوَظ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
[  ] 153فوعچج إّقجٳ دڄ ځىًّ ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽٸ ددڄ أڅدِ
ؿ وفوعچج ٵضُذز ٩ڄ ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ إدٌثهُڀ دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ فچدُڄ ٩دڄ أدُده
٩ڄ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽدخ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ څهدً ٩دڄ ٽدذِ ثٽٶْدٍ
وثٽڂٚ٪ٲٌ و٩ڄ صنضڀ ثٽيهخ و٩ڄ ٵٌثءر ثٽٶدٌآڃ ٱدٍ ثٽٌٹدى ٧ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩پٍ فوَظ فْڄ ٙدقُـ وهدى ٵدىٻ أهدټ
ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وثٽضددجدُ٪ڄ وځددڄ د٪ددوهڀ ٹٌهددىث
ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ ال َٶُڀ ٙپذز ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
[  ] 154فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ثأل٩ڂدٔ ٩دڄ ٩ڂدجًر ددڄ
٩ڂٌُ ٩ڄ أدٍ ځ٪ڂٌ ٩ڄ أددٍ ځْد٪ىه ثألڅٚدجًٌ ثٽذدوًٌ ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
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ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ال صؾددٌَ ٙددالر ال َٶددُڀ ٱُهددج ثٽٌؽددټ َ٪چددٍ ٙددپذه ٱددٍ
ثٽٌٹددى ٧وثٽْددؾىه ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩پددٍ دددڄ ٕددُذجڃ وأڅددِ وأدددٍ هٌَددٌر
وًٱج٩ز ثٽًَٵدٍ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ ځْد٪ىه ثألڅٚدجًٌ فدوَظ فْدڄ
ٙددقُـ وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده
وّددپڀ وځددڄ د٪ددوهڀ َددٌوڃ أڃ َٶددُڀ ثٽٌؽددټ ٙددپذه ٱددٍ ثٽٌٹددى ٧وثٽْددؾىه وٵددجٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ ځڄ ٽڀ َٶڀ ٙپذه ٱٍ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه ٱٚدالصه ٱجّدور
ٽقوَظ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ال صؾدٌَ ٙدالر ال َٶدُڀ ثٽٌؽدټ ٱُهدج ٙدپذه
ٱددٍ ثٽٌٹددى ٧وثٽْددؾىه وأدددى ځ٪ڂددٌ ثّددڂه ٩ذددو ثهلل دددڄ ّددنذٌر وأدددى ځْدد٪ىه
ثألڅٚجًٌ ثٽذوًٌ ثّڂه ٩ٶذز دڄ ٩ڂٌو
دجح ځج َٶىٻ ثٽٌؽټ إىث ًٱً ٨أّه ځڄ ثٽٌٹى٧
[  ] 155فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج أدى هثوه ثٽُ٢جٽٍْ فوعچج ٩ذو ثٽََ٪دَ
دڄ ٩ذو ثهلل دڄ أددٍ ّدپڂز ثٽڂجؽٖدىڃ فدوعچٍ ٩ڂدٍ ٩دڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ثأل٩دٌػ
٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ ًثٱ٩ ٨ڄ ٩پٍ دڄ أددٍ ١جٽدخ ٵدجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ًٱدً ٨أّده ځدڄ ثٽٌٹدى ٧ٵدجٻ ّدڂ ٨ثهلل ٽڂدڄ فڂدوڇ ًدچدج وٽدٸ
ثٽقڂو ځټء ثٽْڂجوثس وځټء ثألً ٛوځټء ځج دُچهڂج وځټء ځج ٕتش ځڄ ٕدٍء
د٪و ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ وثددڄ ٩ذدجُ وثددڄ أددٍ أوٱدً وأددٍ ؽقُٲدز
وأدٍ ُّ٪و ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩پٍ فوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث
٩چو د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ ثٽٖدجٱ ٍ٪ٵدجٻ َٶدىٻ هديث ٱدٍ ثٽڂٺضىددز وثٽض٢دى٧
وٵددجٻ د٪دد ٜأهددټ ثٽٺىٱددز َٶددىٻ هدديث ٱددٍ ٙددالر ثٽض٢ددى ٧وال َٶىٽهددج ٱددٍ ٙددالر
ثٽڂٺضىدز ٵجٻ أدى  ًُْ٩وإڅڂج َٶجٻ ثٽڂجؽٖىڅٍ ألڅه ځڄ وٽو ثٽڂجؽٖىڃ
دجح ځچه آمٌ
[  ] 156فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځىّددً ثألڅٚددجًٌ فددوعچج ځ٪ددڄ فددوعچج ځجٽددٸ ٩ددڄ
ّڂٍ ٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ
إىث ٵجٻ ثإلځجٿ ّڂ ٨ثهلل ٽڂڄ فڂور ٱٶىٽدىث ًدچدج وٽدٸ ثٽقڂدو ٱئڅده ځدڄ وثٱدٴ ٵىٽده
ٵىٻ ثٽڂالةٺز ٭ٲٌ ٽه ځج صٶوٿ ځڄ ىڅذه ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْدڄ ٙدقُـ
وثٽ٪ڂټ ٩پُده ٩چدو د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
وځدڄ د٪دوهڀ أڃ َٶددىٻ ثإلځدجٿ ّددڂ ٨ثهلل ٽڂدڄ فڂدوڇ ًدچددج وٽدٸ ثٽقڂددو وَٶدىٻ ځددڄ
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مپٰ ثإلځجٿ ًدچج وٽٸ ثٽقڂو وده َٶىٻ أفڂو وٵجٻ دڄ ٌَُّڄ و٭ُدٌڇ َٶدىٻ ځدڄ
مپٰ ثإلځجٿ ّڂ ٨ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ ًدچج وٽٸ ثٽقڂو ځغټ ځج َٶىٻ ثإلځدجٿ ودده َٶدىٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ و ٨ٝثٽٌٹذضُڄ ٵذټ ثٽُوَڄ ٱٍ ثٽْؾىه
[  ] 157فوعچج ّپڂز دڄ ٕذُخ وأفڂو دڄ إدٌثهُڀ ثٽووًٵٍ وثٽقْڄ ددڄ ٩پدٍ
ثٽقپىثڅٍ و٩ذو ثهلل دڄ ځچُدٌ و٭ُدٌ وثفدو ٵدجٽىث فدوعچج َََدو ددڄ هدجًوڃ أمذٌڅدج
ٌَٕٸ ٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ٹپُخ ٩ڄ أدُه ٩ڄ وثةټ دڄ فؾدٌ ٵدجٻ ًأَدش ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ّؾو ًَ ٨ٞٹذضُه ٵذټ َوَه وإىث څهً ٜٱدَ ٨وَده ٵذدټ
ًٹذضُه ٵجٻ ٍثه ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ٱٍ فوَغه ٵجٻ َََو دڄ هجًوڃ وٽڀ ٌَو ٕدٌَٸ
٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ٹپُخ إال هيث ثٽقوَظ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ال
څٌ٪ٯ أفوث ًوثڇ ځغټ هيث ٩ڄ ٌَٕٸ وثٽ٪ڂټ ٩پُه ٩چو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ َدٌوڃ
أڃ َ ٨ٞثٽٌؽټ ًٹذضُه ٵذټ َوَه وإىث څهً ٜٱَ ٨وَه ٵذټ ًٹذضُه وًوي هڂدجٿ
٩ڄ ٩جٙڀ هيث ځٌّال وٽڀ َيٹٌ ٱُه وثةټ دڄ فؾٌ
دجح آمٌ ځچه
[  ] 158فوعچج ٵضُذز فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ څجٱ٩ ٨دڄ ځقڂدو ددڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ فْدڄ
٩ڄ أدٍ ثٽَڅجه ٩ڄ ثألٌ٩ػ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٵدجٻ
َ٪ڂو أفوٹڀ ٱُذٌٷ ٱٍ ٙالصه دٌٷ ثٽؾڂدټ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ هٌَدٌر
فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه ځڄ فوَظ أدٍ ثٽَڅجه إال ځڄ هيث ثٽىؽده وٵدو ًوي هديث
ثٽقدوَظ ٩دڄ ٩ذددو ثهلل ددڄ ّددُ٪و ثٽڂٶذدٌٌ ٩ددڄ أدُده ٩ددڄ أددٍ هٌَددٌر ٩دڄ ثٽچذددٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ و٩ذو ثهلل دڄ ُّ٪و ثٽڂٶذٌٌ ٪ٝٲه َقًُ دڄ ُّ٪و ثٽٶ٢دجڃ
و٭ٌُڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْؾىه ٩پً ثٽؾذهز وثألڅٰ
[  ] 161فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً دچوثً فوعچج أددى ٩دجځٌ ثٽ٪ٶدوٌ فدوعچج ٱپدُـ ددڄ
ّددپُڂجڃ فددوعچٍ ٩ذددجُ دددڄ ّددهټ ٩ددڄ أدددٍ فڂُددو ثٽْددج٩وٌ أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث ّؾو أځٺڄ أڅٲه وؽذهضه ځڄ ثألً ٛوڅقً َوَده ٩دڄ ؽچذُده
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وو ٨ٝٹٲُه فيو ځچٺذُه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ووثةدټ ددڄ فؾدٌ وأددٍ
ُّ٪و ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ فڂُو فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو
أهټ ثٽ٪پڀ أڃ َْؾو ثٽٌؽټ ٩پً ؽذهضده وأڅٲده ٱدئڃ ّدؾو ٩پدً ؽذهضده هوڃ أڅٲده
ٱٶددو ٵددجٻ ٵددىٿ ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ َؾَةدده وٵددجٻ ٭ُددٌهڀ ال َؾَةدده فضددً َْددؾو ٩پددً
ثٽؾذهز وثألڅٰ
دجح ځج ؽجء أَڄ َ ٨ٞثٽٌؽټ وؽهه إىث ّؾو
[  ] 160فوعچج ٵضُذز فوعچج فٲ٘ دڄ ٭ُجط ٩ڄ ثٽقؾجػ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٵدجٻ
ٵپش ٽپذٌثء دڄ ٩جٍح أَڄ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وؽهه إىث ّدؾو ٱٶدجٻ
دُڄ ٹٲُه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ وثةټ دڄ فؾٌ وأدٍ فڂُو ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ
ثٽذٌثء فوَظ فْڄ ٙقُـ ٭ٌَخ وهى ثٽيٌ ثمضجًڇ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ أڃ صٺىڃ
َوثڇ ٵٌَذج ځڄ أىڅُه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْؾىه ٩پً ّذ٪ز أٞ٩جء
[  ] 161فوعچج ٵضُذز فوعچج دٺٌ دڄ ځ٩ ٌٞڄ دڄ ثٽهجه ٩ڄ ځقڂو دڄ إددٌثهُڀ
٩ڄ ٩جځٌ دڄ ّ٪و دڄ أدٍ وٵجٗ ٩ڄ ثٽ٪ذجُ دڄ ٩ذو ثٽڂ٢پخ أڅه ّڂًّ ٨ىٻ
ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َٶددىٻ إىث ّددؾو ثٽ٪ذددو ّددؾو ځ٪دده ّددذ٪ز أًثح وؽهدده
وٹٲجڇ وًٹذضجڇ وٵوځجڇ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ وأدٍ هٌَدٌر وؽدجدٌ وأددٍ
ُّ٪و ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ثٽ٪ذجُ فوَظ فْڄ ٙقُـ و٩پُه ثٽ٪ڂټ ٩چو أهټ
ثٽ٪پڀ
[  ] 162فوعچج ٵضُذز فوعچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ ١جوُ ٩ڄ
دڄ ٩ذجُ ٵجٻ أځٌ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ أڃ َْدؾو ٩پدً ّدذ٪ز أ٦٩دڀ وال
َٺٰ ٌٕ٪ڇ وال عُجده ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضؾجٱٍ ٱٍ ثٽْؾىه
[  ] 163فوعچج أدى ٹٌَخ فوعچج أدى مجٽو ثألفڂٌ ٩ڄ هثوه دڄ ٵُِ ٩ڄ ٩ذُدو
ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثألٵٌٿ ثٽنَث٩ ٍ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٹچش ځ ٨أدٍ دجٽٶدج ٧ځدڄ څڂدٌر
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ٱڂٌس ًٹذز ٱئىث ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجةڀ َٚدپٍ ٵدجٻ ٱٺچدش ثڅ٦دٌ
إٽددً ٩ٲٌصددٍ أدُ٢دده إىث ّددؾو أٌ دُجٝدده ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ دددڄ ٩ذددجُ وثدددڄ
دقُچز وؽجدٌ وأفڂٌ ددڄ ؽدَء وځُڂىڅدز وأددٍ فڂُدو وأددٍ ځْد٪ىه وأددٍ أّدُو
وّهټ دڄ ّ٪و وځقڂو دڄ ځْپڂز وثٽذٌثء دڄ ٩جٍح و٩وٌ دڄ ٩ڂٌُر و٩جةٖز
ٵجٻ أدى  ًُْ٩وأفڂٌ دڄ ؽدَء هديث ًؽدټ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٽه فوَظ وثفو ٵجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٩ذدو ثهلل ددڄ أٵدٌٿ فدوَظ فْدڄ ال
څٌ٪ٱدده إال ځددڄ فددوَظ هثوه ٵددُِ وال څ٪ددٌٯ ٽ٪ذددو ثهلل دددڄ أٵددٌٿ ثٽنَث٩ددٍ ٩ددڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٭ٌُ هيث ثٽقوَظ وثٽ٪ڂټ ٩پُه ٩چدو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ
ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٩ذو ثهلل دڄ أٵٌٿ ثٽنَث٩دٍ إڅڂدج ٽده
هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ و٩ذو ثهلل دڄ أًٵڀ ثٽَهٌٌ ٙجفخ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ هى ٹجصخ أدٍ دٺٌ ثٽٚوَٴ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثال٩ضوثٻ ٱٍ ثٽْؾىه
[  ] 164فوعچج هچجه فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ثأل٩ڂٔ ٩ڄ أدٍ ّٲُجڃ ٩ڄ ؽدجدٌ
أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ إىث ّؾو أفوٹڀ ٱپُ٪ضدوٻ وال َٲضدٌٓ ىًثُ٩ده
ثٱضٌثٓ ثٽٺپخ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثٽدٌفڂڄ ددڄ ٕدذټ وأڅدِ وثٽذدٌثء وأددٍ
فڂُو و٩جةٖز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ ؽدجدٌ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده
٩چو أهټ ثٽ٪پدڀ َنضدجًوڃ ثال٩ضدوثٻ ٱدٍ ثٽْدؾىه وَٺٌهدىڃ ثالٱضدٌثٓ ٹدجٱضٌثٓ
ثٽْذ٨
[  ] 165فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج أدى هثوه أمذٌڅج ٕد٪ذز ٩دڄ ٵضدجهر ٵدجٻ
ّڂ٪ش أڅْج َٶىٻ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجٻ ث٩ضدوٽىث ٱدٍ ثٽْدؾىه
وال َذْ٢ڄ أفوٹڀ ىًثُ٩ه ٱٍ ثٽٚالر دْ ٠ثٽٺپدخ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ و ٨ٝثٽُوَڄ وڅٚخ ثٽٶوځُڄ ٱٍ ثٽْؾىه
[  ] 166فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ أمذٌڅدج ځ٪پدً ددڄ أّدو فدوعچج وهُدخ
٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ؾالڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ّ٪و دڄ أدٍ وٵدجٗ
٩ڄ أدُه أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أځٌ دى ٨ٝثٽُوَڄ وڅٚخ ثٽٶوځُڄ
Page 17 of 128

ّ
سننالترمذي

الجزءالثاني

[  ] 167ٵجٻ ٩ذو ثهلل وٵجٻ ځ٪پً دڄ أّدو فدوعچج فڂدجه ددڄ ځْد٪ور ٩دڄ ځقڂدو
دڄ ٩ؾالڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩جځٌ ددڄ ّد٪و أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّدپڀ أځدٌ دىٝد ٨ثٽُدوَڄ ٱدديٹٌ څقدىڇ وٽدڀ َديٹٌ ٱُده ٩ددڄ أدُده ٵدجٻ أددى ُْ٩ددً
وًوي َقًُ دڄ ُّ٪و ثٽٶ٢جڃ و٭ٌُ وثفو ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ؾالڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ
إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ّد٪و أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أځدٌ دىٝد ٨ثٽُدوَڄ
وڅٚخ ثٽٶوځُڄ ځٌّدټ وهديث أٙدـ ځدڄ فدوَظ وهُدخ وهدى ثٽديٌ أؽڂد٩ ٨پُده
أهټ ثٽ٪پڀ وثمضجًوڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ إٵجځز ثٽٚپخ إىث ًٱً ٨أّه ځڄ ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
[  ] 168فددوعچج أفڂددو دددڄ ځقڂددو دددڄ ځىّددً ثٽڂددٌوٌٍ أمذٌڅددج ٩ذددو ثهلل دددڄ
ثٽڂذجًٷ أمذٌڅج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپدً ٩دڄ ثٽذدٌثء ددڄ
٩ددجٍح ٵددجٻ ٹجڅددش ٙددالر ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ إىث ًٹدد ٨وإىث ًٱدد٨
ًأّه ځڄ ثٽٌٹى ٧وإىث ّؾو وإىث ًٱً ٨أّه ځڄ ثٽْؾىه ٵٌَذج ځدڄ ثٽْدىثء ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أڅِ
[  ] 171فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ځقڂو دڄ ؽ٪ٲٌ فدوعچج ٕد٪ذز ٩دڄ ثٽقٺدڀ
څقىڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ثٽذٌثء فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پُده ٩چدو أهدټ
ثٽ٪پڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز أڃ َذجهً ثإلځجٿ دجٽٌٹى ٧وثٽْؾىه
[  ] 170فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځهوٌ فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ
أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ددڄ َََدو فدوعچج ثٽذدٌثء وهدى ٭ُدٌ ٹديوح ٵدجٻ ٹچدج إىث
ٙپُچج مپٰ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٌٱدً ٨أّده ځدڄ ثٽٌٹدى ٧ٽدڀ َقدڄ
ًؽټ ځچج ٥هٌڇ فضً َْؾو ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱچْدؾو ٵدجٻ وٱدٍ
ثٽذجح ٩ڄ أڅِ وځ٪جوَز وثددڄ ځْد٪ور ٙدجفخ ثٽؾُدىٓ وأددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فدوَظ ثٽذدٌثء فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ ودده َٶدىٻ أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ ځدڄ مپدٰ
ثإلځجٿ إڅڂج َضذ٪ىڃ ثإلځجٿ ٱُڂدج َٚدچ ٨ال ٌَٹ٪دىڃ إال د٪دو ًٹى٩ده وال ٌَٱ٪دىڃ
إال د٪و ًٱ٪ه ال څ٪پڀ دُچهڀ ٱٍ ىٽٸ ثمضالٱج
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثإلٵ٪جء ٱٍ ثٽْؾىه
[  ] 171فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ أمذٌڅددج ٩ذُددو ثهلل دددڄ ځىّددً فددوعچج
إٌّثةُټ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ثٽقجًط ٩ڄ ٩پٍ ٵدجٻ ٵدجٻ ٽدٍ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ َج ٩پٍ أفخ ٽدٸ ځدج أفدخ ٽچٲْدٍ وأٹدٌڇ ٽدٸ ځدج أٹدٌڇ ٽچٲْدٍ ال
صٶ ٨دُڄ ثٽْؾوصُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ال څٌ٪ٱه ځدڄ فدوَظ ٩پدٍ إال ځدڄ
فوَظ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ثٽقجًط ٩ڄ ٩پٍ وٵو  ٰ٪ٝد ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ثٽقدجًط
ثأل٩ىً وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث ثٽقدوَظ ٩چدو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ َٺٌهدىڃ ثإلٵ٪دجء ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩جةٖز وأڅِ وأدٍ هٌٌَر
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌمٚز ٱٍ ثإلٵ٪جء
[  ] 172فوعچج َقًُ دڄ ځىًّ فوعچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ أمذٌڅج دڄ ؽدٌَؼ أمذٌڅدٍ
أدى ثٽَدٌُ أڅه ّڂ١ ٨جوّج َٶىٻ ٵپچج الدڄ ٩ذجُ ٱٍ ثإلٵ٪جء ٩پدً ثٽٶدوځُڄ ٵدجٻ
هٍ ثٽْچز ٵپچدج إڅدج ٽچدٌثڇ ؽٲدجء دجٽٌؽدټ ٵدجٻ ددټ هدٍ ّدچز څذدُٺڀ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ىهدخ د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ إٽدً
هيث ثٽقدوَظ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ال َدٌوڃ دجإلٵ٪دجء دأّدج
وهى ٵىٻ د ٜ٪أهټ ځٺز ځڄ أهټ ثٽٲٶه وثٽ٪پڀ ٵدجٻ وأٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ َٺٌهدىڃ
ثإلٵ٪جء دُڄ ثٽْؾوصُڄ
دجح ځج َٶىٻ دُڄ ثٽْؾوصُڄ
[  ] 173فوعچج ّپڂز دڄ ٕذُخ فوعچج ٍَو دڄ فذجح ٩ڄ ٹجځټ أدٍ ثٽ٪الء ٩ڄ
فذُخ دڄ أدٍ عجدش ٩ڄ ُّ٪و دڄ ؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ أڃ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ ٹددجڃ َٶددىٻ دددُڄ ثٽْددؾوصُڄ ثٽپهددڀ ث٭ٲددٌ ٽددٍ وثًفڂچددٍ وثؽذٌڅددٍ وثهددوڅٍ
وثًٍٵچٍ
[  ] 174فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ثٽنالٻ ثٽقپىثڅٍ فدوعچج َََدو ددڄ هدجًوڃ ٩دڄ
ٍَو دڄ فذجح ٩ڄ ٹجځدټ أددٍ ثٽ٪دالء څقدىڇ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ ٭ٌَدخ
وهٺيث ًوي ٩ڄ ٩پٍ وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ ٌَوڃ هيث ؽدجةَث ٱدٍ
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ثٽڂٺضىدز وثٽض٢ى ٧وًوي دٞ٪هڀ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ٹجځټ أدٍ ثٽ٪الء ځٌّال
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثال٩ضڂجه ٱٍ ثٽْؾىه
[  ] 175فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ ددڄ ٩ؾدالڃ ٩دڄ ّدڂٍ ٩دڄ أددٍ ٙدجٽـ
٩دڄ أددٍ هٌَددٌر ٵدجٻ ثٕدضٺٍ د٪دد ٜأٙدقجح ثٽچذدٍ ٙددپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إٽددً
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ځٖددٶز ثٽْددؾىه ٩پددُهڀ إىث صٲٌؽددىث ٱٶددجٻ ثّددضُ٪چىث
دجٽٌٹخ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه ځڄ فدوَظ أددٍ ٙدجٽـ ٩دڄ
أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إال ځڄ هيث ثٽىؽه ځدڄ فدوَظ ثٽپُدظ
٩ڄ دڄ ٩ؾالڃ وٵو ًوي هيث ثٽقوَظ ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز و٭ُدٌ وثفدو ٩دڄ ّدڂٍ
٩ددڄ ثٽچ٪ڂددجڃ دددڄ أدددٍ ُ٩ددجٓ ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ څقددى هدديث وٹددأڃ
ًوثَز هؤالء أٙـ ځڄ ًوثَز ثٽپُظ
دجح ځج ؽجء ٹُٰ ثٽچهى ٛځڄ ثٽْؾىه
[  ] 176فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج هٖدُڀ ٩دڄ مجٽدو ثٽقديثء ٩دڄ أددٍ ٵالددز
٩ڄ ځجٽٸ دڄ ثٽقىٌَط ثٽپُغٍ أڅه ًأي ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚدپٍ ٱٺدجڃ
إىث ٹددجڃ ٱددٍ وصددٌ ځددڄ ٙددالصه ٽددڀ َددچه ٜفضددً َْددضىٌ ؽجٽْددج ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً
فوَظ ځجٽٸ دڄ ثٽقىٌَط فوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو د٪د ٜأهدټ
ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ إّقجٳ ود ٜ٪أٙقجدچج وځجٽٸ َٺچً أدج ّپُڂجڃ
دجح ځچه أَٞج
[  ] 177فوعچج َقًُ دڄ ځىًّ فوعچج أدى ځ٪جوَز فدوعچج مجٽدو ددڄ إٽُدجُ ٩دڄ
ٙددجٽـ ځددىٽً ثٽضىأځددز ٩ددڄ أدددٍ هٌَددٌر ٵددجٻ ٹددجڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ
َچه ٜٱٍ ثٽٚالر ٩پً ٙووً ٵوځُه ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ هٌَدٌر ٩پُده
ثٽ٪ڂددټ ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ َنضددجًوڃ أڃ َددچه ٜثٽٌؽددټ ٱددٍ ثٽٚددالر ٩پددً ٙددووً
ٵوځُه ومجٽو دڄ إٽُجُ هى ٩ ُٰ٪ٝچو أهټ ثٽقوَظ ٵجٻ وَٶدجٻ مجٽدو ددڄ إَدجُ
أَٞج وٙجٽـ ځىٽً ثٽضىأځز هى ٙجٽـ دڄ أدٍ ٙجٽـ وأددى ٙدجٽـ ثّدڂه څذهدجڃ
وهى ځوڅٍ
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضٖهو
[  ] 178فددوعچج َ٪ٶددىح دددڄ إدددٌثهُڀ ثٽددووًٵٍ فددوعچج ٩ذُددو ثهلل ثألٕددؾ٩ ٍ٪ددڄ
ّٲُجڃ ثٽغىًٌ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩دڄ ثألّدىه ددڄ َََدو ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه
ٵددجٻ ٩پڂچددج ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ إىث ٵ٪ددوڅج ٱددٍ ثٽددٌٹ٪ضُڄ أڃ څٶددىٻ
ثٽضقُجس هلل وثٽٚپىثس وثٽُ٢ذجس ثٽْالٿ ٩پُٸ أَهدج ثٽچذدٍ وًفڂدز ثهلل ودٌٹجصده
ثٽْالٿ ٩پُچج و٩پً ٩ذجه ثهلل ثٽٚجٽقُڄ إٔهو أڃ ال إٽه إال ثهلل وإٔهو أڃ ځقڂدوث
٩ذوڇ وًّىٽه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ددڄ ٩ڂدٌ وؽدجدٌ وأددٍ ځىّدً و٩جةٖدز ٵدجٻ
أدى  ًْ ُ٩فوَظ ددڄ ځْد٪ىه ٵدو ًوٌ ٩چده ځدڄ ٭ُدٌ وؽده وهدى أٙدـ فدوَظ
ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٱدٍ ثٽضٖدهو وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أٹغدٌ أهدټ
ثٽ٪پڀ ځڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وځدڄ د٪دوهڀ ځدڄ ثٽضدجدُ٪ڄ وهدى
ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثددڄ ثٽڂذدجًٷ وأفڂدو وإّدقجٳ فدوعچج أفڂدو ددڄ ځقڂدو ددڄ
ځىًّ أ مذٌڅج ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ ٩دڄ ځ٪ڂدٌ ٩دڄ مٚدُٰ ٵدجٻ ًأَدش ثٽچذدٍ
ٙدپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱددٍ ثٽڂچددجٿ ٱٶپددش َددج ًّددىٻ ثهلل أڃ ثٽچددجُ ٵددو ثمضپٲددىث ٱددٍ
ثٽضٖهو ٱٶجٻ ٩پُٸ دضٖهو دڄ ځْ٪ىه
دجح ځچه أَٞج
[  ] 181فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ؽذٌُ و١دجوُ
٩ددڄ دددڄ ٩ذددجُ ٵددجٻ ٹددجڃ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َ٪پڂچددج ثٽضٖددهو ٹڂددج
َ٪پڂچج ثٽٶٌآڃ ٱٺجڃ َٶىٻ ثٽضقُجس ثٽڂذجًٹجس ثٽٚپىثس ثٽُ٢ذجس هلل ّدالٿ ٩پُدٸ
أَهج ثٽچذٍ وًفڂز ثهلل ودٌٹجصه ّالٿ ٩پُچج و٩پدً ٩ذدجه ثهلل ثٽٚدجٽقُڄ ثٕدهو أڃ
ال إٽدده إال ثهلل وإٔددهو أڃ ځقڂددوث ًّددىٻ ثهلل ٵددجٻ أدددى  ُْ٩دً فددوَظ دددڄ ٩ذددجُ
فوَظ فْدڄ ٭ٌَدخ ٙدقُـ وٵدو ًوي ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ فڂُدو ثٽٌوثّدٍ هديث
ثٽقوَظ ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ څقى فوَظ ثٽپُظ دڄ ّ٪و وًوي أَڂڄ دڄ څجددټ ثٽڂٺدٍ
هيث ثٽقوَظ ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ ٩ڄ ؽجدٌ وهى ٭ُدٌ ځقٲدى ٣وىهدخ ثٽٖدجٱ ٍ٪إٽدً
فوَظ دڄ ٩ذجُ ٱٍ ثٽضٖهو
دجح ځج ؽجء أڅه َنٲٍ ثٽضٖهو
[  ] 180فوعچج أدى ُّ٪و ثألٕؼ فوعچج َىڅِ دڄ دٺُدٌ ٩دڄ ځقڂدو ددڄ إّدقجٳ
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٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ثألّىه ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه ٵجٻ ځڄ ثٽْدچز أڃ
َنٲٍ ثٽضٖهو ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ ځْد٪ىه فدوَظ فْدڄ ٭ٌَدخ وثٽ٪ڂدټ
٩پُه ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ
دجح ځج ؽجء ٹُٰ ثٽؾپىُ ٱٍ ثٽضٖهو
[  ] 181فوعچج أدى ٹٌَخ فوعچج ٩ذدو ثهلل ددڄ إهًَدِ فدوعچج ٩جٙدڀ ددڄ ٹپُدخ
ثٽؾٌځٍ ٩ڄ أدُه ٩ڄ وثةټ دڄ فؾٌ ٵجٻ ٵوځش ثٽڂوَچز ٵپش ألڅٌ٦ڃ إٽً ٙالر
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱپڂج ؽپِ َ٪چٍ ٽپضٖدهو ثٱضدٌٓ ًؽپده ثٽُْدٌي
ووَ ٨ٝدوڇ ثٽُْدٌي َ٪چدٍ ٩پدً ٱنديڇ ثٽُْدٌي وڅٚدخ ًؽپده ثٽُڂچدً ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ وهدى ٵدىٻ
ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وأهټ ثٽٺىٱز وثدڄ ثٽڂذجًٷ
دجح ځچه أَٞج
[  ] 182فوعچج دچوثً ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج أددى ٩دجځٌ ثٽ٪ٶدوٌ فدوعچج ٱپدُـ ددڄ
ّپُڂجڃ ثٽڂوڅٍ فوعچٍ ٩ذجُ دڄ ّهټ ثٽْج٩وٌ ٵجٻ ثؽضڂ ٨أدى فڂُو وأدى أُّو
وّددهټ دددڄ ّدد٪و وځقڂددو دددڄ ځْددپڂز ٱدديٹٌوث ٙددالر ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده
وّددپڀ ٱٶددجٻ أدددى فڂُددو أڅددج أ٩پڂٺددڀ دٚددالر ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڃ
ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ؽپددِ َ٪چددٍ ٽپضٖددهو ٱددجٱضٌٓ ًؽپدده ثٽُْددٌي
وأٵذټ دٚوً ثٽُڂچدً ٩پدً ٵذپضده ووٝد ٨ٹٲده ثٽُڂچدً ٩پدً ًٹذضده ثٽُڂچدً وٹٲده
ثٽٌُْي ٩پً ًٹذضه ثٽٌُْي وإٔجً دئٙذ٪ه َ٪چٍ ثٽْذجدز ٵجٻ أدى ُْ٩دً وهديث
فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وددده َٶددىٻ د٪دد ٜأهددټ ثٽ٪پددڀ وهددى ٵددىٻ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو
وإّقجٳ ٵجٽىث َٶ٪و ٱٍ ثٽضٖدهو ثألمدٌ ٩پدً وًٹده وثفضؾدىث دقدوَظ أددٍ فڂُدو
وٵجٽىث َٶ٪و ٱٍ ثٽضٖهو ثألوٻ ٩پً ًؽپه ثٽٌُْي وَچٚخ ثٽُڂچً
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثإلٕجًر ٱٍ ثٽضٖهو
[  ] 183فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ وَقًُ دڄ ځىًّ و٭ُدٌ وثفدو ٵدجٽىث فدوعچج
٩ذو ثٽٌٍثٳ ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ أڃ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث ؽپدِ ٱدٍ ثٽٚدالر وٝدَ ٨دوڇ ثٽُڂچدً ٩پدً ًٹذضده
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وًٱ د ٨أٙددذ٪ه ثٽضددٍ صپددٍ ثإلدهددجٿ ثٽُڂچددً َددو٩ى دهددج وَددوڇ ثٽُْددٌي ٩پددً ًٹذضدده
دجّد٢هج ٩پُده ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽَدُدٌ وڅڂُدٌ ثٽنَث٩دٍ وأدددٍ
هٌٌَر وأدٍ فڂُو ووثةټ دڄ فؾٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ
٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه ځڄ فوَظ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂدٌ إال ځدڄ هديث ثٽىؽده وثٽ٪ڂدټ ٩پُده
٩چددو د٪دد ٜأهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وثٽضددجدُ٪ڄ
َنضجًوڃ ثإلٕجًر ٱٍ ثٽضٖهو وهى ٵىٻ أٙقجدچج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضْپُڀ ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 184فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځهوٌ فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ
أدٍ إّقجٳ ٩ڄ أدٍ ثألفىٗ ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ أڅده
ٹددجڃ َْددپڀ ٩ددڄ َڂُچدده و٩ددڄ َْددجًڇ ثٽْددالٿ ٩پددُٺڀ وًفڂددز ثهلل ثٽْددالٿ ٩پددُٺڀ
وًفڂددز ثهلل ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ّدد٪و دددڄ أدددٍ وٵددجٗ وثدددڄ ٩ڂددٌ وؽددجدٌ دددڄ
ّڂٌر وثٽذٌثء وأدٍ ُّ٪و و٩ڂجً ووثةټ دڄ فؾٌ و٩وٌ دڄ ٩ڂٌُر وؽجدٌ ددڄ
٩ذو ثهلل ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ ځْد٪ىه فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده
٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وځدڄ د٪دوهڀ وهدى
ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وأفڂو وإّقجٳ
دجح ځچه أَٞج
[  ] 185فوعچج ځقڂو دڄ َقُدً ثٽچُْدجدىًٌ فدوعچج ٩ڂدٌو ددڄ أددٍ ّدپڂز أددى
فٲ٘ ثٽضچٍُْ ٩ڄ ٍهٌُ دڄ ځقڂو ٩ڄ هٖجٿ ددڄ ٩دٌور ٩دڄ أدُده ٩دڄ ٩جةٖدز
أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹدجڃ َْدپڀ ٱدٍ ثٽٚدالر صْدپُڂز وثفدور صپٶدجء
وؽهه َڂُټ إٽً ثٽٖٴ ثألَڂڄ ُٕتج ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ ّدهټ ددڄ ّد٪و ٵدجٻ أددى
ُْ٩ددً وفددوَظ ٩جةٖددز ال څٌ٪ٱدده ځٌٱى٩ددج إال ځددڄ هدديث ثٽىؽدده ٵددجٻ ځقڂددو دددڄ
إّڂجُ٩ټ ٍهٌُ دڄ ځقڂو أهټ ثٽٖجٿ ٌَووڃ ٩چه ځچج ٹُدٌ وًوثَدز أهدټ ثٽ٪دٌثٳ
٩چه إٔذه وأٙـ ٵجٻ ځقڂدو وٵدجٻ أفڂدو ددڄ فچذدټ ٹدأڃ ٍهُدٌ ددڄ ځقڂدو ثٽديٌ
ٹجڃ وٵ٩ ٨چوهڀ ٽُِ هى هيث ثٽيٌ َدٌوي ٩چده ددجٽٌ٪ثٳ ٹأڅده ًؽدټ آمدٌ ٵپذدىث
ثّڂه ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵو ٵجٻ ده د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ ثٽضْپُڀ ٱٍ ثٽٚالر وأٙـ
ثٽٌوثَجس ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ صْدپُڂضُڄ و٩پُده أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ
أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وثٽضددجدُ٪ڄ وځددڄ د٪ددوهڀ وًأي ٵددىٿ ځددڄ
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أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ و٭ُدٌهڀ صْدپُڂز وثفدور ٱدٍ ثٽڂٺضىددز ٵدجٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪إڃ ٕجء ّپڀ صْپُڂز وثفور وإڃ ٕجء ّپڀ صْپُڂضُڄ
دجح ځج ؽجء أڃ فيٯ ثٽْالٿ ّچز
[  ] 186فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ وهٶټ دڄ ٍَدجه ٩دڄ
ثألوٍث٩ددٍ ٩ددڄ ٵددٌر دددڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ ٩ددڄ ثٽَهددٌٌ ٩ددڄ أدددٍ ّددپڂز ٩ددڄ أدددٍ
هٌٌَر ٵجٻ فيٯ ثٽْالٿ ّچز ٵجٻ ٩پٍ دڄ فؾٌ ٵجٻ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ َ٪چدٍ
أڃ ال َڂوڇ ځوث ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وهى ثٽيٌ َْضقذه أهدټ
ثٽ٪پڀ وًوي ٩ڄ إدٌثهُڀ ثٽچن ٍ٪أڅه ٵجٻ ثٽضٺذٌُ ؽَٿ وثٽْالٿ ؽَٿ وهٶټ َٶجٻ
ٹجڃ ٹجصخ ثألوٍثٍ٩
دجح ځج َٶىٻ إىث ّپڀ ځڄ ثٽٚالر
[  ] 187فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ٩جٙڀ ثألفدىٻ ٩دڄ ٩ذدو
ثهلل دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش ٹجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث ّدپڀ
ال َٶ٪و إال ځٶوثً ځدج َٶدىٻ ثٽپهدڀ أڅدش ثٽْدالٿ وځچدٸ ثٽْدالٿ صذجًٹدش ىث ثٽؾدالٻ
وثإلٹٌثٿ
[  ] 188فددوعچج هچددجه دددڄ ثٽْددٌٌ فددوعچج ځددٌوثڃ دددڄ ځ٪جوَددز ثٽٲددَثًٌ وأدددى
ځ٪جوَددز ٩ددڄ ٩جٙددڀ ثألفددىٻ دهدديث ثإلّددچجه څقددىڇ وٵددجٻ صذجًٹددش َددج ىث ثٽؾددالٻ
وثإلٹٌثٿ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ عىدجڃ وثددڄ ٩ڂدٌ وثددڄ ٩ذدجُ وأددٍ ّدُ٪و وأددٍ
هٌٌَر وثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٵجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٩جةٖدز فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ
وٵو ًوي مجٽو ثٽقيثء هيث ثٽقوَظ ځڄ فوَظ ٩جةٖز ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽقدجًط
فددوَظ ٩جٙددڀ وٵددو ًوٌ ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڅدده ٹددجڃ َٶددىٻ د٪ددو
ثٽضْپُڀ ال إٽه إال ثهلل وفوڇ ال ٌَٕٸ ٽه ٽه ثٽڂپٸ وٽه ثٽقڂو َقُدً وَڂُدش وهدى
٩پً ٹټ ٍٕء ٵوٌَ ثٽپهڀ ال ځجڅ ٨ٽڂج أُ٢٩ش وال ځ ٍ٢٪ٽڂج ځچ٪ش وال َچٲد ٨ىث
ثٽؾو ځچٸ ثٽؾو وًوٌ ٩چه أڅه ٹجڃ َٶىٻ ّذقجڃ ًدٸ ًح ثٽَ٪ر ٩ڂدج َٚدٲىڃ
وّالٿ ٩پً ثٽڂٌّپُڄ وثٽقڂو هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ
[  ] 211فوعچج أفڂو دڄ ځقڂو دڄ ځىّدً فدوعچج ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ أمذٌڅدج
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ثألوٍث ٍ٩فوعچٍ ٕوثه أدى ٩ڂجً فوعچٍ أدى أّڂجء ثٽٌفذدٍ ٵدجٻ فدوعچٍ عىددجڃ
ځىٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
إىث أًثه أڃ َچٚددٌٯ ځددڄ ٙددالصه ثّددضٮٲٌ ثهلل عددالط ځددٌثس عددڀ ٵددجٻ ثٽپه دڀ أڅددش
ثٽْالٿ وځچٸ ثٽْالٿ صذجًٹش َج ىث ثٽؾالٻ وثإلٹٌثٿ ٵجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٙقُـ وأدى ٩ڂجً ثّڂه ٕوثه دڄ ٩ذو ثهلل
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثالڅٌٚثٯ ٩ڄ َڂُچه و٩ڄ ٕڂجٽه
[  ] 210فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ دڄ فٌح ٩ڄ ٵذُٚز ددڄ
هپخ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َؤځچدج ٱُچٚدٌٯ ٩پدً
ؽجڅذُدده ؽڂُ٪ددج ٩پددً َڂُچدده و٩پددً ٕددڂجٽه وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩ذددو ثهلل دددڄ ځْدد٪ىه
وأڅددِ و٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ڂددٌو وأدددٍ هٌَددٌر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ هپددخ فددوَظ
فْڄ و٩پُه ثٽ٪ڂټ ٩چو أهدټ ثٽ٪پدڀ أڅده َچٚدٌٯ ٩پدً أٌ ؽجڅذُده ٕدجء إڃ ٕدجء
٩ڄ َڂُچده وإڃ ٕدجء ٩دڄ َْدجًڇ وٵدو ٙدـ ثألځدٌثڃ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ وٌَوي ٩ڄ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ أڅه ٵجٻ إڃ ٹجڅدش فجؽضده ٩دڄ َڂُچده أمدي
٩ڄ َڂُچه وإڃ ٹجڅش فجؽضه ٩ڄ َْجًڇ أمي ٩ڄ َْجًڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ و ٰٙثٽٚالر
[  ] 211فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج إّڂجُ٩ټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩دڄ َقُدً ددڄ ٩پدٍ
دڄ َقًُ دڄ ماله دڄ ًثٱ ٨ثٽًَٵٍ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٩دڄ ًٱج٩دز ددڄ ًثٱد ٨أڃ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دُچڂج هدى ؽدجٽِ ٱدٍ ثٽڂْدؾو َىځدج ٵدجٻ ًٱج٩دز
وڅقددڄ ځ٪دده إىث ؽددجءڇ ًؽددټ ٹجٽذددووٌ ٱٚددپً ٱددأمٰ ٙددالصه عددڀ ثڅٚددٌٯ ٱْددپڀ
٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ و٩پُٸ ٱدجًؽ٨
ٱٚټ ٱئڅٸ ٽڀ صٚټ ٱٌؽ ٨ٱٚپً عڀ ؽجء ٱْپڀ ٩پُه ٱٶجٻ و٩پُٸ ٱدجًؽ ٨ٱٚدټ
ٱئڅٸ ٽڀ صٚدټ ٱٲ٪دټ ىٽدٸ ځدٌصُڄ أو عالعدج ٹدټ ىٽدٸ َدأصٍ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٱُْپڀ ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱُٶىٻ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
و٩پُدٸ ٱدجًؽ ٨ٱٚدټ ٱئڅدٸ ٽدڀ صٚدټ ٱندجٯ ثٽچدجُ وٹذدٌ ٩پدُهڀ أڃ َٺدىڃ ځدڄ
أمٰ ٙالصه ٽڀ َٚټ ٱٶجٻ ثٽٌؽټ ٱٍ آمٌ ىٽٸ ٱدأًڅٍ و٩پڂچدٍ ٱئڅڂدج أڅدج دٖدٌ
أُٙخ وأم ٍ٢ٱٶجٻ أؽټ إىث ٵڂش إٽً ثٽٚالر ٱضىٝأ ٹڂدج أځدٌٷ ثهلل عدڀ صٖدهو
وأٵڀ ٱئڃ ٹجڃ ځ٪ٸ ٵٌآڃ ٱدجٵٌأ وإال ٱجفڂدو ثهلل وٹذدٌڇ وهپپده عدڀ ثًٹد ٨ٱدج١ڂتڄ
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ًثٹ٪ج عڀ ث٩ضوٻ ٵجةڂج عڀ ثّدؾو ٱج٩ضدوٻ ّدجؽوث عدڀ ثؽپدِ ٱدج١ڂتڄ ؽجٽْدج عدڀ ٵدڀ
ٱئىث ٱ٪پش ىٽٸ ٱٶو صڂش ٙالصٸ وإڃ ثڅضٶٚش ځچده ٕدُتج ثڅضٶٚدش ځدڄ ٙدالصٸ
ٵجٻ وٹجڃ هيث أهىڃ ٩پُهڀ ځڄ ثألوٻ أڅه ځڄ ثڅضٶ٘ ځڄ ىٽٸ ٕدُتج ثڅدضٶ٘ ځدڄ
ٙالصه وٽڀ صيهخ ٹپهج ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر و٩ڂدجً ددڄ َجّدٌ ٵدجٻ
أدددى ُْ٩ددً فددوَظ ًٱج٩ددز دددڄ ًثٱدد ٨فددوَظ فْددڄ وٵددو ًوٌ ٩ددڄ ًٱج٩ددز هدديث
ثٽقوَظ ځڄ ٭ٌُ وؽه
[  ] 212فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج َقُدً ددڄ ّدُ٪و ثٽٶ٢دجڃ فدوعچج ٩ذُدو ثهلل
دڄ ٩ڂٌ أمذٌڅٍ ُّ٪و دڄ أددٍ ّدُ٪و ٩دڄ أدُده ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر أڃ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ همټ ثٽڂْؾو ٱومټ ًؽټ ٱٚپً عڀ ؽجء ٱْدپڀ ٩پدً ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٌه ٩پُه ثٽْالٿ ٱٶدجٻ ثًؽد ٨ٱٚدټ ٱئڅدٸ ٽدڀ صٚدټ ٱٌؽد٨
ثٽٌؽټ ٱٚپً ٹڂج ٹجڃ ٙپً عڀ ؽجء إٽً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱْپڀ ٩پُده
ٱٌه ٩پُه ثٽْالٿ ٱٶجٻ ٽه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثًؽد ٨ٱٚدټ ٱئڅدٸ ٽدڀ
صٚټ فضً ٱ٪ټ ىٽٸ عالط ځٌثً ٱٶجٻ ٽه ثٽٌؽټ وثٽديٌ د٪غدٸ ددجٽقٴ ځدج أفْدڄ
٭ٌُ هيث ٱ٪پڂچٍ ٱٶجٻ إىث ٵڂدش إٽدً ثٽٚدالر ٱٺذدٌ عدڀ ثٵدٌأ دڂدج صُْدٌ ځ٪دٸ ځدڄ
ثٽٶٌآڃ عڀ ثًٹ ٨فضً ص٢ڂدتڄ ًثٹ٪دج عدڀ ثًٱد ٨فضدً ص٪ضدوٻ ٵجةڂدج عدڀ ثّدؾو فضدً
ص٢ڂتڄ ّجؽوث عڀ ثًٱ ٨فضً ص٢ڂتڄ ؽجٽْج وثٱ٪ټ ىٽٸ ٱٍ ٙالصٸ ٹپهج ٵجٻ أددى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ ٵجٻ وٵو ًوي دڄ څڂٌُ هيث ثٽقدوَظ ٩دڄ ٩ذُدو
ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ُّ٪و ثٽڂٶذٌٌ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وٽڀ َيٹٌ ٱُه ٩ڄ أدُه ٩ڄ أددٍ
هٌٌَر وًوثَز َقًُ دڄ ُّ٪و ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌ أٙـ وُّ٪و ثٽڂٶذدٌٌ ٵدو
ّڂ ٨ځڄ أدٍ هٌٌَر وًوي ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وأدى ُّ٪و ثٽڂٶذٌٌ ثّڂه
ٹُْجڃ وُّ٪و ثٽڂٶذٌٌ َٺچً أدج ّ٪و وٹُْجڃ ٩ذو ٹجڃ ځٺجصذج ٽذٞ٪هڀ
دجح ځچه
[  ] 213فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً وځقڂو دڄ ثٽڂغچدً ٵدجال فدوعچج َقُدً ددڄ ّدُ٪و
ثٽٶ٢جڃ فوعچج ٩ذو ثٽقڂُو دڄ ؽ٪ٲٌ فوعچج ځقڂو ددڄ ٩ڂدٌو ددڄ ٢٩دجء ٩دڄ أددٍ
فڂُو ثٽْج٩وٌ ٵجٻ ّڂ٪ضه وهى ٱٍ ٖ٩دٌر ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ أفوهڀ أدى ٵضجهر دڄ ًدَ ٍ٪ٶدىٻ أڅدج أ٩پڂٺدڀ دٚدالر ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٵجٽىث ځدج ٹچدش أٵدوځچج ٽده ٙدقذز وال أٹغٌڅدج ٽده إصُجڅدج ٵدجٻ دپدً ٵدجٽىث
ٱأ ٌٛ٩ٱٶجٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ إىث ٵدجٿ إٽدً ثٽٚدالر ث٩ضدوٻ
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ٵجةڂج وًٱَ ٨وَده فضدً َقدجىٌ دهڂدج ځچٺذُده ٱدئىث أًثه أڃ ٌَٹدً ٨ٱدَ ٨وَده فضدً
َقجىٌ دهڂج ځچٺذُه عڀ ٵجٻ ثهلل أٹذٌ وًٹ ٨عڀ ث٩ضوٻ ٱپڀ َٚىح ًأّه وٽڀ َٶچد٨
ووَ ٨ٝوَه ٩پً ًٹذضُه عڀ ٵجٻ ّڂ ٨ثهلل ٽڂڄ فڂدوڇ وًٱدَ ٨وَده وث٩ضدوٻ فضدً
ٌَؽ ٨ٹټ ٦٩ڀ ٱدٍ ځىٝد٪ه ځ٪ضدوال عدڀ أهدىي إٽدً ثألًّ ٛدجؽوث عدڀ ٵدجٻ ثهلل
أٹذٌ عڀ ؽجٱً ٞ٩وَه ٩دڄ أدُ٢ده وٱدضـ أٙدجدً ٨ؽپُده عدڀ عچدً ًؽپده ثٽُْدٌي
وٵ٪و ٩پُهج عڀ ث٩ضوٻ فضً ٌَؽ ٨ٹټ ٦٩ڀ ٱٍ ځى٪ٝه ځ٪ضوال عڀ أهىي ّجؽوث
عڀ ٵجٻ ثهلل أٹذٌ عڀ عچً ًؽپه وٵ٪و وث٩ضوٻ فضً ٌَؽد ٨ٹدټ ٦٩دڀ ٱدٍ ځىٝد٪ه
عڀ څه ٜعڀ ٙچ ٨ٱٍ ثٽٌٹ٪ز ثٽغجڅُز ځغټ ىٽدٸ فضدً إىث ٵدجٿ ځدڄ ثٽْدؾوصُڄ ٹذدٌ
وًٱدَ ٨وَده فضدً َقدجىٌ دهڂددج ځچٺذُده ٹڂدج ٙدچ ٨فددُڄ ثٱضدضـ ثٽٚدالر عدڀ ٙددچ٨
ٹيٽٸ فضً ٹجڅش ثٽٌٹ٪دز ثٽضدٍ صچٶٞدٍ ٱُهدج ٙدالصه أمدٌ ًؽپده ثٽُْدٌي وٵ٪دو
٩پً ٕٶه ځضىًٹج عڀ ّپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْدڄ ٙدقُـ ٵدجٻ وځ٪چدً
ٵىٽه وًٱَ ٨وَه إىث ٵجٿ ځڄ ثٽْؾوصُڄ َ٪چٍ ٵجٿ ځڄ ثٽٌٹ٪ضُڄ
[  ] 214فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً وثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ثٽنالٻ ثٽقپدىثڅٍ وّدپڂز ددڄ
ٕذُخ و٭ٌُ وثفو ٵجٽىث فدوعچج أددى ٩جٙدڀ ثٽچذُدټ فدوعچج ٩ذدو ثٽقڂُدو ددڄ ؽ٪ٲدٌ
فوعچج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دڄ ٢٩جء ٵجٻ ّڂ٪ش أدج فڂُو ثٽْج٩وٌ ٱدٍ ٖ٩دٌر ځدڄ
أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځچهڀ أدى ٵضجهر دڄ ًد ٍ٪ٱديٹٌ څقدى فدوَظ
َقُددً دددڄ ّددُ٪و دڂ٪چددجڇ وٍثه ٱُدده أدددى ٩جٙددڀ ٩ددڄ ٩ذددو ثٽقڂُددو دددڄ ؽ٪ٲددٌ هدديث
ثٽقٌٯ ٵجٽىث ٙوٵش هٺيث ٙپً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ أدى ٍ ًُْ٩ثه
أدى ٩جٙڀ ثٽٞقجٷ دڄ ځنپو ٱٍ هديث ثٽقدوَظ ٩دڄ ٩ذدو ثٽقڂُدو ددڄ ؽ٪ٲدٌ هديث
ثٽقٌٯ ٵجٽىث ٙوٵش هٺيث ٙپً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٱٍ ٙالر ثٽٚذـ
[  ] 215فوعچج هچجه فوعچج وٹُ٩ ٨ڄ ځْ ٌ٪وّٲُجڃ ٩ڄ ٍَدجه ددڄ ٩الٵدز ٩دڄ
٩ڂه ٵ٢ذز دڄ ځجٽٸ ٵجٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌأ ٱٍ ثٽٲؾدٌ
{ وثٽچنټ دجّٶجس } ٱدٍ ثٽٌٹ٪دز ثألوٽدً ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩ڂدٌ ددڄ فٌَدظ
وؽجدٌ ددڄ ّدڂٌر و٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽْدجةخ وأددٍ ددٌٍر وأٿ ّدپڂز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ ٵ٢ذز ددڄ ځجٽدٸ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وًوٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ أڅه ٵٌأ ٱٍ ثٽٚذـ دجٽىثٵ٪ز وًوي ٩چه أڅه ٹجڃ َٶٌأ ٱٍ ثٽٲؾٌ ځڄ ّدضُڄ
آَز إٽً ځجةز وًوٌ ٩چه أڅده ٵدٌأ { إىث ثٽٖدڂِ ٹدىًس } وًوٌ ٩دڄ ٩ڂدٌ أڅده
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ٹضخ إٽً أدٍ ځىًّ أڃ ثٵٌأ ٱٍ ثٽٚذـ د٢ىثٻ ثٽڂٲٚټ ٵجٻ أدى ُْ٩دً و٩پدً
هيث ثٽ٪ڂټ ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ وده ٵجٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱٍ٪
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽ٦هٌ وثٽٌٚ٪
[  ] 216فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج َََدو ددڄ هدجًوڃ أمذٌڅدج فڂدجه ددڄ ّدپڂز
٩ڄ ّڂجٷ دڄ فٌح ٩ڄ ؽدجدٌ ددڄ ّدڂٌر أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٹجڃ َٶٌأ ٱٍ ثٽ٦هٌ وثٽ ٌٚ٪دجٽْڂجء ىثس ثٽذٌوػ وثٽْڂجء وثٽ٢جًٳ وٕدذههڂج
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ مذجح وأددٍ ّدُ٪و وأددٍ ٵضدجهر وٍَدو ددڄ عجددش وثٽذدٌثء ددڄ
٩جٍح ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ؽدجدٌ ددڄ ّدڂٌر فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو ًوي
٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ أڅده ٵدٌأ ٱدٍ ثٽ٦هدٌ ٵدوً صچََدټ ثٽْدؾور وًوٌ
٩چه أڅه ٹجڃ َٶٌأ ٱٍ ثٽٌٹ٪دز ثألوٽدً ځدڄ ثٽ٦هدٌ ٵدوً عالعدُڄ آَدز وٱدٍ ثٽٌٹ٪دز
ثٽغجڅُز مڂِ ٌٖ٩ر آَز وًوٌ ٩ڄ ٩ڂٌ أڅه ٹضخ إٽً أددٍ ځىّدً أڃ ثٵدٌأ ٱدٍ
ثٽ٦هٌ دأوّج ٟثٽڂٲٚټ وًأي د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ ثٽٶدٌثءر ٱدٍ ٙدالر ثٽٚ٪دٌ
ٹچقددى ثٽٶددٌثءر ٱددٍ ٙددالر ثٽڂٮددٌح َٶددٌأ دٶٚددجً ثٽڂٲٚددټ وًوٌ ٩ددڄ إدددٌثهُڀ
ثٽچن ٍ٪أڅه ٵجٻ ص٪وٻ ٙالر ثٽ ٌٚ٪دٚالر ثٽڂٮدٌح ٱدٍ ثٽٶدٌثءر وٵدجٻ إددٌثهُڀ
صٞجٙ ٰ٩الر ثٽ٦هٌ ٩پً ٙالر ثٽ ٌٚ٪ٱٍ ثٽٶٌثءر أًد ٨ځٌثً
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽڂٮٌح
[  ] 217فددوعچج هچددجه فددوعچج ٩ذددور دددڄ ّددپُڂجڃ ٩ددڄ ځقڂددو دددڄ إّددقجٳ ٩ددڄ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذدز ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ ٩دڄ أځده أٿ ثٽٲٞدټ
ٵجٽددش مددٌػ إٽُچددج ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وهددى ٩جٙددخ ًأّدده ٱددٍ
ځٌٝه ٱٚپً ثٽڂٮدٌح ٱٶدٌأ دجٽڂٌّدالس ٵجٽدش ٱڂدج ٙدالهج د٪دو فضدً ٽٶدٍ ثهلل
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ؽذٌُ دڄ ځ٪٢ڀ وثدڄ ٩ڂٌ وأدٍ أَىح وٍَدو ددڄ عجددش ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ أٿ ثٽٲٞټ فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل
٩پُه وّدپڀ أڅده ٵدٌأ ٱدٍ ثٽڂٮدٌح ددجألٌ٩ثٯ ٱدٍ ثٽدٌٹ٪ضُڄ ٹپضُهڂدج وًوٌ ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅده ٵدٌأ ٱدٍ ثٽڂٮدٌح ددجٽ٢ىً وًوٌ ٩دڄ ٩ڂدٌ أڅده
ٹضخ إٽً دڄ ځىًّ أڃ ثٵٌأ ٱٍ ثٽڂٮٌح دٶٚجً ثٽڂٲٚټ وًوٌ ٩دڄ أددٍ دٺدٌ
ثٽٚوَٴ أڅه ٵٌأ ٱٍ ثٽ ڂٮٌح دٶٚجً ثٽڂٲٚدټ ٵدجٻ و٩پدً هديث ثٽ٪ڂدټ ٩چدو أهدټ
ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ دڄ ثٽڂذجًٷ وأفڂو وإّقجٳ وٵجٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وىٹٌ ٩دڄ ځجٽدٸ أڅده
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ٹٌڇ أڃ َٶٌأ ٱٍ ٙالر ثٽڂٮٌح دجٽْدىً ثٽ٢دىثٻ څقدى ثٽ٢دىً وثٽڂٌّدالس ٵدجٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪ال أٹٌڇ ىٽٸ دټ ثّضقخ أڃ َٶٌأ دهيڇ ثٽْىً ٱٍ ٙالر ثٽڂٮٌح
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٱٍ ٙالر ثٽٖ٪جء
[  ] 218فوعچج ٩ذدور ددڄ ٩ذدو ثهلل ثٽنَث٩دٍ ثٽذٚدٌٌ فدوعچج ٍَدو ددڄ ثٽقذدجح
فوعچج فُْڄ دڄ وثٵو ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ دٌَور ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٹجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌأ ٱٍ ثٽٖ٪دجء ثِمدٌر دجٽٖدڂِ وٝدقجهج وڅقىهدج ځدڄ ثٽْدىً
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ثٽذٌثء دڄ ٩جٍح وأڅِ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دٌَور فدوَظ
فْددڄ وٵددو ًوٌ ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڅدده ٵددٌأ ٱددٍ ثٽٖ٪ددجء ثِمددٌر
دجٽضُڄ وثٽََضىڃ وًوٌ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ٩ٲجڃ أڅه ٹجڃ َٶٌأ ٱٍ ثٽٖ٪جء دْىً ځڄ
أوّددج ٟثٽڂٲٚددټ څقددى ّددىًر ثٽڂچددجٱٶُڄ وإٔددذجههج وًوٌ ٩ددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ
ٙدپً ثهلل ٩پُدده وّدپڀ وثٽضددجدُ٪ڄ أڅهددڀ ٵددٌكوث ددأٹغٌ ځددڄ هدديث وأٵددټ ٱٺددجڃ ثألځددٌ
٩چوهڀ وثّ ٨ٱٍ هيث وأفْڄ ٍٕء ٱٍ ىٽٸ ځج ًوٌ ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ أڅه ٵٌأ دجٽٖڂِ وٝقجهج وثٽضُڄ وثٽََضىڃ
[  ] 201فوعچج هچجه فدوعچج أددى ځ٪جوَدز ٩دڄ َقُدً ددڄ ّدُ٪و ثألڅٚدجًٌ ٩دڄ
٩وٌ دڄ عجددش ٩دڄ ثٽذدٌثء ددڄ ٩دجٍح أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدٌأ ٱدٍ
ثٽٖ٪جء ثِمٌر دجٽضُڄ وثٽََضىڃ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر مپٰ ثإلځجٿ
[  ] 200فوعچج هچجه فوعچج ٩ذور دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ځٺقىٻ
٩ڄ ځقڂىه دڄ ثٽٌدُ٩ ٨ڄ ٩ذجهر دڄ ثٽٚدجځش ٵدجٻ ٙدپً ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ ثٽٚددذـ ٱغٶپددش ٩پُدده ثٽٶددٌثءر ٱپڂددج ثڅٚددٌٯ ٵددجٻ إڅددٍ أًثٹددڀ صٶددٌكڃ
وًثء ثځجځٺڀ ٵجٻ ٵپچج َج ًّىٻ ثهلل أٌ وثهلل ٵجٻ ٱال صٲ٪پىث إال دأٿ ثٽٶٌآڃ ٱئڅه ال
ٙالر ٽڂڄ ٽڀ َٶدٌأ دهدج ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر و٩جةٖدز وأڅدِ وأددٍ
ٵضجهر و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩ذجهر فدوَظ فْدڄ وًوي هديث
ثٽقددوَظ ثٽَهددٌٌ ٩ددڄ ځقڂددىه دددڄ ثٽٌدُدد٩ ٨ددڄ ٩ذددجهر دددڄ ثٽٚددجځش ٩ددڄ ثٽچذددٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ال ٙالر ٽڂڄ ٽڀ َٶٌأ دٲجصقدز ثٽٺضدجح ٵدجٻ وهديث أٙدـ
وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ثٽقددوَظ ٱددٍ ثٽٶددٌثءر مپددٰ ثإلځددجٿ ٩چددو أٹغددٌ أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ
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أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وثٽضدجدُ٪ڄ وهدى ٵدىٻ ځجٽدٸ ددڄ أڅدِ وثددڄ
ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ ٌَوڃ ثٽٶٌثءر مپٰ ثإلځجٿ
دجح ځج ؽجء ٱٍ صٌٷ ثٽٶٌثءر مپٰ ثإلځجٿ إىث ؽهٌ ثإلځجٿ دجٽٶٌثءر
[  ] 201فوعچج ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ
دڄ أٹُڂز ثٽپُغٍ ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ثڅٚدٌٯ
ځڄ ٙالر ؽهٌ ٱُهج دجٽٶٌثءر ٱٶجٻ هټ ٵٌأ ځ ٍ٪أفو ځچٺڀ أڅٲج ٱٶجٻ ًؽټ څ٪ڀ َج
ًّىٻ ثهلل ٵجٻ أڅٍ أٵىٻ ځجٽٍ أڅجٍ ٧ثٽٶٌآڃ ٵجٻ ٱجڅضهً ثٽچجُ ٩دڄ ثٽٶدٌثءر ځد٨
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱُڂج ؽهٌ ٱُه ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ځڄ ثٽٚپىثس دجٽٶٌثءر فدُڄ ّدڂ٪ىث ىٽدٸ ځدڄ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ځْ٪ىه و٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ وؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ وثدڄ أٹُڂز ثٽپُغٍ ثّڂه ٩ڂجًر وَٶجٻ ٩ڂٌو ددڄ أٹُڂدز
وًوي د٪دد ٜأٙددقجح ثٽَهددٌٌ هدديث ثٽقددوَظ وىٹددٌوث هدديث ثٽقددٌٯ ٵ دجٻ ٵددجٻ
ثٽَهٌٌ ٱجڅضهً ثٽچجُ ٩ڄ ثٽٶٌثءر فدُڄ ّدڂ٪ىث ىٽدٸ ځدڄ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ وٽُِ ٱٍ هيث ثٽقوَظ ځج َومټ ٩پً ځدڄ ًأي ثٽٶدٌثءر مپدٰ ثإلځدجٿ
ألڃ أدددج هٌَددٌر هددى ثٽدديٌ ًوي ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ هدديث ثٽقددوَظ
وًوي أدى هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵدجٻ ځدڄ ٙدپً ٙدالر ٽدڀ
َٶٌأ ٱُهج دأٿ ثٽٶٌآڃ ٱهٍ موثػ ٱهٍ موثػ ٭ٌُ صڂجٿ ٱٶجٻ ٽه فجځټ ثٽقوَظ إڅٍ
أٹىڃ أفُجڅج وًثء ثإلځجٿ ٵجٻ ثٵٌأ دهج ٱٍ څٲْٸ وًوي أدى ٩غڂدجڃ ثٽچهدوٌ ٩دڄ
أدٍ هٌَدٌر ٵدجٻ أځٌڅدٍ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڃ أڅدجهٌ أڃ ال ٙدالر إال
دٶٌثءر ٱجصقز ثٽٺضجح وثمضجً أٹغٌ أٙقجح ثٽقوَظ أڃ ال َٶٌأ ثٽٌؽدټ إىث ؽهدٌ
ثإلځجٿ دجٽٶٌثءر وٵدجٽىث َضضذدّ ٨دٺضجس ثإلځدجٿ وٵدو ثمضپدٰ أهدټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ ثٽٶدٌثءر
مپددٰ ثإلځددجٿ ٱددٌأي أٹغددٌ أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ
وثٽضجدُ٪ڄ وځڄ د٪وهڀ ثٽٶٌثءر مپٰ ثإلځجٿ وده َٶىٻ ځجٽٸ دڄ أڅِ و٩ذو ثهلل دڄ
ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ وًوٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ أڅده ٵدجٻ أڅدج
ثٵٌأ مپٰ ثإلځجٿ وثٽچجُ َٶٌكوڃ إال ٵىځج ځدڄ ثٽٺدىٱُُڄ وأًي أڃ ځدڄ ٽدڀ َٶدٌأ
ٙالصه ؽجةَر وٕوه ٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ صٌٷ ٵدٌثءر ٱجصقدز ثٽٺضدجح وإڃ ٹدجڃ
مپٰ ثإلځجٿ ٱٶجٽىث ال صؾَا ٙالر إال دٶٌثءر ٱجصقز ثٽٺضجح وفوڇ ٹجڃ أو مپدٰ
ثإلځجٿ وىهذىث إٽً ځج ًوي ٩ذجهر دڄ ثٽٚجځش ٩ڄ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
وٵٌأ ٩ذجهر ددڄ ثٽٚدجځش د٪دو ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ مپدٰ ثإلځدجٿ وصدأوٻ
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ٵىٻ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ال ٙدالر إال دٶدٌثءر ٱجصقدز ثٽٺضدجح ودده َٶدىٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪وإّقجٳ و٭ٌُهڂج وثځج أفڂو ددڄ فچذدټ ٱٶدجٻ ځ٪چدً ٵدىٻ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ال ٙددالر ٽڂددڄ ٽددڀ َٶددٌأ دٲجصقددز ثٽٺضددجح إىث ٹددجڃ وفددوڇ وثفددضؼ
دقوَظ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ځڄ ٙپً ًٹ٪ز ٽڀ َٶٌأ ٱُهج دأٿ ثٽٶٌآڃ ٱپدڀ َٚدټ
إال أڃ َٺددىڃ وًثء ثإلځددجٿ ٵددجٻ أفڂددو دددڄ فچذددټ ٱهدديث ًؽددټ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ صدأوٻ ٵدىٻ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ال ٙدالر ٽڂدڄ ٽدڀ
َٶٌأ دٲجصقز ثٽٺضجح أڃ هيث إىث ٹدجڃ وفدوڇ وثمضدجً أفڂدو ځد ٨هديث ثٽٶدٌثءر مپدٰ
ثإلځجٿ وإڃ ال َضٌٷ ثٽٌؽټ ٱجصقز ثٽٺضجح وإڃ ٹجڃ مپٰ ثإلځجٿ
[  ] 202فوعچج إّقجٳ دڄ ځىًّ ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽٸ ٩دڄ أددٍ
څُ٪ڀ وهخ دڄ ٹُْجڃ أڅه ّڂ ٨ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل َٶىٻ ځڄ ٙپً ًٹ٪دز ٽدڀ َٶدٌأ
ٱُهج دأٿ ثٽٶٌآڃ ٱپڀ َٚټ إال أڃ َٺىڃ وًثء ثإلځدجٿ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ځج َٶىٻ ٩چو همىٻ ثٽڂْؾو
[  ] 203فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج إّڂجُ٩ټ ددڄ إددٌثهُڀ ٩دڄ ٽُدظ ٩دڄ ٩ذدو
ثهلل دڄ ثٽقْڄ ٩ڄ أځه ٱج١ڂز دچش ثٽقُْڄ ٩ڄ ؽوصهج ٱج١ڂز ثٽٺذٌي ٵجٽش ٹجڃ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث همټ ثٽڂْؾو ٙپً ٩پً ځقڂو وّدپڀ وٵدجٻ
ًح ث٭ٲدٌ ٽدٍ ىڅدىدٍ وثٱدضـ ٽدٍ أدددىثح ًفڂضدٸ وإىث مدٌػ ٙدپً ٩پدً ځقڂددو
وّپڀ وٵجٻ ًح ث٭ٲٌ ٽٍ ىڅىدٍ وثٱضـ ٽٍ أدىثح ٱٞپٸ
[  ] 204وٵددجٻ ٩پددٍ ددڄ فؾددٌ ٵددجٻ إّددڂجُ٩ټ دددڄ إدددٌثهُڀ ٱپٶُددش ٩ذددو ثهلل دددڄ
ثٽقْڄ دڂٺز ٱْأٽضه ٩ڄ هيث ثٽقوَظ ٱقوعچٍ ده ٵجٻ ٹجڃ إىث همټ ٵجٻ ًح ثٱضـ
ٽٍ دجح ًفڂضٸ وإىث مٌػ ٵجٻ ًح ثٱضـ ٽٍ دجح ٱٞدپٸ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وٱدٍ
ثٽذددجح ٩ددڄ أدددٍ فڂُددو وأدددٍ أّددُو وأدددٍ هٌَددٌر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ ٱج١ڂددز
فوَظ فْڄ وٽُِ إّچجهڇ دڂضٚټ وٱج١ڂز دچش ثٽقْڄ ٽڀ صوًٷ ٱج١ڂز ثٽٺذٌي
إڅڂج ٩جٕش ٱج١ڂز د٪و ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٕهٌث
دجح ځج ؽجء إىث همټ أفوٹڀ ثٽڂْؾو ٱپٌُٹً ٨ٹ٪ضُڄ
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[  ] 205فوعچج ٵضُذز دڄ ُّ٪و فوعچج ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ ٩دجځٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ
ثٽَدٌُ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ّپُڀ ثٽًَٵٍ ٩ڄ أدٍ ٵضجهر ٵجٻ ٵجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ إىث ؽددجء أفددوٹڀ ثٽڂْددؾو ٱپٌُٹددً ٨ٹ٪ضددُڄ ٵذددټ أڃ َؾپددِ ٵددجٻ وٱددٍ
ثٽذجح ٩ڄ ؽدجدٌ وأددٍ أځجځدز وأددٍ هٌَدٌر وأددٍ ىً وٹ٪دخ ددڄ ځجٽدٸ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وفوَظ أدٍ ٵضجهر فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوي هيث ثٽقوَظ ځقڂدو ددڄ
٩ؾالڃ و٭ٌُ وثفو ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽَدٌُ څقى ًوثَز ځجٽٸ دڄ أڅدِ
وًوي ّهُټ دڄ أدٍ ٙجٽـ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ٩ذو ثهلل ددڄ ثٽَدُدٌ ٩دڄ
٩ڂٌو دڄ ّپُڀ ثٽًَٵٍ ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذدو ثهلل ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
وهيث فوَظ ٭ٌُ ځقٲى ٣وثٽٚقُـ فوَظ أدٍ ٵضجهر وثٽ٪ڂټ ٩پً هديث ثٽقدوَظ
٩چددو أٙددقجدچج ثّددضقذىث إىث همددټ ثٽٌؽددټ ثٽڂْددؾو أڃ ال َؾپددِ فضددً َٚدددپٍ
ًٹ٪ضددُڄ إال أڃ َٺددىڃ ٽدده ٩دديً ٵددجٻ ٩پددٍ دددڄ ثٽڂددوَچٍ وفددوَظ ّددهُټ دددڄ أدددٍ
ٙجٽـ م٢أ أمذٌڅٍ ديٽٸ إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩پٍ دڄ ثٽڂوَچٍ
دجح ځج ؽجء أڃ ثألً ٛٹپهج ځْؾو إال ثٽڂٶذٌر وثٽقڂجٿ
[  ] 206فوعچج دڄ أددٍ ٩ڂدٌ وأددى ٩ڂدجً ثٽقْدُڄ ددڄ فٌَدظ ثٽڂدٌوٌٍ ٵدجال
فددوعچج ٩ذددو ثٽََ٪ددَ دددڄ ځقڂددو ٩ددڄ ٩ڂددٌو دددڄ َقُددً ٩ددڄ أدُدده ٩ددڄ أدددٍ ّددُ٪و
ثٽنددوًٌ ٵددجٻ ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ثألً ٛٹپهددج ځْددؾو إال
ثٽڂٶذٌر وثٽقڂجٿ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ و٩ذو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌو وأددٍ
هٌٌَر وؽجدٌ وثدڄ ٩ذجُ وفيَٲز وأڅِ وأددٍ أځجځدز وأددٍ ىً ٵدجٽىث أڃ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجٻ ؽ٪پدش ٽدٍ ثألً ٛځْدؾوث و١هدىًث ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ أدٍ ُّ٪و ٵو ًوٌ ٩ڄ ٩ذو ثٽََ٪دَ ددڄ ځقڂدو ًوثَضدُڄ ځدچهڀ ځدڄ ىٹدٌڇ
٩ڄ أددٍ ّدُ٪و وځدچهڀ ځدڄ ٽدڀ َديٹٌڇ وهديث فدوَظ ٱُده ثٝدٌ٢ثح ًوي ّدٲُجڃ
ثٽغىًٌ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ َقًُ ٩ڄ أدُده ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځٌّدټ
وًوثڇ فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ َقًُ ٩دڄ أدُده ٩دڄ أددٍ ّدُ٪و ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وًوثڇ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ َقًُ ٩ڄ أدُه ٵجٻ
وٹجڃ ٩جځز ًوثَضه ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٽڀ َيٹٌ ٱُده
٩ڄ أدٍ ُّ٪و ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٹأڃ ًوثَز ثٽغدىًٌ ٩دڄ ٩ڂدٌو
دڄ َقًُ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أعذش وأٙـ ځٌّال
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ دچُجڃ ثٽڂْؾو
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[  ] 207فوعچج دچوثً فوعچج أدى دٺٌ ثٽقچٲٍ فوعچج ٩ذدو ثٽقڂُدو ددڄ ؽ٪ٲدٌ ٩دڄ
أدُه ٩ڄ ځقڂىه دڄ ٽذُو ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ٩ٲجڃ ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ َٶىٻ ځڄ دچً هلل ځْؾوث دچدً ثهلل ٽده ځغپده ٱدٍ ثٽؾچدز ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ
أدددٍ دٺددٌ و٩ڂددٌ و٩پددٍ و٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ڂددٌو وأڅددِ وثدددڄ ٩ذددجُ و٩جةٖددز وأٿ
فذُذز وأدٍ ىً و٩ڂٌو ددڄ ٩ذْدز ووثعپدز ددڄ ثألّدٶ ٨وأددٍ هٌَدٌر وؽدجدٌ ددڄ
٩ذو ثهلل ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩غڂجڃ فوَظ فْڄ ٙقُـ وځقڂىه ددڄ ٽذُدو ٵدو
أهًٷ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځقڂدىه ددڄ ثٽٌدُد ٨ٵدو ًأي ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ وهڂج ٭الځجڃ ٙٮٌُثڃ ځوڅُجڃ
[  ] 208وٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵجٻ ځڄ دچً هلل ځْؾوث
ٙٮٌُث ٹجڃ أو ٹذٌُث دچً ثهلل ٽه دُضج ٱٍ ثٽؾچز فوعچج ديٽٸ ٵضُذز فدوعچج څدىؿ ددڄ
ٵُِ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ځىٽً ٵُِ ٩ڄ ٍَجه ثٽچڂٌٌُ ٩ڄ أڅِ ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ دهيث
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز أڃ َضني ٩پً ثٽٶذٌ ځْؾوث
[  ] 211فوعچج ٵضُذز فوعچج ٩ذو ثٽىثًط ددڄ ّدُ٪و ٩دڄ ځقڂدو ددڄ ؽقدجهر ٩دڄ
أدٍ ٙجٽـ ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ ٽ٪دڄ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٍثةدٌثس
ثٽٶذددىً وثٽڂضندديَڄ ٩پُهددج ثٽڂْددجؽو وثٽْددٌػ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ أدددٍ هٌَددٌر
و٩جةٖدز ٵدجٻ أددى ُْ٩ددً فدوَظ ددڄ ٩ذددجُ فدوَظ فْدڄ وأدددى ٙدجٽـ هديث هددى
ځىٽً أٿ هجڅٍ دچش أدٍ ١جٽخ وثّڂه دجىثڃ وَٶجٻ دجىثٿ أَٞج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽچىٿ ٱٍ ثٽڂْؾو
[  ] 210فددوعچج ځقڂددىه دددڄ ٭ددُالڃ فددوعچج ٩ذددو ثٽددٌٍثٳ أمذٌڅددج ځ٪ڂددٌ ٩ددڄ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٵدجٻ ٹچدج څچدجٿ ٩پدً ٩هدو ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُده وّدپڀ ٱدٍ ثٽڂْدؾو وڅقدڄ ٕدذجح ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ ٩ڂدٌ فدوَظ
فْددڄ ٙددقُـ وٵددو ًمدد٘ ٵددىٿ ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ ٱددٍ ثٽچددىٿ ٱددٍ ثٽڂْددؾو ٵددجٻ دددڄ
٩ذجُ ال َضنيڇ ځذُضج وال ځٶُال وٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ ىهذىث إٽً ٵىٻ دڄ ٩ذجُ
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽذُ ٨وثٽٌٖثء وثڅٖجه ثٽٞجٽز وثٽٖ ٌ٪ٱٍ ثٽڂْؾو
[  ] 211فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ دڄ ٩ؾدالڃ ٩دڄ ٩ڂدٌو ددڄ ٕدُ٪خ ٩دڄ
أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه څهدً ٩دڄ صچجٕدو ثألٕد٪جً
ٱددٍ ثٽڂْددؾو و٩ددڄ ثٽذُدد ٨وثالٕددضٌثء ٱُدده وأڃ َضقپددٴ ثٽچددجُ َددىٿ ثٽؾڂ٪ددز ٵذددټ
ثٽٚالر ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دٌَور وؽجدٌ وأڅِ ٵجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٩ذدو ثهلل
دڄ ٩ڂٌو دڄ ثٽ٪جٗ فوَظ فْڄ و٩ڂٌو دڄ ُٕ٪خ هى دڄ ځقڂو دڄ ٩ذدو ثهلل
دددڄ ٩ڂددٌو دددڄ ثٽ٪ددجٗ ٵددجٻ ځقڂددو دددڄ إّددڂجُ٩ټ ًأَددش أفڂ دو وإّددقجٳ وىٹددٌ
٭ٌُهڂددج َقضؾددىڃ دقددوَظ ٩ڂددٌو دددڄ ٕددُ٪خ ٵددجٻ ځقڂددو وٵددو ّددڂٕ ٨ددُ٪خ دددڄ
ځقڂو ځڄ ؽوڇ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ أددى ُْ٩دً وځدڄ صٺپدڀ ٱدٍ فدوَظ ٩ڂدٌو
دڄ ُٕ٪خ إڅڂج ٪ٝٲه ألڅه َقوط ٩ڄ ٙقُٲز ؽوڇ ٹأڅهڀ ًأوث أڅه ٽڀ َْڂ ٨هيڇ
ثألفجهَظ ځدڄ ؽدوڇ ٵدجٻ ٩پدٍ ددڄ ٩ذدو ثهلل وىٹدٌ ٩دڄ َقُدً ددڄ ّدُ٪و أڅده ٵدجٻ
فوَظ ٩ڂٌو دڄ ُٕ٪خ ٩چوڅج وثهٍ وٵو ٹٌڇ ٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ ثٽذُ ٨وثٽٖدٌثء
ٱددٍ ثٽڂْددؾو وددده َٶددىٻ أفڂددو وإّددقجٳ وٵددو ًوٌ ٩ددڄ د٪دد ٜأهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ
ثٽضجدُ٪ڄ ًمٚز ٱٍ ثٽذُ ٨وثٽٌٖثء ٱٍ ثٽڂْدؾو وٵدو ًوٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱٍ ٭ٌُ فوَظ ًمٚز ٱٍ إڅٖجه ثٽٖ ٌ٪ٱٍ ثٽڂْؾو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽڂْؾو ثٽيٌ أِّ ٩پً ثٽضٶىي
[  ] 212فوعچج ٵضُذز فوعچج فدجصڀ ددڄ إّدڂجُ٩ټ ٩دڄ أڅدُِ ددڄ أددٍ َقُدً ٩دڄ
أدُه ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ثٽنوًٌ ٵدجٻ ثځضدٌي ًؽدټ ځدڄ دچدٍ مدوًر وًؽدټ ځدڄ دچدٍ
٩ڂٌو دڄ ٩ىٯ ٱٍ ثٽڂْؾو ثٽيٌ ثِّ ٩پً ثٽضٶىي ٱٶدجٻ ثٽندوًٌ هدى ځْدؾو
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وٵدجٻ ثِمدٌ هدى ځْدؾو ٵذدجء ٱأصُدج ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ىٽٸ ٱٶجٻ هى هديث َ٪چدٍ ځْدؾوڇ وٱدٍ ىٽدٸ مُدٌ ٹغُدٌ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ ٵجٻ فوعچج أددى دٺدٌ ٩دڄ ٩پدٍ ددڄ ٩ذدو
ثهلل ٵجٻ ّأٽش َقًُ دڄ ُّ٪و ٩ڄ ځقڂو دڄ أدٍ َقًُ ثألّپڂٍ ٱٶجٻ ٽڀ َٺڄ دده
دأُ وأمىڇ أڅُِ دڄ أدٍ َقًُ ثعذش ځچه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٱٍ ځْؾو ٵذجء
[  ] 213فوعچج ځقڂو دڄ ثٽ٪الء أدى ٹٌَدخ وّدٲُجڃ ددڄ وٹُد ٨ٵدجال فدوعچج أددى
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أّجځز ٩ڄ ٩ذو ثٽقڂُدو ددڄ ؽ٪ٲدٌ ٵدجٻ فدوعچج أددى ثألددٌه ځدىٽً دچدٍ م٢ڂدز أڅده
ّڂ ٨أُّو دڄ ٥هٌُ ثألڅٚجًٌ وٹجڃ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َقوط ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ثٽٚدالر ٱدٍ ځْدؾو ٵذدجء ٹ٪ڂدٌر ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ّهټ دڄ فچُٰ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أُّو فوَظ فْڄ ٭ٌَخ
وال څ٪ددٌٯ ألّددُو دددڄ ٥هُددٌ ٕددُتج َٚددـ ٭ُددٌ هدديث ثٽقددوَظ وال څٌ٪ٱدده إال ځددڄ
فوَظ أدٍ أّجځز ٩ڄ ٩ذو ثٽقڂُو دڄ ؽ٪ٲٌ وأدى ثألدٌه ثّڂه ٍَجه ځوَچٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ أٌ ثٽڂْجؽو أٱٞټ
[  ] 214فوعچج ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽدٸ ؿ وفدوعچج ٵضُذدز ٩دڄ ځجٽدٸ
٩ڄ ٍَو دڄ ًدجؿ و٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ ٩ذو ثهلل ثأل٭ٌ ٩ڄ أدٍ ٩ذو ثهلل ثأل٭ٌ ٩ڄ
أدٍ هٌٌَر أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٙالر ٱٍ ځْؾوٌ هيث مٌُ
ځڄ أٽٰ ٙالر ٱُڂج ّىثڇ إال ثٽڂْؾو ثٽقٌثٿ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٽڀ َيٹٌ ٵضُذز ٱدٍ
فوَغه ٩ڄ ٩ذُو ثهلل إڅڂج ىٹٌ ٩ڄ ٍَو دڄ ًدجؿ ٩ڄ أدٍ ٩ذو ثهلل ثأل٭ٌ ٩ڄ أدٍ
هٌَددٌر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وأدددى ٩ذددو ثهلل ثأل٭ددٌ ثّددڂه
ّپڂجڃ وٵو ًوٌ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ځڄ ٭ٌُ وؽه ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ
ٵجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ وځُڂىڅدز وأددٍ ّدُ٪و وؽذُدٌ ددڄ ځ٪٢دڀ وثددڄ ٩ڂدٌ
و٩ذو ثهلل دڄ ثٽَدٌُ وأدٍ ىً
[  ] 215فوعچج دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپدٸ ددڄ ٩ڂُدٌ
٩ڄ ٵَ٩ز ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ثٽنوًٌ ٵجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ال
صٖو ثٽٌفجٻ إال إٽً عالعز ځْجؽو ځْؾو ثٽقٌثٿ وځْؾوٌ هيث وځْؾو ثألٵًٚ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽڂٍٖ إٽً ثٽڂْؾو
[  ] 216فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ أددٍ ثٽٖدىثًح فدوعچج َََدو ددڄ ًٍَد٨
فوعچج ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩دڄ أددٍ ّدپڂز ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث أٵُڂش ثٽٚدالر ٱدال صأصىهدج وأڅدضڀ صْد٪ىڃ وٽٺدڄ ثةضىهدج
وأڅضڀ صڂٖىڃ و٩پُٺڀ ثٽْٺُچز ٱڂج أهًٹدضڀ ٱٚدپىث وځدج ٱدجصٺڀ ٱدأصڂىث وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ أدٍ ٵضجهر وأدٍ دڄ ٹ٪خ وأدٍ ُّ٪و وٍَو دڄ عجددش وؽدجدٌ وأڅدِ ٵدجٻ أددى
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 ًُْ٩ثمضپٰ أهټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ ثٽڂٖدٍ إٽدً ثٽڂْدؾو ٱڂدچهڀ ځدڄ ًأي ثإلّدٌث ٧إىث
مجٯ ٱىس ثٽضٺذٌُر ثألوٽً فضً ىٹٌ ٩ڄ دٞ٪هڀ أڅه ٹجڃ َهٌوٻ إٽدً ثٽٚدالر
وځچهڀ ځڄ ٹٌڇ ثإلّدٌث ٧وثمضدجً أڃ َڂٖدٍ ٩پدً صدؤهر ووٵدجً ودده َٶدىٻ أفڂدو
وإّددقجٳ وٵددجال ثٽ٪ڂددټ ٩پددً فددوَظ أدددٍ هٌَددٌر وٵددجٻ إّددقجٳ إڃ مددجٯ ٱددىس
ثٽضٺذٌُر ثألوٽً ٱال دأُ أڃ ٌَْ ٧ٱٍ ثٽڂٍٖ
[  ] 217فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ثٽنالٻ فوعچج ٩ذو ثٽدٌٍثٳ أمذٌڅدج ځ٪ڂدٌ ٩دڄ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ثٽڂُْخ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
څقى فوَظ أدٍ ّپڂز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر دڂ٪چجڇ هٺيث ٵدجٻ ٩ذدو ثٽدٌٍثٳ ٩دڄ ّدُ٪و
دڄ ثٽڂُْخ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وهديث أٙدـ ځدڄ
فوَظ َََو دڄ ًٍَ٨
[  ] 218فوعچج دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ثٽڂْدُخ
٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څقىڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶ٪ىه ٱٍ ثٽڂْؾو وثڅض٦جً ثٽٚالر ځڄ ثٽٲٞټ
[  ] 221فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ أمذٌڅدج ځ٪ڂدٌ ٩دڄ هڂدجٿ
دددڄ ځچذدده ٩ددڄ أدددٍ هٌَددٌر ٵددجٻ ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ال َددَثٻ
أفوٹڀ ٱٍ ٙالر ځج هثٿ َچضٌ٦هج وال صَثٻ ثٽڂالةٺز صٚدپٍ ٩پدً أفدوٹڀ ځدج هثٿ
ٱٍ ثٽڂْؾو ثٽپهڀ ث٭ٲٌ ٽه ثٽپهڀ ثًفڂه ځج ٽڀ َقوط ٱٶجٻ ًؽدټ ځدڄ فٞدٌځىس
وځج ثٽقوط َأددج هٌَدٌر ٵدجٻ ٱْدجء أو ٝدٌث ٟٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ وأددٍ
ُّ٪و وأڅِ و٩ذو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه وّدهټ ددڄ ّد٪و ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ
هٌٌَر فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩پً ثٽنڂٌر
[  ] 220فوعچج ٵضُذز فوعچج أددى ثألفدىٗ ٩دڄ ّدڂجٷ ددڄ فدٌح ٩دڄ ٩ٺٌځدز
٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵدجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َٚدپٍ ٩پدً ثٽنڂدٌر
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أٿ فذُذز وثدڄ ٩ڂدٌ وأٿ ّدپُڀ و٩جةٖدز وځُڂىڅدز وأٿ ٹپغدىٿ
دچش أدٍ ّدپڂز ددڄ ٩ذدو ثألّدو وٽدڀ صْدڂ ٨ځدڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وأٿ
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ّپڂز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ددڄ ٩ذدجُ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ ودده َٶدىٻ د٪دٜ
أهټ ثٽ٪پڀ وٵجٻ أفڂو وإّقجٳ ٵو عذش ٩ڄ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ثٽٚدالر
٩پً ثٽنڂٌر ٵجٻ أدى  ًُْ٩وثٽنڂٌر هى ف ٌُٚٵٌُٚ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩پً ثٽقٌُٚ
[  ] 221فوعچج څ ٌٚدڄ ٩پٍ فوعچج  ًُْ٩دڄ َدىڅِ ٩دڄ ثأل٩ڂدٔ ٩دڄ أددٍ
ّددٲُجڃ ٩ددڄ ؽددجدٌ ٩ددڄ أدددٍ ّددُ٪و أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٙددپً ٩پددً
ف ٌُٚٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أڅِ وثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ أدٍ
ُّ٪و فوَظ فْڄ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ إال أڃ ٵىځدج ځدڄ أهدټ
ثٽ٪پڀ ثمضجًوث ثٽٚالر ٩پً ثألً ٛثّضقذجدج وأدى ّٲُجڃ ثّڂه ١پقز دڄ څجٱ٨
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩پً ثٽذْ٠
[  ] 222فددوعچج هچددجه فددوعچج وٹُدد٩ ٨ددڄ ٕدد٪ذز ٩ددڄ أدددٍ ثٽضُددجؿ ثٽٞددذ ٍ٪ٵددجٻ
ّڂ٪ش أڅِ دڄ ځجٽٸ َٶىٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َنجٽ٢چدج فضدً
إڃ ٹجڃ َٶىٻ ألك ٽٍ ٙٮٌُ َج أدج ٩ڂٌُ ځدج ٱ٪دټ ثٽچٮُدٌ ٵدجٻ وڅٞدـ دْدج ٟٽچدج
ٱٚپً ٩پُه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أڅدِ فدوَظ
فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً ه يث ٩چو أٹغدٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ وځڄ د٪وهڀ ٽدڀ َدٌوث دجٽٚدالر ٩پدً ثٽذْدج ٟوثٽ٢چٲْدز دأّدج ودده
َٶىٻ أفڂو وإّقجٳ وثّڀ أدٍ ثٽضُجؿ َََو دڄ فڂُو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٱٍ ثٽقُ٢جڃ
[  ] 223فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج أدى هثوه فوعچج ثٽقْڄ دڄ أددٍ ؽ٪ٲدٌ
٩ڄ أدٍ ثٽَدُدٌ ٩دڄ أددٍ ثٽ٢ٲُدټ ٩دڄ ځ٪دجى ددڄ ؽذدټ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٹجڃ َْضقخ ثٽٚدالر ٱدٍ ثٽقُ٢دجڃ ٵدجٻ أددى هثوه َ٪چدٍ ثٽذْدجصُڄ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ ځ٪جى فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ثٽقْڄ دڄ أدٍ ؽ٪ٲدٌ
وثٽقْدڄ ددڄ أددٍ ؽ٪ٲددٌ ٵدو ٝد٪ٲه َقُددً ددڄ ّدُ٪و و٭ُددٌڇ وأددى ثٽَدُدٌ ثّددڂه
ځقڂو دڄ ځْپڀ دڄ صوًُ وأدى ثٽ٢ٲُټ ثّڂه ٩جځٌ دڄ وثعپز
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ّضٌر ثٽڂٚپٍ
[  ] 224فوعچج ٵضُذز وهچجه ٵجال فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ دڄ فٌح ٩دڄ
ځىًّ دڄ ١پقز ٩ڄ أدُه ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث وٝد٨
أفوٹڀ دُڄ َوَه ځغټ ځدؤمٌر ثٽٌفدټ ٱپُٚدټ وال َذدجٽٍ ځدڄ ځدٌ وًثء ىٽدٸ ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وّدهټ ددڄ أددٍ فغڂدز وثددڄ ٩ڂدٌ وّدذٌر ددڄ ځ٪ذدو
ثٽؾهچٍ وأدٍ ؽقُٲز و٩جةٖز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ١پقز فوَظ فْڄ ٙدقُـ
وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ وٵجٽىث ّضٌر ثإلځجٿ ّضٌر ٽڂڄ مپٲه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽڂٌوً دُڄ َوٌ ثٽڂٚپٍ
[  ] 225فوعچج إّقجٳ دڄ ځىًّ ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽٸ ددڄ أڅدِ
٩ڄ أدٍ ثٽچ٩ ٌٞدڄ دْدٌ ددڄ ّدُ٪و أڃ ٍَدو ددڄ مجٽدو ثٽؾهچدٍ أًّدپه إٽدً أددٍ
ؽهُڀ َْأٽه ځجىث ّڂ ٨ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱدٍ ثٽڂدجً ددُڄ َدوٌ
ثٽڂٚپٍ ٱٶجٻ أدى ؽهُڀ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽى َ٪پدڀ ثٽڂدجً ددُڄ
َوٌ ثٽڂٚپٍ ځجىث ٩پُه ٽٺجڃ أڃ َٶٰ أًدُ٪ڄ مٌُ ٽه ځڄ أڃ َڂٌ دُڄ َوَده ٵدجٻ
أدى ثٽچ ٌُٞال أهًٌ ٵدجٻ أًد٪دُڄ َىځدج أو ٕدهٌث أو ّدچز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وٱدٍ
ثٽذجح ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ثٽنوًٌ وأدٍ هٌٌَر وثدڄ ٩ڂٌ و٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌو ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩وفوَظ أدٍ ؽهُڀ فوَظ فْڄ ٙدقُـ وٵدو ًوٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵجٻ ألڃ َٶٰ أفوٹڀ ځجةز ٩جٿ مٌُ ٽه ځدڄ أڃ َڂدٌ ددُڄ َدوٌ
أمُه وهى َٚپٍ وثٽ٪ڂټ ٩پُه ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ ٹٌهىث ثٽڂٌوً دُڄ َوٌ ثٽڂٚپٍ
وٽڀ ٌَوث أڃ ىٽٸ َٶ٢دٙ ٨دالر ثٽٌؽدټ وثّدڀ أددٍ ثٽچٞدٌ ّدجٽڀ ځدىٽً ٩ڂدٌ ددڄ
٩ذُو ثهلل ثٽڂوَچٍ
دجح ځج ؽجء ال َٶ ٨٢ثٽٚالر ٍٕء
[  ] 226فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ أددٍ ثٽٖدىثًح فدوعچج َََدو ددڄ ًٍَد٨
فوعچج ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذز ٩ڄ دڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ
ٹچددش ًهَددٰ ثٽٲٞددټ ٩پددً أصددجڃ ٱؾتچددج وثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َٚددپٍ
دأٙقجده دڂچدً ٵدجٻ ٱچَٽچدج ٩چهدج ٱىٙدپچج ثٽٚدٰ ٱڂدٌس ددُڄ أَدوَهڀ ٱپدڀ صٶ٢د٨
ٙالصهڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩جةٖز وثٽٲٞدټ ددڄ ٩ذدجُ وثددڄ ٩ڂدٌ
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ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ دڄ ٩ذجُ فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پُده ٩چدو أٹغدٌ
ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځڄ د٪دوهڀ ځدڄ ثٽضدجدُ٪ڄ ٵدجٽىث ال
َٶ ٨٢ثٽٚالر ٍٕء وده َٶىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثٽٖجٱٍ٪
دجح ځج ؽجء أڅه ال َٶ ٨٢ثٽٚالر إال ثٽٺپخ وثٽقڂجً وثٽڂٌأر
[  ] 227فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هٖدُڀ أمذٌڅدج َدىڅِ ددڄ ٩ذُدو وځچٚدىً
دڄ ٍىثڃ ٩ڄ فڂُو دڄ هالٻ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽٚجځش ٵجٻ ّڂ٪ش أدج ىً َٶدىٻ
ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث ٙدپً ثٽٌؽدټ وٽدُِ ددُڄ َوَده ٹد مٌر
ثٽٌفټ أو ٹىثّ٢ز ثٽٌفټ ٵٙ ٨٢دالصه ثٽٺپدخ ثألّدىه وثٽڂدٌأر وثٽقڂدجً ٱٶپدش
ألدٍ ىً ځج دجٻ ثألّىه ځڄ ثألفڂٌ ځڄ ثألددُ ٜٱٶدجٻ َدج ددڄ أمدٍ ّدأٽضچٍ ٹڂدج
ّدأٽش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱٶددجٻ ثٽٺپدخ ثألّدىه ٕدُ٢جڃ ٵدجٻ وٱددٍ
ثٽذ جح ٩ڄ أدٍ ّدُ٪و وثٽقٺدڀ ددڄ ٩ڂدٌو ثٽٮٲدجًٌ وأددٍ هٌَدٌر وأڅدِ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ أدٍ ىً فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ىهخ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ إٽُه ٵجٽىث
َٶ ٨٢ثٽٚالر ثٽقڂجً وثٽڂدٌأر وثٽٺپدخ ثألّدىه ٵدجٻ أفڂدو ثٽديٌ ال إٔدٸ ٱُده أڃ
ثٽٺپخ ثألّىه َٶ ٨٢ثٽٚالر وٱٍ څٲٍْ ځڄ ثٽقڂدجً وثٽڂدٌأر ٕدٍء ٵدجٻ إّدقجٳ
ال َٶ٪٢هج ٍٕء إال ثٽٺپخ ثألّىه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٱٍ ثٽغىح ثٽىثفو
[  ] 228فوعچج ٵضُذز دڄ ُّ٪و فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩دٌور ٩دڄ أدُده ٩دڄ
٩ڂٌ دڄ أدٍ ّپڂز أڅه ًأي ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپٍ ٱدٍ دُدش أٿ
ّپڂز ځٖضڂال ٱٍ عىح وثفو ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وؽجدٌ وّدپڂز ددڄ
ثألٹى ٧وأڅِ و٩ڂٌو دڄ أدٍ أّدُو و٩ذدجهر ددڄ ثٽٚدجځش وأددٍ ّدُ٪و وٹُْدجڃ
وثدددڄ ٩ذددجُ و٩جةٖددز وأٿ هددجڅب و٩ڂددجً دددڄ َجّددٌ و١پددٴ دددڄ ٩پددٍ وٙددجځش
ثألڅٚددجًٌ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ ٩ڂددٌ دددڄ أدددٍ ّددپڂز فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ
وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
وځڄ د٪وهڀ ځڄ ثٽضجدُ٪ڄ و٭ٌُهڀ ٵجٽىث ال دأُ دجٽٚالر ٱدٍ ثٽغدىح ثٽىثفدو وٵدو
ٵجٻ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ َٚپٍ ثٽٌؽټ ٱٍ عىدُڄ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثدضوثء ثٽٶذپز
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[  ] 231فوعچج هچجه فوعچج وٹُ٩ ٨ڄ إٌّثةُټ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ثٽذدٌثء ددڄ
٩جٍح ٵدجٻ ٽڂدج ٵدوٿ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ثٽڂوَچدز ٙدپً څقدى دُدش
ثٽڂٶوُ ّضز أو ّذ٪ز ٕ ٌٖ٩هٌث وٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َقدخ
أڃ َىؽدده إٽددً ثٽٺ٪ذددز ٱددأڅَٻ ثهلل ص٪ددجٽً { ٵددو څددٌي صٶپددخ وؽهددٸ ٱددٍ ثٽْددڂجء
ٱپچىٽُچٸ ٵذپز صٌٝجهج ٱىٻ وؽهٸ ٕ ٌ٢ثٽڂْدؾو ثٽقدٌثٿ } ٱىؽده څقدى ثٽٺ٪ذدز
وٹجڃ َقخ ىٽٸ ٱٚپً ًؽټ ځ٪ه ثٽ ٌٚ٪عڀ ځدٌ ٩پدً ٵدىٿ ځدڄ ثألڅٚدجً وهدڀ
ًٹى ٧ٱٍ ٙالر ثٽ ٌٚ٪څقى دُش ثٽڂٶوُ ٱٶجٻ هى َٖهو أڅه ٙپً ځًّ ٨دىٻ
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅه ٵو وؽه إٽً ثٽٺ٪ذز ٵجٻ ٱجڅقٌٱىث وهڀ ًٹى ٧ٵدجٻ
وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ دددڄ ٩ڂددٌ وثدددڄ ٩ذددجُ و٩ڂددجًر دددڄ أوُ و٩ڂددٌو دددڄ ٩ددىٯ
ثٽڂَڅٍ وأڅدِ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وفدوَظ ثٽذدٌثء فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو ًوثڇ
ّٲُجڃ ثٽغىًٌ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ
[  ] 230فوعچج هچجه فدوعچج وٹُد٩ ٨دڄ ّدٲُجڃ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ هَچدجً ٩دڄ ددڄ
٩ڂددٌ ٵددجٻ ٹددجڅىث ًٹى٩ددج ٱددٍ ٙددالر ثٽٚددذـ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً وفددوَظ دددڄ ٩ڂددٌ
فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء أڃ ځج دُڄ ثٽڂٌٖٳ وثٽڂٮٌح ٵذپز
[  ] 231فوعچج ځقڂو دڄ أدٍ ځ ٌٖ٪فوعچج أدٍ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ڂدٌو ٩دڄ أددٍ
ّپڂز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځج ددُڄ ثٽڂٖدٌٳ
وثٽڂٮٌح ٵذپز
[  ] 232فددوعچج َقُددً دددڄ ځىّددً فددوعچج ځقڂددو دددڄ أدددٍ ځٖ٪ددٌ ځغپدده ٵددجٻ أدددى
 ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر ٵو ًوٌ ٩چه ځڄ ٭ٌُ هيث ثٽىؽه وٵو صٺپڀ د ٜ٪أهټ
ثٽ٪پڀ ٱٍ أدٍ ځ ٌٖ٪ځڄ ٵذټ فٲ٦ه وثّڂه څؾُـ ځىٽً دچٍ هجٕدڀ ٵدجٻ ځقڂدو ال
أًوٌ ٩چده ٕددُتج وٵددو ًوي ٩چدده ثٽچددجُ ٵدجٻ ځقڂددو وفددوَظ ٩ذددو ثهلل دددڄ ؽ٪ٲددٌ
ثٽڂنٌځٍ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ځقڂدو ثألمچْدٍ ٩دڄ ّدُ٪و ثٽڂٶذدٌٌ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر
أٵىي ځڄ فوَظ أدٍ ځ ٌٖ٪وأٙـ
[  ] 233فوعچج ثٽقْڄ دڄ أدٍ دٺٌ ثٽڂٌوٌٍ فوعچج ثٽڂ٪پً دڄ ځچٚىً فدوعچج
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٩ذو ثهلل دڄ ؽ٪ٲٌ ثٽڂنٌځٍ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ځقڂو ثألمچٍْ ٩دڄ ّدُ٪و ثٽڂٶذدٌٌ
٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ځدج ددُڄ ثٽڂٖدٌٳ وثٽڂٮدٌح
ٵذپددز ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وإڅڂددج ٵُددټ ٩ذددو ثهلل دددڄ ؽ٪ٲددٌ
ثٽڂنٌځددٍ ألڅدده ځددڄ وٽددو ثٽڂْددىً دددڄ ځنٌځددز وٵددو ًوٌ ٩ددڄ ٭ُددٌ وثفددو ځددڄ
أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځج دُڄ ثٽڂٌٖٳ وثٽڂٮدٌح ٵذپدز ځدچهڀ ٩ڂدٌ
دڄ ثٽن٢جح و٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ وثدڄ ٩ذجُ وٵجٻ دڄ ٩ڂٌ إىث ؽ٪پش ثٽڂٮٌح
٩ڄ َڂُچٸ وثٽڂٌٖٳ ٩دڄ َْدجًٷ ٱڂدج دُچهڂدج ٵذپدز إىث ثّدضٶذپش ثٽٶذپدز وٵدجٻ ددڄ
ثٽڂذجًٷ ځج دُڄ ثٽڂٌٖٳ وثٽڂٮٌح ٵذپز هيث ألهټ ثٽڂٖدٌٳ وثمضدجً ٩ذدو ثهلل ددڄ
ثٽڂذجًٷ ثٽضُجٌّ ألهټ ځٌو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َٚپٍ ٽٮٌُ ثٽٶذپز ٱٍ ثٽٮُڀ
[  ] 234فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وٹُ ٨فوعچج إٔد٪ش ددڄ ّدُ٪و ثٽْدڂجڃ
٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ٩ذُو ثهلل ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩جځٌ دڄ ًدُ٪دز ٩دڄ أدُده ٵدجٻ ٹچدج ځد٨
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ّٲٌ ٱدٍ ٽُپدز ځ٦پڂدز ٱپدڀ څدوً أَدڄ ثٽٶذپدز ٱٚدپً
ٹټ ًؽټ ځچج ٩پً فُجٽه ٱپڂدج أٙدذقچج ىٹٌڅدج ىٽدٸ ٽپچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٱچَٻ { ٱأَچڂج صىٽىث ٱغڀ وؽه ثهلل } ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٽُِ إّچجهڇ ديثٷ
ال څٌ٪ٱدده إال ځددڄ فددوَظ إٔدد٪ش ثٽْددڂجڃ وإٔدد٪ظ دددڄ ّددُ٪و أدددى ثٽٌدُدد ٨ثٽْددڂجڃ
َ ٰ٪ٞٱٍ ثٽقوَظ وٵو ىهخ أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ إٽً هيث ٵجٽىث إىث ٙپً ٱدٍ ثٽٮدُڀ
ٽٮٌُ ثٽٶذپز عڀ ثّضذجڃ ٽه د٪و ځج ٙپً أڅه ٙپً ٽٮُدٌ ثٽٶذپدز ٱدئڃ ٙدالصه ؽدجةَر
وده َٶىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وأفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ځج َٚپٍ إٽُه وٱُه
[  ] 235فوعچج ځقڂىه دڄ ٭دُالڃ فدوعچج ثٽڂٶدٌا فدوعچج َقُدً ددڄ أَدىح ٩دڄ
ٍَددو دددڄ ؽذُددٌر ٩ددڄ هثوه دددڄ ثٽقٚددُڄ ٩ددڄ څددجٱ٩ ٨ددڄ دددڄ ٩ڂددٌ أڃ ًّددىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څهً أڃ َٚدپٍ ٱدٍ ّدذ٪ز ځدىث١ڄ ٱدٍ ثٽڂَدپدز وثٽڂؾدًَر
وثٽڂٶذٌر وٵجً٩ز ثٽٌَ٢ٴ وٱٍ ثٽقڂجٿ وٱٍ ځ٪ج١ڄ ثإلدټ وٱىٳ ٥هٌ دُش ثهلل
[  ] 236فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج ّىَو دڄ ٩ذو ثٽ٩ َََ٪ڄ ٍَو ددڄ ؽذُدٌر
٩ڄ هثوه دڄ فٚدُڄ ٩دڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
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څقىڇ دڂ٪چجڇ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ ځٌعو وؽدجدٌ وأڅدِ أددى ځٌعدو ثّدڂه ٹچدجٍ
دڄ فُٚڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ دڄ ٩ڂٌ إّچجهڇ ٽدُِ دديثٷ ثٽٶدىي وٵدو صٺپدڀ
ٱٍ ٍَو دڄ ؽذٌُر ځڄ ٵذټ فٲ٦ه ٵجٻ أدى ُْ٩دً وٍَدو ددڄ ؽذُدٌ ثٽٺدىٱٍ أعذدش
ځڄ هيث وأٵوٿ وٵو ّڂ ٨ځڄ دڄ ٩ڂٌ وٵو ًوي ثٽپُظ دڄ ّ٪و هيث ثٽقدوَظ ٩دڄ
٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ثٽ٪ڂٌٌ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ٩ڂٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ځغپه وفوَظ هثوه ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ثٕذه وأٙـ ځڄ فوَظ ثٽپُظ دڄ ّ٪و و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ثٽ٪ڂدٌٌ ٝد٪ٲه
د ٜ٪أهټ ثٽقوَظ ځڄ ٵذټ فٲ٦ه ځچهڀ َقًُ دڄ ُّ٪و ثٽٶ٢جڃ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٱٍ ځٌثد ٜثٽٮچڀ وأ٢٩جڃ ثإلدټ
[  ] 237فوعچج أدى ٹٌَخ فدوعچج َقُدً ددڄ آهٿ ٩دڄ أددٍ دٺدٌ ددڄ ُ٩دجٓ ٩دڄ
هٖجٿ ٩ڄ دڄ ٌَُّڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٙپىث ٱٍ ځٌثد ٜثٽٮچڀ وال صٚپىث ٱٍ أ٢٩جڃ ثإلدټ
[  ] 238فوعچج أدى ٹٌَخ فوعچج َقًُ دڄ آهٿ ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ُ٩جٓ ٩ڄ أدٍ
فُٚڄ ٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دڂغپه أو
دچقىڇ ٵجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ؽدجدٌ ددڄ ّدڂٌر وثٽذدٌثء وّدذٌر ددڄ ځ٪ذدو ثٽؾهچدٍ
و٩ذو ثهلل دڄ ځٮٲټ وثدڄ ٩ڂٌ وأڅِ ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ هٌَدٌر فدوَظ
فْڄ ٙقُـ و٩پُه ثٽ٪ڂټ ٩چو أٙقجدچج وده َٶىٻ أفڂو وإّقجٳ وفدوَظ أددٍ
فُٚڄ ٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ فدوَظ
٭ٌَخ وًوثڇ إٌّثةُټ ٩ڄ أدٍ فُٚڄ ٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ځىٵىٱدج
وٽڀ ٌَٱ٪ه وثّڀ أدٍ فُٚڄ ٩غڂجڃ دڄ ٩جٙڀ ثألّوٌ
[  ] 241فددوعچج ځقڂددو دددڄ دٖددجً فددوعچج َقُددً دددڄ ّددُ٪و ٩ددڄ ٕدد٪ذز ٩ددڄ أدددٍ
ثٽضُجؿ ثٽٞذ٩ ٍ٪ڄ أڅِ ددڄ ځجٽدٸ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َٚدپٍ
ٱٍ ځٌثد ٜثٽٮچڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وأدى ثٽضُجؿ ثٽٞذٍ٪
ثّڂه َََو دڄ فڂُو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩پً ثٽوثدز فُظ ځج صىؽهش ده
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[  ] 240فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وٹُ ٨وَقًُ دڄ آهٿ ٵجال فوعچج ّٲُجڃ
٩ددڄ أدددٍ ثٽَدُددٌ ٩ددڄ ؽددجدٌ ٵددجٻ د٪غچددٍ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱددٍ فجؽددز
ٱؾتش وهى َٚپٍ ٩پً ًثفپضه څقى ثٽڂٌٖٳ وثٽْؾىه أمٲ ٜځڄ ثٽٌٹى ٧ٵجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أڅِ وثدڄ ٩ڂٌ وأدٍ ّدُ٪و و٩دجځٌ ددڄ ًدُ٪دز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ ؽجدٌ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو ًوٌ هديث ثٽقدوَظ ځدڄ ٭ُدٌ وؽده ٩دڄ
ؽجدٌ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو ٩جځز أهټ ثٽ٪پڀ ال څ٪پڀ دُچهڀ ثمضالٱج ال ٌَوڃ دأّدج
أڃ َٚپٍ ثٽٌؽټ ٩پً ًثفپضه ص٢ى٩ج فُظ ځج ٹجڃ وؽهه إٽً ثٽٶذپز أو ٭ٌُهج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر إٽً ثٽٌثفپز
[  ] 241فوعچج ّٲُجڃ دڄ وٹُ ٨فوعچج أدى مجٽو ثألفڂٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌ
٩ددڄ څددجٱ٩ ٨ددڄ دددڄ ٩ڂددٌ أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٙددپً إٽددً دُ٪ددٌڇ أو
ًثفپضدده وٹددجڃ َٚددپٍ ٩پددً ًثفپضدده فُددظ ځددج صىؽهددش ددده ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ وهى ٵىٻ د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ ال َدٌوڃ دجٽٚدالر إٽدً ثٽذُ٪دٌ
دأّج أڃ َْضضٌ ده
دجح ځج ؽجء إىث ف ٌٞثٽٖ٪جء وأٵُڂش ثٽٚالر ٱجدوكوث دجٽٖ٪جء
[  ] 242فوعچج ٵضُذز فوعچج ّدٲُجڃ ددڄ ُُ٩چدز ٩دڄ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ أڅدِ َذپد ٬دده
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٵددجٻ إىث فٞددٌ ثٽٖ٪ددجء وأٵُڂددش ثٽٚددالر ٱجدددوكوث
دجٽٖ٪جء ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩جةٖز وثدڄ ٩ڂٌ وّپڂز دڄ ثألٹى ٧وأٿ ّپڂز ٵجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ أڅِ فوَظ فْڄ ٙقُـ و٩پُه ثٽ٪ڂټ ٩چو د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ
ځڄ أٙقجح ثٽچ ذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځدچهڀ أددى دٺدٌ و٩ڂدٌ وثددڄ ٩ڂدٌ ودده
َٶىٻ أفڂو وإّقجٳ َٶىالڃ َذوأ دجٽٖ٪جء وإڃ ٱجصضه ثٽٚالر ٱٍ ثٽؾڂج٩ز ٵجٻ أدى
ّ ًُْ٩ڂ٪ش ثٽؾجًوه َٶىٻ ّڂ٪ش وٹُ٪ج َٶىٻ ٱٍ هديث ثٽقدوَظ َذدوأ دجٽٖ٪دجء
إىث ٹجڃ ٪١جځدج َندجٯ ٱْدجهڇ وثٽديٌ ىهدخ إٽُده د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ و٭ُددٌهڀ ثٕددذه دجالصذددج ٧وإڅڂددج أًثهوث أڃ ال َٶددىٿ
ثٽٌؽټ إٽً ثٽٚالر وٵپذه ځٖٮىٻ دْذخ ٍٕء وٵو ًوٌ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ أڅه ٵدجٻ
ال څٶىٿ إٽً ثٽٚالر وٱٍ أڅٲْچج ٍٕء
[  ] 243وًوٌ ٩ددڄ دددڄ ٩ڂددٌ ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڅدده ٵددجٻ إىث
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و ٨ٝثٽٖ٪جء وأٵُڂش ثٽٚالر ٱجدوكوث دجٽٖ٪جء ٵجٻ وص ًٖ٪دڄ ٩ڂٌ وهى َْڂ٨
ٵٌثءر ثإلځجٿ ٵجٻ فوعچج ديٽٸ هچدجه فدوعچج ٩ذدور ٩دڄ ٩ذُدو ثهلل ٩دڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ
٩ڂٌ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩چو ثٽچ٪جُ
[  ] 244فوعچج هجًوڃ دڄ إّقجٳ ثٽهڂدوثڅٍ فدوعچج ٩ذدور ددڄ ّدپُڂجڃ ثٽٺالددٍ
٩ڄ هٖجٿ دڄ ٌ٩ور ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ إىث څ ِ٪أفوٹڀ وهى َٚپٍ ٱپٌُٵو فضً َيهخ ٩چده ثٽچدىٿ ٱدجڃ أفدوٹڀ إىث
ٙپً وهى َدچ ِ٪ٽ٪پده َديهخ َْدضٮٲٌ ٱُْدخ څٲْده ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أڅدِ
وأدٍ هٌٌَر ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩جةٖز فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ ٍثً ٵىځج ال َٚپٍ دهڀ
[  ] 245فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ وهچدجه ٵدجال فدوعچج وٹُد٩ ٨دڄ أددجڃ ددڄ َََدو
ثٽ٢٪جً ٩ڄ دوَټ دڄ ځٌُْر ثٽ٪ٶُپٍ ٩ڄ أدٍ ُ٢٩ز ًؽدټ ځدچهڀ ٵدجٻ ٹدجڃ ځجٽدٸ
دڄ ثٽقىٌَط َأصُچدج ٱدٍ ځٚدالڅج َضقدوط ٱقٞدٌس ثٽٚدالر َىځدج ٱٶپچدج ٽده صٶدوٿ
ٱٶجٻ ٽُضٶوٿ دٞ٪ٺڀ فضً أفوعٺڀ ٽڀ ال أصٶدوٿ ّدڂ٪ش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ َٶىٻ ځڄ ٍثً ٵىځج ٱدال َدؤځهڀ وٽُدؤځهڀ ًؽدټ ځدچهڀ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أٹغٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ و٭ٌُهڀ ٵدجٽىث ٙدجفخ ثٽڂچدَٻ أفدٴ دجإلځجځدز ځدڄ ثٽَثةدٌ
وٵجٻ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ إىث أىڃ ٽه ٱدال ددأُ أڃ َٚدپٍ دده وٵدجٻ إّدقجٳ دقدوَظ
ځجٽٸ ددڄ ثٽقدىٌَط وٕدوه ٱدٍ أڃ ال َٚدپٍ أفدو دٚدجفخ ثٽڂچدَٻ وإڃ أىڃ ٽده
ٙجفخ ثٽڂچَٻ ٵجٻ وٹديٽٸ ٱدٍ ثٽڂْدؾو ال َٚدپٍ دهدڀ ٱدٍ ثٽڂْدؾو إىث ٍثًهدڀ
َٶىٻ ٽُٚټ دهڀ ًؽټ ځچهڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز أڃ َن٘ ثإلځجٿ څٲْه دجٽو٩جء
[  ] 246فوعچج ٩پدٍ ددڄ فؾدٌ فدوعچج إّدڂجُ٩ټ ددڄ ُ٩دجٓ فدوعچٍ فذُدخ ددڄ
ٙددجٽـ ٩ددڄ َََددو دددڄ ٕددٌَـ ٩ددڄ أدددٍ فددٍ ثٽڂددؤىڃ ثٽقڂٚددٍ ٩ددڄ عىدددجڃ ٩ددڄ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجٻ ال َقدټ إلځدٌا أڃ َچ٦دٌ ٱدٍ ؽدىٯ دُدش
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ثځٌا فضً َْضأىڃ ٱئڃ څ ٌ٦ٱٶو همټ وال َؤٿ ٵىځج ٱُن٘ څٲْه دو٩ىر هوڅهڀ
ٱئڃ ٱ٪ټ ٱٶو مجڅهڀ وال َٶدىٿ إٽدً ثٽٚدالر وهدى فٶدڄ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ
هٌٌَر وأدٍ أځجځدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ عىددجڃ فدوَظ فْدڄ وٵدو ًوٌ هديث
ثٽقوَظ ٩ڄ ځ٪جوَز دڄ ٙجٽـ ٩ڄ ثٽْٲٌ دڄ څٌُْ ٩ڄ َََو دڄ ٌَٕـ ٩ڄ أدٍ
أځجځز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وًوٌ هيث ثٽقدوَظ ٩دڄ َََدو ددڄ ٕدٌَـ
٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وٹدأڃ فدوَظ َََدو ددڄ ٕدٌَـ
٩ڄ أدٍ فٍ ثٽڂؤىڃ ٩ڄ عىدجڃ ٱٍ هيث أؽىه إّچجهث وإٔهٌ
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ أٿ ٵىځج وهڀ ٽه ٹجًهىڃ
[  ] 247فوعچج ٩ذو ثأل٩پً دڄ وثٙټ دڄ ٩ذو ثأل٩پً ثٽٺىٱٍ فوعچج ځقڂو دڄ
ثٽٶجّڀ ثألّوٌ ٩ڄ ثٽٲٞټ دڄ هٽهڀ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ ّڂ٪ش أڅِ دڄ ځجٽٸ َٶدىٻ
ٽ٪ددڄ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ عالعددز ًؽددټ أٿ ٵىځددج وهددڀ ٽدده ٹددجًهىڃ
وثځٌأر دجصش وٍوؽهج ٩پُهج ّجم ٠وًؽټ ّدڂ ٨فدٍ ٩پدً ثٽٲدالؿ عدڀ ٽدڀ َؾدخ
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ و١پقز و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو وأدٍ أځجځدز ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ أڅِ ال َٚـ ألڅده ٵدو ًوي هديث ثٽقدوَظ ٩دڄ ثٽقْدڄ ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځٌّټ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وځقڂو دڄ ثٽٶجّڀ صٺپڀ ٱُه أفڂو دڄ
فچذټ و٪ٝٲه وٽُِ دجٽقجٱ ٤وٵو ٹٌڇ ٵىٿ ځدڄ أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ َدؤٿ ثٽٌؽدټ ٵىځدج
وهڀ ٽه ٹجًهىڃ ٱدئىث ٹدجڃ ثإلځدجٿ ٭ُدٌ ٥دجٽڀ ٱئڅڂدج ثإلعدڀ ٩پدً ځدڄ ٹٌهده وٵدجٻ
أفڂو وإّقجٳ ٱٍ هيث إىث ٹٌڇ وثفو أو ثعچجڃ أو عالعز ٱدال ددأُ أڃ َٚدپٍ دهدڀ
فضً َٺٌهه أٹغٌ ثٽٶىٿ
[  ] 248فوعچج هچجه فوعچج ؽٌٌَ ٩ڄ ځچٚىً ٩ڄ هالٻ دڄ َْدجٯ ٩دڄ ٍَدجه
دڄ أدٍ ثٽؾ٪و ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ثٽقجًط دڄ ثٽڂٚد٢پٴ ٵدجٻ ٹدجڃ َٶدجٻ إٔدو ثٽچدجُ
٩يثدج َىٿ ثٽٶُجځز ثعچجڃ ثځٌأر ٚ٩ش ٍوؽهدج وإځدجٿ ٵدىٿ وهدڀ ٽده ٹدجًهىڃ ٵدجٻ
هچجه ٵجٻ ؽٌٌَ ٵجٻ ځچٚىً ٱْأٽچج ٩ڄ أځٌ ثإلځجٿ ٱٶُټ ٽچج إڅڂج ٩چٍ دهديث أةڂدز
٥پڂز ٱأځج ځڄ أٵجٿ ثٽْچز ٱئڅڂج ثإلعڀ ٩پً ځڄ ٹٌهه
[  ] 251فوعچج ځقڂو دڄ إّڂجُ٩ټ فدوعچج ٩پدٍ ددڄ ثٽقْدڄ فدوعچج ثٽقْدُڄ ددڄ
وثٵو فوعچج أدى ٭جٽخ ٵجٻ ّڂ٪ش أدج أځجځز َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ عالعددز ال صؾددجوٍ ٙددالصهڀ آىثڅهددڀ ثٽ٪ذددو ثِدددٴ فضددً ٌَؽدد ٨وثځددٌأر دجصددش
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وٍوؽهج ٩پُهج ّجم ٠وإځجٿ ٵىٿ وهدڀ ٽده ٹدجًهىڃ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه وأدى ٭جٽخ ثّڂه فَوً
دجح ځج ؽجء إىث ٙپً ثإلځجٿ ٵج٩وث ٱٚپىث ٵ٪ىهث
[  ] 250فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ ددڄ ٕدهجح ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ أڅده ٵدجٻ
مٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ ٱٌُ ٱؾقٔ ٱٚپً دچج ٵج٩وث ٱٚدپُچج
ځ٪ه ٵ٪ىهث عڀ ثڅٌٚٯ ٱٶجٻ إڅڂج ثإلځجٿ أو إڅڂدج ؽ٪دټ ثإلځدجٿ ٽُدؤصڀ دده ٱدئىث ٹذدٌ
ٱٺذددٌوث وإىث ًٹدد ٨ٱددجًٹ٪ىث وإىث ًٱدد ٨ٱددجًٱ٪ىث وإىث ٵددجٻ ّددڂ ٨ثهلل ٽڂددڄ فڂددوڇ
ٱٶىٽددىث ًدچددج وٽددٸ ثٽقڂددو وإىث ّددؾو ٱجّددؾووث وإىث ٙددپً ٵج٩ددوث ٱٚددپىث ٵ٪ددىهث
أؽڂ٪ىڃ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩جةٖدز وأددٍ هٌَدٌر وؽدجدٌ وثددڄ ٩ڂدٌ وځ٪جوَدز
ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ أڅِ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌ ٩دڄ ٱدٌُ
ٱؾقٔ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو ىهدخ د٪د ٜأٙدقجح ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُده وّددپڀ إٽددً هدديث ثٽقددوَظ ځددچهڀ ؽددجدٌ دددڄ ٩ذددو ثهلل وأّددُو دددڄ فٞددٌُ وأدددى
هٌٌَر و٭ٌُهڀ ودهيث ثٽقوَظ َٶىٻ أفڂو وإّدقجٳ وٵدجٻ د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ إىث
ٙپً ثإلځجٿ ؽجٽْج ٽڀ َٚټ ځڄ مپٲه إال ٵُجځج ٱئڃ ٙپىث ٵ٪ىهث ٽڀ صؾَهڀ وهدى
ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وځجٽٸ دڄ أڅِ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱٍ٪
دجح ځچه
[  ] 251فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج ٕذجدز دڄ ّدىثً ٩دڄ ٕد٪ذز ٩دڄ څ٪دُڀ
دددڄ أدددٍ هچددو ٩ددڄ أدددٍ وثةددټ ٩ددڄ ځْددٌوٳ ٩ددڄ ٩جةٖددز ٵجٽددش ٙددپً ًّددىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ مپٰ أدٍ دٺٌ ٱدٍ ځٌٝده ثٽديٌ ځدجس ٱُده ٵج٩دوث ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ ٩جةٖدز فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ ٭ٌَدخ وٵدو ًوٌ ٩دڄ ٩جةٖدز ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵجٻ إىث ٙپً ثإلځجٿ ؽجٽْج ٱٚپىث ؽپىّج وًوٌ
٩چهج أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌػ ٱٍ ځٌٝه وأددى دٺدٌ َٚدپٍ دجٽچدجُ
ٱٚپً إٽً ؽچخ أدٍ دٺٌ وثٽچجُ َأصڂىڃ دأدٍ دٺٌ وأدى دٺٌ َأصڀ دجٽچذٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ وًوٌ ٩چهج أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽً ٙپً مپٰ أددٍ
دٺٌ ٵج٩وث وًوٌ ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙپً مپدٰ
أدٍ دٺٌ وهى ٵج٩و
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[  ] 252فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ٍَجه فدوعچج ٕدذجدز ددڄ ّدىثً فدوعچج ځقڂدو ددڄ
١پقز ٩ڄ فڂُو ٩ڄ عجدش ٩ڄ أڅِ ٵجٻ ٙپً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٱٍ ځٌٝه مپٰ أدٍ دٺٌ ٵج٩وث ٱٍ عىح ځضىٕقج ده ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ
فْڄ ٙقُـ ٵجٻ هٺيث ًوثڇ َقًُ دڄ أَىح ٩ڄ فڂُو ٩ڄ عجدش ٩ڄ أڅِ وٵدو
ًوثڇ ٭ٌُ وثفو ٩ڄ فڂُو ٩ڄ أڅِ وٽدڀ َديٹٌوث ٱُده ٩دڄ عجددش وځدڄ ىٹدٌ ٱُده
٩ڄ عجدش ٱهى أٙـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثإلځجٿ َچه ٜٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ څجُّج
[  ] 253فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فدوعچج هٖدُڀ أمذٌڅدج ددڄ أددٍ ٽُپدً ٩دڄ ثٽٖد٪ذٍ
ٵجٻ ٙپً دچج ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٱچه ٜٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ ٱْذـ دده ثٽٶدىٿ وّدذـ دهدڀ
ٱپڂج ٙپً دٶُز ٙالصه وّپڀ عڀ ّؾو ّؾوصٍ ثٽْدهى وهدى ؽدجٽِ عدڀ فدوعهڀ أڃ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱ٪دټ دهدڀ ځغدټ ثٽديٌ ٱ٪دټ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ
٩ٶ ذز دڄ ٩دجځٌ وّد٪و و٩ذدو ثهلل ددڄ دقُچدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ثٽڂٮُدٌر ددڄ
ٕ٪ذز ٵو ًوٌ ځڄ ٭ٌُ وؽه ٩دڄ ثٽڂٮُدٌر ددڄ ٕد٪ذز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وٵدو صٺپدڀ
د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ دڄ أدٍ ٽُپً ځڄ ٵذټ فٲ٦ه ٵجٻ أفڂدو ال َقدضؼ دقدوَظ ددڄ
أدٍ ٽُپً وٵجٻ ځقڂو دڄ إّڂجُ٩ټ دڄ أدٍ ٽُپً هى ٙووٳ وال أًوٌ ٩چه ألڅه
ال َوًٌ ٙقُـ فوَغه ځڄ ّٶُڂه وٹټ ځڄ ٹجڃ ځغټ هديث ٱدال أًوٌ ٩چده ٕدُتج
وٵو ًوي هيث ثٽقوَظ ځدڄ ٭ُدٌ وؽده ٩دڄ ثٽڂٮُدٌر ددڄ ٕد٪ذز ًوثڇ ّدٲُجڃ ٩دڄ
ؽددجدٌ ٩ددڄ ثٽڂٮُددٌر دددڄ ٕددذُټ ٩ددڄ ٵددُِ دددڄ أدددٍ فددجٍٿ ٩ددڄ ثٽڂٮُددٌر دددڄ ٕدد٪ذز
وؽجدٌ ثٽؾ٪ٲٍ ٵو ٪ٝٲه د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ صٌٹه َقًُ ددڄ ّدُ٪و و٩ذدو ثٽدٌفڂڄ
دددڄ ځهددوٌ و٭ٌُهڂددج وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ أڃ ثٽٌؽددټ إىث ٵددجٿ ٱددٍ
ثٽٌٹ٪ضُڄ ځ ًٞٱٍ ٙالصه وّؾو ّدؾوصُڄ ځدچهڀ ځدڄ ًأي ٵذدټ ثٽضْدپُڀ وځدچهڀ
ځدڄ ًأي د٪دو ثٽضْدپُڀ وځدڄ ًأي ٵذددټ ثٽضْدپُڀ ٱقوَغده أٙدـ ٽڂدج ًوي ثٽَهددٌٌ
وَقًُ دڄ ُّ٪و ثألڅٚجًٌ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثألٌ٩ػ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ دقُچز
[  ] 254فدددوعچج ٩ذدددو ثهلل ددددڄ ٩ذدددو ثٽدددٌفڂڄ أمذٌڅدددج َََدددو ددددڄ هدددجًوڃ ٩دددڄ
ثٽڂْدد٪ىهٌ ٩ددڄ ٍَددجه دددڄ ٩الٵددز ٵددجٻ ٙددپً دچددج ثٽڂٮُددٌر دددڄ ٕدد٪ذز ٱپڂددج ٙددپً
ًٹ٪ضُڄ ٵجٿ وٽڀ َؾپِ ٱْذـ ده ځڄ مپٲه ٱإٔدجً إٽدُهڀ أڃ ٵىځدىث ٱپڂدج ٱدٌ ٫ځدڄ
ٙالصه ّپڀ وّؾو ّؾوصٍ ثٽْهى وّپڀ وٵجٻ هٺديث ٙدچًّ ٨دىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوٌ هديث ثٽقدوَظ ځدڄ
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٭ٌُ وؽه ٩ڄ ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ځٶوثً ثٽٶ٪ىه ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ ثألوٽُُڄ
[  ] 255فوعچج ځقڂىه دڄ ٭دُالڃ فدوعچج أددى هثوه هدى ثٽُ٢جٽْدٍ فدوعچج ٕد٪ذز
أمذٌڅج ّ٪و دڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ ّڂ٪ش أدج ٩ذُور دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه َقوط ٩ڄ
أدُه ٵجٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ إىث ؽپدِ ٱدٍ ثٽدٌٹ٪ضُڄ ثألوٽُدُڄ
ٹأڅدده ٩پددً ثٽٌٝددٰ ٵددجٻ ٕدد٪ذز عددڀ فددٌٷ ّدد٪و ٕددٲضُه دٖددٍء ٱددأٵىٻ فضددً َٶددىٿ
ٱُٶىٻ فضً َٶىٿ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ إال أڃ أدج ٩ذُور ٽڀ َْدڂ ٨ځدڄ
أدُه وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أهدټ ثٽ٪پدڀ َنضدجًوڃ أڃ ال َُ٢دټ ثٽٌؽدټ ثٽٶ٪دىه ٱدٍ
ثٽٌٹ٪ضُڄ ثألوٽُُڄ وال َََو ٩پً ثٽضٖهو ُٕتج وٵجٽىث أڃ ٍثه ٩پدً ثٽضٖدهو ٱ٪پُده
ّؾوصج ثٽْهى هٺيث ًوٌ ٩ڄ ثٽٖ٪ذٍ و٭ٌُڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثألٕجًر ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 256فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ دٺٌُ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثألٕؼ ٩ڄ
څجدټ ٙجفخ ثٽ٪ذجء ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ٙهُخ ٵجٻ ځًٌس دٌّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل
٩پُه وّپڀ وهى َٚپٍ ٱْپڂش ٩پُه ٱٌه إٽدٍ إٕدجًر وٵدجٻ ال أ٩پدڀ إال أڅده ٵدجٻ
إٕجًر دأٙذ٪ه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دالٻ وأدٍ هٌٌَر وأڅِ و٩جةٖز
[  ] 257فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وٹُ ٨فوعچج هٖدجٿ ددڄ ّد٪و ٩دڄ څدجٱ٨
٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٵپش ٽذالٻ ٹُٰ ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َدٌه ٩پدُهڀ
فُڄ ٹجڅىث َْپڂىڃ ٩پُه وهى ٱٍ ثٽٚالر ٵدجٻ ٹدجڃ َٖدٌُ دُدوڇ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وفوَظ ٙهُخ فْدڄ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ فدوَظ ثٽپُدظ
٩ڄ دٺٌُ وٵو ًوٌ ٩ڄ ٍَو دڄ أّپڀ ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٵدجٻ ٵپدش ٽدذالٻ ٹُدٰ ٹدجڃ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ َٚدچ ٨فُدظ ٹدجڅىث َْدپڂىڃ ٩پُده ٱدٍ ثٽڂْدؾو دچدٍ
٩ڂٌو دڄ ٩ىٯ ٵجٻ ٹجڃ َدٌه إٕدجًر وٹدال ثٽقدوَغُڄ ٩چدوٌ ٙدقُـ ألڃ ٵٚدز
فوَظ ٙهُخ ٭ٌُ ٵٚز فوَظ دالٻ وثڃ ٹدجڃ ددڄ ٩ڂدٌ ًوي ٩چهڂدج ٱجفضڂدټ
أڃ َٺىڃ ّڂ ٨ځچهڂج ؽڂُ٪ج
دجح ځج ؽجء أڃ ثٽضْذُـ ٽپٌؽجٻ وثٽضٚٲُٴ ٽپچْجء
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[  ] 258فوعچج هچجه فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ثأل٩ڂٔ ٩دڄ أددٍ ٙدجٽـ ٩دڄ أددٍ
هٌَددٌر ٵددجٻ ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ثٽضْددذُـ ٽپٌؽددجٻ وثٽضٚددٲُٴ
ٽپچْجء ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ وّهټ دڄ ّ٪و وؽجدٌ وأددٍ ّدُ٪و وثددڄ ٩ڂدٌ
وٵجٻ ٩پٍ ٹچش إىث ثّضأىڅش ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وهى َٚدپٍ ّدذـ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أهدټ
ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ أفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽضغجكح ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 261فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج إّڂجُ٩ټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩دڄ ثٽ٪دالء ددڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ثٽضغدجوح
ٱٍ ثٽٚالر ځڄ ثٽُٖ٢جڃ ٱئىث صغجءح أفوٹڀ ٱپُٺ٦ڀ ځج ثّدض٢ج ٧ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ أدٍ ُّ٪و ثٽنوًٌ وؽو ٩وٌ دڄ عجدش ٵجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ هٌَدٌر
فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وٵددو ٹددٌڇ ٵددىٿ ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ ثٽضغددجوح ٱددٍ ثٽٚددالر ٵددجٻ
إدٌثهُڀ أڅٍ ألًه ثٽضغجوح دجٽضچقچـ
دجح ځج ؽجء أڃ ٙالر ثٽٶج٩و ٩پً ثٽچ ٰٚځڄ ٙالر ثٽٶجةڀ
[  ] 260فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج  ًُْ٩دڄ َىڅِ فوعچج فُْڄ ثٽڂ٪پڀ ٩دڄ
٩ذو ثهلل دڄ دٌَور ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ ٵجٻ ّأٽش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٩ڄ ٙالر ثٽٌؽټ وهى ٵج٩و ٱٶجٻ ځڄ ٙپً ٵجةڂج ٱهى أٱٞټ وځدڄ ٙدپً
ٵج٩وث ٱپه څ ٰٚأؽٌ ثٽٶجةڀ وځڄ ٙدپً څجةڂدج ٱپده څٚدٰ أؽدٌ ثٽٶج٩دو ٵدجٻ وٱدٍ
ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو وأڅِ وثٽْجةخ وثدڄ ٩ڂٌ ٵجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ
٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 261وٵو ًوٌ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ إدٌثهُڀ ددڄ ١هڂدجڃ دهديث ثإلّدچجه إال أڅده
َٶىٻ ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ ٵدجٻ ّدأٽش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٩دڄ
ٙالر ثٽڂٌَ ٜٱٶجٻ ٙټ ٵجةڂج ٱئڃ ٽڀ صْض ٨٢ٱٶج٩وث ٱئڃ ٽڀ صْض ٨٢ٱ٪پً ؽچخ
فوعچج ديٽٸ هچجه فدوعچج وٹُد٩ ٨دڄ إددٌثهُڀ ددڄ ١هڂدجڃ ٩دڄ فْدُڄ ثٽڂ٪پدڀ دهديث
ثٽقددوَظ ٵددجٻ أدددى  ُْ٩دً وال څ٪پددڀ أفددوث ًوي ٩ددڄ فْددُڄ ثٽڂ٪پددڀ څقددى ًوثَددز
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إدٌثهُڀ دڄ ١هڂدجڃ وٵدو ًوي أددى أّدجځز و٭ُدٌ وثفدو ٩دڄ فْدُڄ ثٽڂ٪پدڀ څقدى
ًوثَز  ًُْ٩دڄ َىڅِ وځ٪چدً هديث ثٽقدوَظ ٩چدو د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ ٙدالر
ثٽض٢ى ٧فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج دڄ أدٍ ٩وٌ ٩ڄ إٔ٪ظ دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ
ثٽقْددڄ ٵددجٻ إڃ ٕددجء ثٽٌؽددټ ٙددپً ٙددالر ثٽض٢ددى ٧ٵجةڂددج وؽجٽْددج وځٞدد٢ؾ٪ج
وثمضپددٰ أهددټ ثٽ٪پددڀ ٱددٍ ٙددالر ثٽڂددٌَ ٜإىث ٽددڀ َْددض ٨٢أڃ َٚددپٍ ؽجٽْددج ٱٶددجٻ
د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ َٚدپٍ ٩پدً ؽچذده ثألَڂدڄ وٵدجٻ دٞ٪دهڀ َٚدپٍ ځْدضپٶُج ٩پدً
ٵٲجڇ وًؽالڇ إٽً ثٽٶذپز وٵجٻ ّٲُجڃ ثٽغدىًٌ ٱدٍ هديث ثٽقدوَظ ځدڄ ٙدپً ؽجٽْدج
ٱپه څ ٰٚأؽٌ ثٽٶجةڀ ٵجٻ هديث ٽپٚدقُـ وٽڂدڄ ٽدُِ ٽده ٩ديً َ٪چدٍ ٱدٍ ثٽچىثٱدټ
ٱأځج ځڄ ٹجڃ ٽه ٩يً ځڄ ځٌ ٛأو ٭ٌُڇ ٱٚپً ؽجٽْج ٱپه ځغټ أؽٌ ثٽٶجةڀ وٵدو
ًوٌ ٱٍ د ٜ٪هيث ثٽقوَظ ځغټ ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َض٢ى ٧ؽجٽْج
[  ] 262فوعچج ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ
ثٽْجةخ دڄ َََو ٩ڄ ثٽڂ٢پخ ددڄ أددٍ وهث٩دز ثٽْدهڂٍ ٩دڄ فٲٚدز ٍوػ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅهج ٵجٽش ځج ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙدپً
ٱٍ ّذقضه ٵج٩وث فضً ٹجڃ ٵذدټ وٱجصده د٪دجٿ ٱئڅده ٹدجڃ َٚدپٍ ٱدٍ ّدذقضه ٵج٩دوث
وَٶٌأ دجٽْىًر وٌَصپهدج فضدً صٺدىڃ أ١دىٻ ځدڄ أ١دىٻ ځچهدج وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أٿ
ّپڂز وأڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ فٲٚدز فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو
ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٹجڃ َٚپٍ ځدڄ ثٽپُدټ ؽجٽْدج ٱدئىث دٶدٍ
ځڄ ٵٌثءصه ٵدوً عالعدُڄ أو أًد٪دُڄ آَدز ٵدجٿ ٱٶدٌأ عدڀ ًٹد ٨عدڀ ٙدچ ٨ٱدٍ ثٽٌٹ٪دز
ثٽغجڅُددز ځغددټ ىٽددٸ وًوٌ ٩چدده أڅدده ٹددجڃ َٚددپٍ ٵج٩ددوث ٱددئىث ٵددٌأ وهددى ٵددجةڀ ًٹدد٨
وّؾو وهى ٵجةڀ وإىث ٵٌأ وهى ٵج٩و ًٹ ٨وّؾو وهى ٵج٩و ٵدجٻ أفڂدو وإّدقجٳ
وثٽ٪ڂټ ٩پً ٹال ثٽقوَغُڄ ٹأڅهڂج ًأَج ٹال ثٽقوَغُڄ ٙقُقج ځ٪ڂىال دهڂج
[  ] 263فوعچج ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فدوعچج ځجٽدٸ ٩دڄ أددٍ ثٽچٞدٌ ٩دڄ أددٍ
ّپڂز ٩ڄ ٩جةٖز أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٹدجڃ َٚدپٍ ؽجٽْدج ٱُٶدٌأ وهدى
ؽجٽِ ٱئىث دٶً ځڄ ٵٌثءصه ٵوً ځدج َٺدىڃ عالعدُڄ أو أًد٪دُڄ آَدز ٵدجٿ ٱٶدٌأ وهدى
ٵجةڀ عڀ ًٹ ٨وّؾو عڀ ٙدچ ٨ٱدٍ ثٽٌٹ٪دز ثٽغجڅُدز ځغدټ ىٽدٸ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ
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[  ] 264فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هُٖڀ أمذٌڅج مجٽو وهدى ثٽقديثء ٩دڄ ٩ذدو
ثهلل دڄ ٕٶُٴ ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٻ ّأٽضهج ٩ڄ ٙالر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ
٩ڄ ص٢ى٩ه ٵجٽش ٹجڃ َٚپٍ ٽُال ١ىَال ٵجةڂج وٽُال ١ىَال ٵج٩وث ٱئىث ٵٌأ وهدى
ٵجةڀ ًٹ ٨وّؾو وهى ٵجةڀ وإىث ٵٌأ وهى ؽجٽِ ًٹ ٨وّؾو وهى ؽجٽِ ٵجٻ أدى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء أڃ ثٽچ ذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ أڅدٍ ألّدڂ ٨دٺدجء ثٽٚدذٍ ٱدٍ
ثٽٚالر ٱأمٲٰ
[  ] 265فوعچج ٵضُذز فوعچج ځٌوثڃ دڄ ځ٪جوَز ثٽٲَثًٌ ٩ڄ فڂُو ٩ڄ أڅِ دڄ
ځجٽٸ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ وثهلل إڅٍ ألّڂ ٨دٺجء ثٽٚذٍ وأڅج
ٱٍ ثٽٚالر ٱدأمٲٰ ځنجٱدز أڃ صٲضدضڄ أځده ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ ٵضدجهر وأددٍ
ُّ٪و وأدٍ هٌٌَر ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أڅِ فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ال صٶذټ ٙالر ثٽڂٌأر إال دنڂجً
[  ] 266فددوعچج هچددجه فددوعچج ٵذُٚددز ٩ددڄ فڂددجه دددڄ ّددپڂز ٩ددڄ ٵضددجهر ٩ددڄ دددڄ
ّدٌَُڄ ٩دڄ ٙددٲُز ثدچدش ثٽقددجًط ٩دڄ ٩جةٖددز ٵجٽدش ٵددجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ال صٶذټ ٙالر ثٽقجة ٜإال دنڂجً ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ
٩ڂددٌو وٵىٽدده ثٽقددجة٪َ ٜچددٍ ثٽڂددٌأر ثٽذددجٽ٪َ ٬چددٍ إىث فجٝددش ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً
فوَظ ٩جةٖز فوَظ فْڄ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ ثٽڂدٌأر إىث أهًٹدش
ٱٚپش وٍٕء ځڄ ٌٕ٪هج ځٺٖىٯ ال صؾىٍ ٙالصهج وهى ٵىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪ٵجٻ ال
صؾىٍ ٙالر ثٽڂٌأر وٍٕء ځڄ ؽْوهج ځٺٖىٯ ٵجٻ ثٽٖدجٱ ٍ٪وٵدو ٵُدټ إڃ ٹدجڃ
٥هٌ ٵوځُهج ځٺٖىٱج ٱٚالصهج ؽجةَر
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽْوٻ ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 267فوعچج هچجه فوعچج ٵذُٚدز ٩دڄ فڂدجه ددڄ ّدپڂز ٩دڄ ْ٩دټ ددڄ ّدٲُجڃ
٩ڄ ٢٩جء دڄ أدٍ ًدجؿ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ څهدً ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٩ڄ ثٽْوٻ ٱٍ ثٽٚدالر ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ ؽقُٲدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ أدٍ هٌٌَر ال څٌ٪ٱه ځڄ فوَظ ٢٩جء ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ځٌٱى٩دج إال ځدڄ
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فددوَظ ْ٩ددټ دددڄ ّددٲُجڃ وٵددو ثمضپددٰ أهددټ ثٽ٪پددڀ ٱددٍ ثٽْددوٻ ٱددٍ ثٽٚددالر ٱٺددٌڇ
دٞ٪هڀ ثٽْوٻ ٱٍ ثٽٚدالر وٵدجٽىث هٺديث صٚدچ ٨ثٽُهدىه وٵدجٻ دٞ٪دهڀ إڅڂدج ٹدٌڇ
ثٽْوٻ ٱٍ ثٽٚالر إىث ٽڀ َٺڄ ٩پُه إال عدىح وثفدو ٱأځدج إىث ّدوٻ ٩پدً ثٽٶڂدُ٘
ٱال دأُ وهى ٵىٻ أفڂو وٹٌڇ دڄ ثٽڂذجًٷ ثٽْوٻ ٱٍ ثٽٚالر
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ځْـ ثٽق ًٚٱٍ ثٽٚالر
[  ] 268فوعچج ُّ٪و دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽڂنَوځٍ فوعچج ّٲُجڃ ددڄ ُُ٩چدز ٩دڄ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ أدٍ ثألفىٗ ٩ڄ أدٍ ىً ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجٻ إىث
ٵجٿ أفوٹڀ إٽً ثٽٚالر ٱال َڂْـ ثٽق ًٚٱئڃ ثٽٌفڂدز صىثؽهده ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ ځُ٪ٶُخ و٩پٍ دڄ أددٍ ١جٽدخ وفيَٲدز وؽدجدٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ أدٍ ىً فوَظ فْڄ وٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڅده ٹدٌڇ
ثٽڂْددـ ٱددٍ ثٽٚددالر وٵددجٻ أڃ ٹچددش ال دددو ٱددج٩ال ٱڂددٌر وثفددور ٹأڅدده ًوٌ ٩چدده
ًمٚز ٱٍ ثٽڂٌر ثٽىثفور وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ
[  ] 271فوعچج ثٽقُْڄ دڄ فٌَظ فوعچج ثٽىٽُو ددڄ ځْدپڀ ٩دڄ ثألوٍث٩دٍ ٩دڄ
َقًُ ددڄ أددٍ ٹغُدٌ ٵدجٻ فدوعچٍ أددى ّدپڂز ددڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ٩دڄ ځُ٪ٶُدخ ٵدجٻ
ّأٽش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ ځْدـ ثٽقٚدً ٱدٍ ثٽٚدالر ٱٶدجٻ أڃ
ٹچش ال دو ٱج٩ال ٱڂٌر وثفور ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽچٲل ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 270فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج ٩ذجه دڄ ثٽ٪ىثٿ أمذٌڅج ځُڂدىڃ أددى فڂدَر
٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ځىٽً ١پقز ٩ڄ أٿ ّپڂز ٵجٽش ًأي ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ
٭الځج ٽچج َٶجٻ ٽده ثٱپدـ إىث ّدؾو څٲدل ٱٶدجٻ َدج أٱپدـ صدٌح وؽهدٸ ٵدجٻ أفڂدو ددڄ
ځچُ ٨وٹٌڇ ٩ذجه دڄ ثٽ٪ىثٿ ثٽچٲل ٱٍ ثٽٚالر وٵجٻ إڃ څٲل ٽڀ َٶ٢دٙ ٨دالصه ٵدجٻ
أفڂو ددڄ ځچُد ٨ودده څأمدي ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وًوي دٞ٪دهڀ ٩دڄ أددٍ فڂدَر هديث
ثٽقوَظ وٵجٻ ځىٽً ٽچج َٶجٻ ٽه ًدجؿ
[  ] 271فوعچج أفڂو دڄ ٩ذدور ثٽٞدذٍ فدوعچج فڂدجه ددڄ ٍَدو ٩دڄ ځُڂدىڃ أددٍ
فڂَر دهيث ثإلّچجه څقىڇ وٵجٻ ٭الٿ ٽچج َٶجٻ ٽه ًدجؿ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ أٿ
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ّپڂز ٽُِ ديثٷ وځُڂىڃ أددى فڂدَر ٵدو ٝد٪ٲه د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ وثمضپدٰ أهدټ
ثٽ٪پڀ ٱٍ ثٽچٲل ٱٍ ثٽٚالر ٱٶجٻ دٞ٪هڀ أڃ څٲل ٱٍ ثٽٚالر ثّضٶذټ ثٽٚالر وهى
ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وأهټ ثٽٺىٱز وٵجٻ دٞ٪هڀ َٺٌڇ ثٽچٲل ٱٍ ثٽٚالر وإڃ څٲدل
ٱٍ ٙالصه ٽڀ صٲْو ٙالصه وهى ٵىٻ أفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽچهٍ ٩ڄ ثالمضٚجً ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 272فوعچج أدى ٹٌَخ فوعچج أدى أّجځز ٩ڄ هٖجٿ دڄ فْجڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ
ٌَُّڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ څهدً أڃ َٚدپٍ ثٽٌؽدټ
ځنضٌٚث ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ
فْڄ ٙقُـ وٵو ٹٌڇ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پدڀ ثالمضٚدجً ٱدٍ ثٽٚدالر وٹدٌڇ دٞ٪دهڀ
أڃ َڂٍٖ ثٽٌؽټ ځنضٌٚث وثالمضٚجً أڃ َ ٨ٞثٽٌؽټ َوڇ ٩پً مجٙدٌصه ٱدٍ
ثٽٚالر أو ََ ٨ٞوَه ؽڂُ٪ج ٩پً مجٌٙصُه وَدٌوي أڃ إدپدُِ إىث ځٖدً ځٖدً
ځنضٌٚث
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ٹٰ ثٽٖ ٌ٪ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 273فددوعچج َقُددً دددڄ ځىّددً فددوعچج ٩ذددو ثٽددٌٍثٳ أمذٌڅددج دددڄ ؽددٌَؼ ٩ددڄ
٩ڂٌثڃ دڄ ځىًّ ٩ڄ ُّ٪و دڄ أدٍ ُّ٪و ثٽڂٶذٌٌ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أددٍ ًثٱد ٨أڅده
ځٌ دجٽقْڄ دڄ ٩پٍ وهى َٚپٍ وٵو ٩ٶ٘ ٝٲٌصه ٱٍ ٵٲجڇ ٱقپهج ٱجٽضٲدش إٽُده
ثٽقْددڄ ځٮٞددذج ٱٶددجٻ أٵذددټ ٩پددً ٙددالصٸ وال صٮٞددخ ٱددئڅٍ ّددڂ٪ش ًّددىٻ ثهلل
ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َٶددىٻ ىٽددٸ ٹٲددټ ثٽٖددُ٢جڃ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ أٿ ّددپڂز
و٩ذو ثهلل دڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ ًثٱ ٨فوَظ فْدڄ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً
هدديث ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ ٹٌهددىث أڃ َٚددپٍ ثٽٌؽددټ وهددى ځ٪ٶددىٗ ٕددٌ٪ڇ ٵددجٻ أدددى
 ًُْ٩و٩ڂٌثڃ دڄ ځىًّ هى ثٽٶٌٍٕ ثٽڂٺٍ وهى أمى أَىح دڄ ځىًّ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضنٖ ٨ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 274فوعچج ّىَو دڄ څٚدٌ فدوعچج ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ أمذٌڅدج ثٽپُدظ ددڄ
ّ٪و أمذٌڅج ٩ذو ًده دڄ ُّ٪و ٩ڄ ٩ڂدٌثڃ ددڄ أڅدِ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ څدجٱ ٨ددڄ
ثٽ٪ڂُجء ٩ڄ ًدُ٪ز دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ثٽٲٞټ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙدپً
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ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ثٽٚددالر ځغچددً ځغچددً صٖددهو ٱددٍ ٹددټ ًٹ٪ضددُڄ وصنٖدد ٨وصٞددٌ٧
وصڂْٺڄ وصيً ٧وصٶچَ ٨وَٸ َٶىٻ صٌٱ٪هڂج إٽدً ًددٸ ځْدضٶذال دذ٢ىڅهدج وؽهدٸ
وصٶىٻ َج ًح َج ًح وځڄ ٽڀ َٲ٪ټ ىٽٸ ٱهى ٹيث وٹيث ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵجٻ ٭ٌُ
دڄ ثٽڂذجًٷ ٱٍ هيث ثٽقوَظ ځڄ ٽڀ َٲ٪ټ ىٽٸ ٱهٍ موثػ ٵجٻ أدى ّ ًُْ٩دڂ٪ش
ځقڂو دڄ إّڂجُ٩ټ َٶىٻ ًوي ٕ٪ذز هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ٩ذو ًده دڄ ُّ٪و ٱجم٢أ
ٱٍ ځىث ٨ٝٱٶجٻ ٩ڄ أڅِ دڄ أددٍ أڅدِ وهدى ٩ڂدٌثڃ ددڄ أددٍ أڅدِ وٵدجٻ ٩دڄ
٩ذو ثهلل دڄ ثٽقجًط إڅڂج هى ٩ذو ثهلل دڄ څجٱ ٨دڄ ثٽ٪ڂُجء ٩ڄ ًدُ٪ز دڄ ثٽقجًط
وٵدجٻ ٕد٪ذز ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽقددجًط ٩دڄ ثٽڂ٢پدخ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُدده
وّپڀ وإڅڂج هى ٩ڄ ًدُ٪ز دڄ ثٽقجًط دڄ ٩ذو ثٽڂ٢پدخ ٩دڄ ثٽٲٞدټ ددڄ ٩ذدجُ
٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٵدجٻ ځقڂدو وفدوَظ ثٽپُدظ ددڄ ّد٪و هدى فدوَظ
ٙقُـ َ٪چٍ أٙـ ځڄ فوَظ ٕ٪ذز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽضٖذُٸ دُڄ ثألٙجد ٨ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 275فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج ثٽپُددظ ٩ددڄ دددڄ ٩ؾددالڃ ٩ددڄ ّددُ٪و ثٽڂٶذددٌٌ ٩ددڄ
ًؽټ ٩ڄ ٹ٪خ ددڄ ٩ؾدٌر أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ إىث صىٝدأ
أفوٹڀ ٱأفْڄ وٝىءڇ عڀ مٌػ ٩جځوث إٽً ثٽڂْؾو ٱال َٖذٺڄ دُڄ أٙجد٪ه ٱئڅه
ٱددٍ ٙددالر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ ٹ٪ددخ دددڄ ٩ؾددٌر ًوثڇ ٭ُددٌ وثفددو ٩ددڄ دددڄ
٩ؾالڃ ځغټ فوَظ ثٽپُدظ وًوي ٕدٌَٸ ٩دڄ ځقڂدو ددڄ ٩ؾدالڃ ٩دڄ أدُده ٩دڄ
أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ څقدى هديث ثٽقدوَظ وفدوَظ ٕدٌَٸ
٭ٌُ ځقٲى٣
دجح ځج ؽجء ٱٍ ١ىٻ ثٽٶُجٿ ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 276فوعچج دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ ٩ڄ ؽدجدٌ
ٵجٻ ٵُټ ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أٌ ثٽٚدالر أٱٞدټ ٵدجٻ ١دىٻ ثٽٶچدىس ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ فذٖدٍ وأڅدِ ددڄ ځجٽدٸ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ؽجدٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو ًوٌ
ځڄ ٭ٌُ وؽه ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹغٌر ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه وٱٞپه
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[  ] 277فوعچج أدى ٩ڂجً فوعچج ثٽىٽُو ٵجٻ وفوعچج أدى ځقڂو ًؽدجء ٵدجٻ فدوعچج
ثٽىٽُو دڄ ځْپڀ ٩ڄ ثألوٍث ٍ٩ٵجٻ فوعچٍ ثٽىٽُو دڄ هٖجٿ ثٽڂ ٍ٢ُ٪ٵجٻ فدوعچٍ
ځ٪دوثڃ ددڄ ١پقددز ثٽُ٪ڂدٌٌ ٵددجٻ ٽٶُدش عىدددجڃ ځدىٽً ًّددىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُدده
وّپڀ ٱٶپش ٽه هٽچٍ ٩پً ٩ڂټ َچٲ٪چٍ ثهلل دده وَدومپچٍ ثٽؾچدز ٱْدٺش ٩چدٍ ځپُدج
عڀ ثٽضٲش ثٽٍ ٱٶجٻ ٩پُٸ دجٽْؾىه ٱئڅٍ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َٶىٻ ځج ځڄ ٩ذو َْؾو هلل ّؾور إال ًٱ٪ه ثهلل دهج هًؽز وف٩ ٠چه دهج م٢تُز
[  ] 278ٵجٻ ځ٪وثڃ دڄ ١پقز ٱپٶُش أدج ثٽوًهثء ٱْأٽضه ٩ڂج ّأٽش ٩چه عىددجڃ
ٱٶجٻ ٩پُٸ دجٽْؾىه ٱئڅٍ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ َٶدىٻ ځدج ځدڄ
٩ذو َْؾو هلل ّؾور إال ًٱ٪ه ثهلل دهج هًؽدز وفد٩ ٠چده دهدج مُ٢تدز ٵدجٻ ځ٪دوثڃ
دڄ ١پقز ثٽُ٪ڂٌٌ وَٶجٻ دڄ أدٍ ١پقز ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر وأددٍ
أځجځز وأدٍ ٱج١ڂز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ عىدجڃ وأدٍ ثٽوًهثء ٱٍ ٹغٌر ثٽٌٹدى٧
وثٽْؾىه فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ثمضپٰ أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ هيث ثٽذجح ٵجٻ دٞ٪دهڀ
١ىٻ ثٽٶُجٿ ٱٍ ثٽٚالر أٱٞټ ځڄ ٹغٌر ثٽٌٹدى ٧وثٽْدؾىه وٵدجٻ دٞ٪دهڀ ٹغدٌر
ثٽٌٹى ٧وثٽْدؾىه أٱٞدټ ځدڄ ١دىٻ ثٽٶُدجٿ وٵدجٻ أفڂدو ددڄ فچذدټ ٵدو ًوٌ ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ هيث فوَغجڃ وٽدڀ َٶد ٜٱُده دٖدٍء وٵدجٻ إّدقجٳ
أځج ٱدٍ ثٽچهدجً ٱٺغدٌر ثٽٌٹدى ٧وثٽْدؾىه وأځدج دجٽپُدټ ٱ٢دىٻ ثٽٶُدجٿ إال أڃ َٺدىڃ
ًؽټ ٽه ؽَء دجٽپُټ َأصٍ ٩پُه ٱٺغٌر ثٽٌٹى ٧وثٽْؾىه ٱٍ هيث أفدخ ثٽدٍ ألڅده
َأصٍ ٩پً ؽَةده وٵدو ًددـ ٹغدٌر ثٽٌٹدى ٧وثٽْدؾىه ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وإڅڂدج ٵدجٻ
إّقجٳ هيث ألڅه ٹيث وٙ ٰٙالر ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ دجٽپُدټ ووٙدٰ
١ىٻ ثٽٶُدجٿ وأځدج دجٽچهدجً ٱپدڀ َىٙدٰ ځدڄ ٙدالصه ځدڄ ١دىٻ ثٽٶُدجٿ ځدج وٙدٰ
دجٽپُټ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٵضټ ثٽقُز وثٽ٪ٶٌح ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 281فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج إّڂجُ٩ټ دڄ ٩پُدز وهدى ددڄ إددٌثهُڀ ٩دڄ
٩پددٍ دددڄ ثٽڂذددجًٷ ٩ددڄ َقُددً دددڄ أدددٍ ٹغُددٌ ٩ددڄ ٝڂٞددڀ دددڄ ؽددىُ ٩ددڄ أدددٍ
هٌَدٌر ٵدجٻ أځدٌ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُدده وّدپڀ دٶضدټ ثألّدىهَڄ ٱدٍ ثٽٚددالر
ثٽقُز وثٽ٪ٶٌح ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ وأدٍ ًثٱ ٨ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ
أدٍ هٌٌَر فوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث ٩چدو د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ
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أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ و٭ُدٌهڀ ودده َٶدىٻ أفڂدو وإّدقجٳ وٹدٌڇ
د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ٵضټ ثٽقُز وثٽ٪ٶٌح ٱٍ ثٽٚدالر وٵدجٻ إددٌثهُڀ أڃ ٱدٍ ثٽٚدالر
ٽٖٮال وثٽٶىٻ ثألوٻ أٙـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ّؾوصٍ ثٽْهى ٵذټ ثٽضْپُڀ
[  ] 280فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ثألٌ٩ػ ٩ڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ
دقُچز ثألّوٌ فپُٰ دچٍ ٩ذو ثٽڂ٢پدخ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٿ ٱدٍ
ٙالر ثٽ٦هٌ و٩پُه ؽپىُ ٱپڂج أصڀ ٙالصه ّؾو ّدؾوصُڄ َٺذدٌ ٱدٍ ٹدټ ّدؾور
وهى ؽجٽِ ٵذټ أڃ َْپڀ وّؾوهڂج ثٽچجُ ځ٪ه ځٺجڃ ځج څْدٍ ځدڄ ثٽؾپدىُ ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذو ثأل٩پدً
وأدى هثوه ٵجال فوعچج هٖجٿ ٩ڄ َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ ٩ڄ ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ أڃ أدج
هٌٌَر و٩ذو ثهلل ددڄ ثٽْدجةخ ثٽٶدجًا ٹجڅدج َْدؾوثڃ ّدؾوصٍ ثٽْدهى ٵذدټ ثٽضْدپُڀ
ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ دقُچدز فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث ٩چدو
د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ وهى ٵىٻ ثٽٖجٱٌَ ٍ٪ي ّؾوصٍ ثٽْهى ٹپه ٵذټ ثٽْدالٿ وَٶدىٻ
هيث ثٽچجّل ٽٮٌُڇ ځڄ ثألفجهَظ وَيٹٌ أڃ آمٌ ٱ٪ټ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ
ٹددجڃ ٩پددً هدديث ٵددجٻ أفڂددو وإّددقجٳ إىث ٵددجٿ ثٽٌؽددټ ٱددٍ ثٽددٌٹ٪ضُڄ ٱئڅدده َْددؾو
ّؾوصٍ ثٽْهى ٵذټ ثٽْالٿ ٩پً فوَظ دڄ دقُچز و٩ذو ثهلل دڄ دقُچز هى ٩ذو ثهلل
دددڄ ځجٽددٸ وهددى دددڄ دقُچددز ځجٽددٸ أدددىڇ ودقُچددز أځدده هٺدديث أمذٌڅددٍ إّددقجٳ دددڄ
ځچٚىً ٩ڄ ٩پٍ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂوَچٍ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وثمضپٰ أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ
ّددؾوصٍ ثٽْددهى ځضددً َْددؾوهڂج ثٽٌؽددټ ٵذددټ ثٽْددالٿ أو د٪ددوڇ ٱددٌأي دٞ٪ددهڀ أڃ
َْددؾوهج د٪ددو ثٽْددالٿ وهددى ٵددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ وأهددټ ثٽٺىٱ دز وٵددجٻ دٞ٪ددهڀ
َْؾوهڂج ٵذدټ ثٽْدالٿ وهدى ٵدىٻ أٹغدٌ ثٽٲٶهدجء ځدڄ أهدټ ثٽڂوَچدز ځغدټ َقُدً ددڄ
ُّ٪و وًدُ٪ز و٭ٌُهڂج ودده َٶدىٻ ثٽٖدجٱ ٍ٪وٵدجٻ دٞ٪دهڀ إىث ٹجڅدش ٍَدجهر ٱدٍ
ثٽٚالر ٱذ٪و ثٽْالٿ وإىث ٹجڃ څٶٚجڅج ٱٶذټ ثٽْالٿ وهى ٵىٻ ځجٽٸ دڄ أڅِ وٵجٻ
أفڂو ځج ًوي ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ّؾوصٍ ثٽْدهى ٱُْدض٪ڂټ ٹدټ
٩پً ؽهضه ٌَي إىث ٵجٿ ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ ٩پً فوَظ دڄ دقُچدز ٱئڅده َْدؾوهڂج ٵذدټ
ثٽْدددالٿ وإىث ٙدددپً ثٽ٦هدددٌ مڂْدددج ٱئڅددده َْدددؾوهڂج د٪دددو ثٽْدددالٿ وإىث ّدددپڀ ٱدددٍ
ثٽدٌٹ٪ضُڄ ځددڄ ثٽ٦هددٌ وثٽٚ٪ددٌ ٱئڅدده َْدؾوهڂج د٪ددو ثٽْددالٿ وٹددټ َْددض٪ڂټ ٩پددً
ؽهضه وٹدټ ّدهى ٽدُِ ٱُده ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ىٹدٌ ٱدئڃ ّدؾوصٍ
ثٽْهى ٵذټ ثٽْالٿ وٵجٻ إّقجٳ څقى ٵىٻ أفڂو ٱٍ هيث ٹپه إال أڅه ٵجٻ ٹټ ّهى
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ٽددُِ ٱُدده ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ىٹددٌ ٱددئڃ ٹجڅددش ٍَددجهر ٱددٍ ثٽٚددالر
َْؾوهڂج د٪و ثٽْالٿ وإڃ ٹجڃ څٶٚجڅج َْؾوهڂج ٵذټ ثٽْالٿ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ّؾوصٍ ثٽْهى د٪و ثٽْالٿ وثٽٺالٿ
[  ] 281فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځچٚددىً أمذٌڅددج ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ دددڄ ځهددوٌ فددوعچج
ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺڀ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩پٶڂز ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه أڃ ثٽچذٍ ٙپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙپً ثٽ٦هٌ مڂْج ٱٶُټ ٽه أٍَو ٱٍ ثٽٚالر ٱْؾو ّدؾوصُڄ د٪دو
ځج ّپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 282فوعچج هچجه وځقڂىه دڄ ٭ُالڃ ٵجال فدوعچج أددى ځ٪جوَدز ٩دڄ ثأل٩ڂدٔ
٩ددڄ إدددٌثهُڀ ٩ددڄ ٩پٶڂددز ٩ددڄ ٩ذددو ثهلل أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ّددؾو
ّؾوصٍ ثٽْهى د٪و ثٽٺالٿ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ځ٪جوَز و٩ذو ثهلل دڄ ؽ٪ٲدٌ وأددٍ
هٌٌَر
[  ] 283فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هُٖڀ ٩ڄ هٖجٿ دڄ فْجڃ ٩ڄ ځقڂدو ددڄ
ٌَُّڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّؾوهڂج د٪و ثٽْدالٿ ٵدجٻ
أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وٵددو ًوثڇ أَددىح و٭ُددٌ وثفددو ٩ددڄ دددڄ
ٌَُّڄ وفوَظ دڄ ځْ٪ىه فوَظ فْڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث ٩چدو د٪دٜ
أهټ ثٽ٪پڀ ٵجٽىث إىث ٙپً ثٽٌؽدټ ثٽ٦هدٌ مڂْدج ٱٚدالصه ؽدجةَر وّدؾو ّدؾوصٍ
ثٽْددهى وإڃ ٽددڀ َؾپددِ ٱددٍ ثٽٌثد٪ددز وهددى ٵددىٻ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ وٵددجٻ
دٞ٪ددهڀ إىث ٙددپً ثٽ٦هددٌ مڂْددج وٽددڀ َٶ٪ددو ٱددٍ ثٽٌثد٪ددز ځٶددوثً ثٽضٖددهو ٱْددوس
ٙالصه وهى ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ ود ٜ٪أهټ ثٽٺىٱز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضٖهو ٱٍ ّؾوصٍ ثٽْهى
[  ] 284فدددوعچج ځقڂدددو ددددڄ َقُدددً ثٽچُْدددجدىًٌ فدددوعچج ځقڂدددو ددددڄ ٩ذدددو ثهلل
ثألڅٚجًٌ ٵجٻ أمذٌڅٍ إٔ٪ظ ٩ڄ دڄ ٌَُّڄ ٩ڄ مجٽو ثٽقديثء ٩دڄ أددٍ ٵالددز
٩ڄ أدٍ ثٽڂهپخ ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فٚدُڄ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٙدپً
دهددڀ ٱْددهج ٱْددؾو ّددؾوصُڄ عددڀ صٖددهو عددڀ ّددپڀ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ
٭ٌَخ ٙقُـ وًوي ځقڂو دڄ ّدٌَُڄ ٩دڄ أددٍ ثٽڂهپدخ وهدى ٩دڀ أددٍ ٵالددز
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٭ٌُ هيث ثٽقوَظ وًوي ځقڂو هيث ثٽقوَظ ٩ڄ مجٽو ثٽقيثء ٩ڄ أدٍ ٵالدز ٩ڄ
أدٍ ثٽڂهپخ وأدى ثٽڂهپخ ثّڂه ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ڂٌو وَٶجٻ أَٞدج ځ٪جوَدز ددڄ
٩ڂٌو وٵو ًوي ٩ذو ثٽىهجح ثٽغٶٲٍ وهُٖڀ و٭ٌُ وثفو هيث ثٽقوَظ ٩دڄ مجٽدو
ثٽقيثء ٩ڄ أدٍ ٵالدز د٢ىٽه وهى فوَظ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ أڃ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ ّددپڀ ٱددٍ عددالط ًٹ٪ددجس ځددڄ ثٽٚ٪ددٌ ٱٶددجٿ ًؽددټ َٶددجٻ ٽدده ثٽنٌدددجٳ
وثمضپدٰ أهددټ ثٽ٪پددڀ ٱددٍ ثٽضٖددهو ٱددٍ ّدؾوصٍ ثٽْددهى ٱٶددجٻ دٞ٪ددهڀ َضٖددهو ٱُهڂددج
وَْپڀ وٵجٻ دٞ٪هڀ ٽُِ ٱُهڂج صٖهو وصْپُڀ وإىث ّؾوهڂج ٵذټ ثٽْالٿ ٽڀ َضٖهو
وهى ٵىٻ أفڂو وإّقجٳ ٵجال إىث ّؾو ّؾوصٍ ثٽْهى ٵذټ ثٽْالٿ ٽڀ َضٖهو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َٚپٍ ٱُٖٸ ٱٍ ثٽََجهر وثٽچٶٚجڃ
[  ] 285فدددوعچج أفڂدددو ددددڄ ځچُددد ٨فدددوعچج إّدددڂجُ٩ټ ددددڄ إددددٌثهُڀ فدددوعچج هٖدددجٿ
ثٽوّضىثةٍ ٩ڄ َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ ٩ڄ ُ٩دج٪َ ٛچدٍ ددڄ هدالٻ ٵدجٻ ٵپدش ألددٍ
ُّ٪و أفوڅج َٚپٍ ٱال َوًٌ ٹُٰ َٚپٍ ٱٶدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ إىث ٙپً أفدوٹڀ ٱپدڀ َدوً ٹُدٰ ٙدپً ٱپُْدؾو ّدؾوصُڄ وهدى ؽدجٽِ ٵدجٻ
وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩غڂددجڃ وثدددڄ ځْدد٪ىه و٩جةٖددز وأدددٍ هٌَددٌر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً
فوَظ أدٍ ُّ٪و فوَظ فْڄ وٵو ًوٌ هديث ثٽقدوَظ ٩دڄ أددٍ ّدُ٪و ځدڄ ٭ُدٌ
هيث ثٽىؽه وٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵجٻ إىث ٕٸ أفوٹڀ ٱدٍ
ثٽىثفور وثٽغچضُڄ ٱپُؾ٪پهڂج وثفور وإىث ٕٸ ٱٍ ثٽغچضُڄ وثٽغالط ٱپُؾ٪پهڂج عچضُڄ
وَْدؾو ٱدٍ ىٽدٸ ّدؾوصُڄ ٵذدټ أڃ َْدپڀ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث ٩چدو أٙدقجدچج وٵددجٻ
د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ إىث ٕٸ ٱٍ ٙالصه ٱپڀ َوًٹڀ ٙپً ٱپُ٪و
[  ] 286فددوعچج ٵضُذ دز فددوعچج ثٽپُددظ ٩ددڄ دددڄ ٕددهجح ٩ددڄ أدددٍ ّددپڂز ٩ددڄ أدددٍ
هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڃ ثٽٖدُ٢جڃ َدأصٍ أفدوٹڀ ٱدٍ
ٙددالصه ٱُپددذِ ٩پُدده فضددً ال َددوًٌ ٹددڀ ٙددپً ٱددئىث وؽددو ىٽددٸ أفددوٹڀ ٱپُْددؾو
ّؾوصُڄ وهى ؽجٽِ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث ثٽقوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 287فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ځقڂو دڄ مجٽو دڄ ٩غڂز ثٽذ ٌٌٚفدوعچج
إدٌثهُڀ دڄ ّ٪و ٵجٻ فوعچٍ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ځٺقدىٻ ٩دڄ ٹٌَدخ ٩دڄ ددڄ
٩ذجُ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶدىٻ
إىث ّهج أفوٹڀ ٱٍ ٙالصه ٱپڀ َوً وثفور ٙپً أو عچضُڄ ٱپُذڄ ٩پً وثفدور ٱدئڃ
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ٽڀ َوً عچضُڄ ٙپً أو عالعج ٱپُذڄ ٩پً عچضدُڄ ٱدئڃ ٽدڀ َدوً عالعدج ٙدپً أو أًد٪دج
ٱپُذڄ ٩پً عالط وٽُْؾو ّؾوصُڄ ٵذټ أڃ َْپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ
٭ٌَخ ٙقُـ وٵو ًوي هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ ځڄ ٭ٌُ هديث
ثٽىؽه ًوثڇ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذز ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َْپڀ ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ ځڄ ثٽ٦هٌ وثٽٌٚ٪
[  ] 288فوعچج ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪دڄ فدوعچج ځجٽدٸ ٩دڄ أَدىح ددڄ أددٍ صڂُڂدز
وهى أَىح ثٽْنضُجڅٍ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٌَُّڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ثڅٌٚٯ ځڄ ثعچضُڄ ٱٶجٻ ٽه ىو ثٽُوَڄ أٵٌٚس ثٽٚدالر أٿ څْدُش َدج
ًّىٻ ثهلل ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ أٙدوٳ ىو ثٽُدوَڄ ٱٶدجٻ ثٽچدجُ
څ٪ڀ ٱٶجٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٚپً ثعچضُڄ أمدٌَُڄ عدڀ ّدپڀ عدڀ ٹذدٌ
ٱْؾو ځغټ ّؾىهڇ أو أ١ىٻ عڀ ٹذٌ ٱٌٱد ٨عدڀ ّدؾو ځغدټ ّدؾىهڇ أو أ١دىٻ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ وثددڄ ٩ڂدٌو ىٌ ثٽُدوَڄ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وفدوَظ أددٍ هٌَدٌر فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثمضپدٰ أهدټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ هديث
ثٽقوَظ ٱٶجٻ د ٜ٪أهټ ثٽٺىٱز إىث صٺپڀ ٱٍ ثٽٚالر څجّدُج أو ؽدجهال أو ځدج ٹدجڃ
ٱئڅه َُ٪و ثٽٚالر وث٩ضپىث دأڃ هيث ثٽقدوَظ ٹدجڃ ٵذدټ صقدٌَڀ ثٽٺدالٿ ٱدٍ ثٽٚدالر
ٵدجٻ وأځددج ثٽٖددجٱ ٍ٪ٱددٌأي هدديث ثٽقددوَظ ٙددقُقج ٱٶددجٻ ددده وٵددجٻ هدديث أٙددـ ځددڄ
ثٽقوَظ ثٽيٌ ًوي ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱدٍ ثٽٚدجةڀ إىث أٹدټ څجّدُج
ٱئڅه ال َٶ ٍٞوإڅڂج هى ًٍٳ ًٍٵه ثهلل ٵجٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وٱٌٵىث هدؤالء ددُڄ ثٽ٪ڂدو
وثٽچُْجڃ ٱٍ أٹټ ثٽٚجةڀ دقوَظ أدٍ هٌٌَر وٵجٻ أفڂو ٱٍ فوَظ أددٍ هٌَدٌر
أڃ صٺپڀ ثإلځدجٿ ٱدٍ ٕدٍء ځدڄ ٙدالصه وهدى َدٌي أڅده ٵدو أٹڂپهدج عدڀ ٩پدڀ أڅده ٽدڀ
َٺڂپهج َضڀ ٙالصه وځڄ صٺپڀ مپدٰ ثإلځدجٿ وهدى َ٪پدڀ أڃ ٩پُده دٶُدز ځدڄ ثٽٚدالر
ٱ٪پُه أڃ َْضٶذپهج وثفضؼ دأڃ ثٽٲدٌثة ٜٹجڅدش صدَثه وصدچٶ٘ ٩پدً ٩هدو ًّدىٻ
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱئڅڂج صٺپڀ ىو ثٽُوَڄ وهدى ٩پدً َٶدُڄ ځدڄ ٙدالصه أڅهدج
صڂش وٽُِ هٺيث ثٽُىٿ ٽُِ ألفدو أڃ َدضٺپڀ ٩پدً ځ٪چدً ځدج صٺپدڀ ىو ثٽُدوَڄ ألڃ
ثٽٲٌثة ٜثٽُدىٿ ال َدَثه ٱُهدج وال َدچٶ٘ ٵدجٻ أفڂدو څقدىث ځدڄ هديث ثٽٺدالٿ وٵدجٻ
إّقجٳ څقى ٵىٻ أفڂو ٱٍ هيث ثٽذجح
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٱٍ ثٽچ٪جٻ
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[  ] 311فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج إّڂجُ٩ټ دڄ إدٌثهُڀ ٩دڄ ّدُ٪و ددڄ َََدو
أدددٍ ځْددپڂز ٵددجٻ ٵپددش ألڅددِ دددڄ ځجٽددٸ أٹددجڃ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ
َٚپٍ ٱٍ څ٪پُه ٵجٻ څ٪ڀ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه و٩ذدو ثهلل ددڄ
أدددٍ فذُذددز و٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ڂددٌو و٩ڂددٌو دددڄ فٌَددظ وٕددوثه دددڄ أوُ وأوُ
ثٽغٶٲٍ وأدٍ هٌَدٌر و٢٩دجء ًؽدټ ځدڄ دچدٍ ٕدُذز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أڅدِ
فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶچىس ٱٍ ٙالر ثٽٲؾٌ
[  ] 310فوعچج ٵضُذز وځقڂو دڄ ثٽڂغچً ٵجال فوعچج ٭چوً ځقڂو ددڄ ؽ٪ٲدٌ ٩دڄ
ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ځٌر ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٩دڄ ثٽذدٌثء ددڄ ٩دجٍح
أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٶچش ٱٍ ٙالر ثٽٚذـ وثٽڂٮدٌح ٵدجٻ وٱدٍ
ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ وأڅِ وأدٍ هٌٌَر وثدڄ ٩ذدجُ ومٲدجٯ ددڄ إَڂدجء ددڄ ًفٞدز
ثٽٮٲجًٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ثٽذٌثء فوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثمضپدٰ أهدټ ثٽ٪پدڀ
ٱٍ ثٽٶچىس ٱٍ ٙالر ثٽٲؾٌ ٱدٌأي د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُدده وّددپڀ و٭ُددٌهڀ ثٽٶچددىس ٱددٍ ٙددالر ثٽٲؾددٌ وهددى ٵددىٻ ځجٽددٸ وثٽٖددجٱٍ٪
وٵددجٻ أفڂددو وإّددقجٳ ال َٶچددش ٱددٍ ثٽٲؾددٌ إال ٩چددو څجٍٽددز صچددَٻ دجٽڂْددپڂُڄ ٱددئىث
څَٽش څجٍٽز ٱپ ځجٿ أڃ َو٩ى ٽؾُىٓ ثٽڂْپڂُڄ
دجح ځج ؽجء ٱٍ صٌٷ ثٽٶچىس
[  ] 311فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ أدٍ ځجٽدٸ ثألٕدؾٍ٪
ٵجٻ ٵپدش ألددٍ َدج أددش ثڅدٸ ٵدو ٙدپُش مپدٰ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
وأدٍ دٺٌ و٩ڂٌ و٩غڂجڃ و٩پٍ دڄ أددٍ ١جٽدخ ههچدج دجٽٺىٱدز څقدىث ځدڄ مڂدِ
ّددچُڄ أٹددجڅىث َٶچضددىڃ ٵددجٻ أٌ دچددٍ ځقددوط ٵددجٻ أدددى ْ٩ددًُ هدديث فددوَظ فْددڄ
ٙددقُـ وثٽ٪ڂددټ ٩پُدده ٩چددو أٹغددٌ أهددټ ثٽ٪پددڀ وٵددجٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ أڃ ٵچددش ٱددٍ
ثٽٲؾددٌ ٱقْددڄ وإڃ ٽددڀ َٶچددش ٱقْددڄ وثمضددجً أڃ ال َٶچددش وٽددڀ َددٌ دددڄ ثٽڂذددجًٷ
ثٽٶچىس ٱٍ ثٽٲؾٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وأدى ځجٽٸ ثألٕؾ ٍ٪ثّڂه ّ٪و دڄ ١جًٳ ددڄ
إُٔڀ
Page 60 of 128

ّ
سننالترمذي

الجزءالثاني

[  ] 312فوعچج ٙجٽـ دڄ ٩ذو ثهلل فدوعچج أددى ٩ىثڅدز ٩دڄ أددٍ ځجٽدٸ ثألٕدؾٍ٪
دهيڇ ثإلّچجه څقىڇ دڂ٪چجڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َ ِ٢٪ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 313فوعچج ٵضُذز فوعچج ًٱج٩ز دڄ َقُدً ددڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ًٱج٩دز ددڄ ًثٱد٨
ثٽًَٵدٍ ٩دڄ ٩ددڀ أدُده ځ٪دجى دددڄ ًٱج٩دز ٩ددڄ أدُده ٵدجٻ ٙددپُش مپدٰ ًّددىٻ ثهلل
ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱْ٢٪ددش ٱٶپددش ثٽقڂددو هلل فڂددوث ٹغُددٌث ُ١ذددج ځذجًٹددج ٱُدده
ځذجًٹددج ٩پُدده ٹڂددج َقددخ ًدچددج وٌَٝددً ٱپڂددج ٙددپً ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده
وّپڀ ثڅٌٚٯ ٱٶجٻ ځڄ ثٽڂضٺپڀ ٱدٍ ثٽٚدالر ٱپدڀ َدضٺپڀ أفدو عدڀ ٵجٽهدج ثٽغجڅُدز ځدڄ
ثٽڂضٺپڀ ٱٍ ثٽٚالر ٱپڀ َضٺپڀ أفو عڀ ٵجٽهج ٱٍ ثٽغجٽغز ځڄ ثٽڂضٺپڀ ٱٍ ثٽٚالر ٱٶدجٻ
ًٱج٩ز دڄ ًثٱ ٨دڄ ٩ٲٌثء أڅج َدج ًّدىٻ ثهلل ٵدجٻ ٹُدٰ ٵپدش ٵدجٻ ٵپدش ثٽقڂدو هلل
فڂوث ٹغٌُث ُ١ذج ځذجًٹج ٱُه ځذجًٹدج ٩پُده ٹڂدج َقدخ ًدچدج وٌَٝدً ٱٶدجٻ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽيٌ څٲٍْ دُدوڇ ٽٶدو ثدضدوًهج دٞد٪ز وعالعدىڃ ځپٺدج أَهدڀ
َ٪ٚو دهج ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أڅِ ووثةټ دڄ فؾٌ و٩جځٌ ددڄ ًدُ٪دز ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ ًٱج٩ز فوَظ فْڄ وٹأڃ هيث ثٽقوَظ ٩چو د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ أڅده
ٱددٍ ثٽض٢ددى ٧ألڃ ٭ُددٌ وثفددو ځددڄ ثٽضددجدُ٪ڄ ٵددجٽىث إىث ٢٩ددِ ثٽٌؽددټ ٱددٍ ثٽٚددالر
ثٽڂٺضىدز إڅڂج َقڂو ثهلل ٱٍ څٲْه وٽڀ َىّ٪ىث ٱٍ أٹغٌ ځڄ ىٽٸ
دجح ځج ؽجء ٱٍ څْل ثٽٺالٿ ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 314فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هُٖڀ أمذٌڅج إّڂجُ٩ټ دڄ أددٍ مجٽدو ٩دڄ
ثٽقٌط دڄ ٕذُټ ٩ڄ أدٍ ٩ڂٌو ثٽُٖذجڅٍ ٩ڄ ٍَو دڄ أًٵڀ ٵجٻ ٹچج څضٺپڀ مپدٰ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ثٽٚالر َٺپڀ ثٽٌؽټ ځچج ٙجفذه إٽً ؽجڅذده فضدً
څَٽش { وٵىځىث هلل ٵجڅضُڄ } ٱأځٌڅج دجٽْٺىس وڅهُچج ٩ڄ ثٽٺالٿ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ دڄ ځْ٪ىه وځ٪جوَز دڄ ثٽقٺڀ ٵجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٍَدو ددڄ أًٵدڀ فدوَظ
فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پُه ٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ٵجٽىث إىث صٺپڀ ثٽٌؽدټ ٩جځدوث ٱدٍ
ثٽٚالر أو څجّدُج أ٩دجه ثٽٚدالر وهدى ٵدىٻ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ وثددڄ ثٽڂذدجًٷ وأهدټ
ثٽٺىٱز وٵجٻ دٞ٪هڀ إىث صٺپڀ ٩جځوث ٱٍ ثٽٚالر أ٩جه ثٽٚالر وإڃ ٹدجڃ څجّدُج أو
ؽجهال أؽَأڇ وده َٶىٻ ثٽٖجٱٍ٪
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩چو ثٽضىدز
[  ] 315فوعچج ٵضُذز فوعچج أددى ٩ىثڅدز ٩دڄ ٩غڂدجڃ ددڄ ثٽڂٮُدٌر ٩دڄ ٩پدٍ ددڄ
ًدُ٪ز ٩ڄ أّڂجء دڄ ثٽقٺڀ ثٽٲَثًٌ ٵجٻ ّڂ٪ش ٩پُج َٶىٻ إڅدٍ ٹچدش ًؽدال إىث
ّڂ٪ش ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ فدوَغج څٲ٪چدٍ ثهلل ځچده دڂدج ٕدجء أڃ
َچٲ٪چٍ ده وإىث فوعچٍ ًؽټ ځڄ أٙقجده ثّضقپٲضه ٱدئىث فپدٰ ٽدٍ ٙدوٵضه وإڅده
فوعچٍ أدى دٺٌ وٙوٳ أددى دٺدٌ ٵدجٻ ّدڂ٪ش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َٶىٻ ځج ځڄ ًؽټ َيڅخ ىڅذج عڀ َٶىٿ ٱُض٢هٌ عڀ َٚدپٍ عدڀ َْدضٮٲٌ ثهلل إال ٭ٲدٌ
ثهلل ٽه عڀ ٵٌأ هيڇ ثَِز { وثٽديَڄ إىث ٱ٪پدىث ٱجفٖدز أو ٥پڂدىث أڅٲْدهڀ ىٹدٌوث ثهلل
ٱجّضٮٲٌوث ٽيڅىدهڀ وځڄ َٮٲدٌ ثٽديڅىح إال ثهلل وٽدڀ َٚدٌوث ٩پدً ځدج ٱ٪پدىث وهدڀ
َ٪پڂدىڃ } ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذدجح ٩ددڄ دددڄ ځْد٪ىه وأدددٍ ثٽددوًهثء وأڅدِ وأدددٍ أځجځددز
وځ٪جى ووثعپز وأدٍ ثٽٌُْ وثّڂه ٹ٪خ دڄ ٩ڂدٌو ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٩پدٍ
فوَظ فْڄ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ هيث ثٽىؽه ځڄ فدوَظ ٩غڂدجڃ ددڄ ثٽڂٮُدٌر وًوي
٩چه ٕ٪ذز و٭ُدٌ وثفدو ٱٌٱ٪دىڇ ځغدټ فدوَظ أددٍ ٩ىثڅدز وًوثڇ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ
وځْ ٌ٪ٱأوٵٲجڇ وٽڀ ٌَٱ٪ج إٽً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٵو ًوٌ ٩دڄ ځْدٌ٪
هيث ثٽقوَظ ځٌٱى٩ج أَٞج وال څٌ٪ٯ ألّڂجء دڄ ثٽقٺڀ فوَغج ځٌٱى٩ج إال هيث
دجح ځج ؽجء ځضً َؤځٌ ثٽٚذٍ دجٽٚالر
[  ] 316فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅدج فٌځپدز ددڄ ٩ذدو ثٽََ٪دَ ددڄ ثٽٌدُد ٨ددڄ
ّذٌر ثٽؾهچٍ ٩ڄ ٩ڂه ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ثٽٌدُد ٨ددڄ ّدذٌر ٩دڄ أدُده ٩دڄ ؽدوڇ ٵدجٻ
ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٩پڂددىث ثٽٚددذٍ ثٽٚددالر دددڄ ّددذّ ٨ددچُڄ
وثٌٝدىڇ ٩پُهج دڄ  ٌٖ٩ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ أدى ًُْ٩
فوَظ ّذٌر ددڄ ځ٪ذدو ثٽؾهچدٍ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ و٩پُده ثٽ٪ڂدټ ٩چدو د٪دٜ
أهټ ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ أفڂو وإّقجٳ وٵجال ځج صٌٷ ثٽٮالٿ د٪و ثٽ ٌٖ٪ځدڄ ثٽٚدالر
ٱئڅه َُ٪و ٵجٻ أدى  ًُْ٩وّذٌر هى دڄ ځ٪ذو ثٽؾهچٍ وَٶجٻ هى دڄ ٩ىّؾز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َقوط ٱٍ ثٽضٖهو
[  ] 317فددوعچج أفڂددو دددڄ ځقڂددو دددڄ ځىّددً ثٽڂپٶددخ ځٌهوَدده ٵددجٻ أمذٌڅددج دددڄ
ثٽڂذجًٷ أمذٌڅج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٍَجه دڄ أڅ٪ڀ أڃ ٩ذو ثٽدٌفڂڄ ددڄ ًثٱد ٨ودٺدٌ
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دڄ ّىثهر أمذدٌثڇ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌو ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ إىث أفوط َ٪چٍ ثٽٌؽټ وٵو ؽپِ ٱٍ آمٌ ٙالصه ٵذټ أڃ َْپڀ ٱٶو ؽجٍس
ٙالصه ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ إّچجهڇ ٽدُِ دديثٷ ثٽٶدىي وٵدو ثٝدٌ٢دىث ٱدٍ
إّچجهڇ وٵو ىهخ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ إٽً هيث ٵجٽىث إىث ؽپِ ځٶوثً ثٽضٖهو وأفدوط
ٵذټ أڃ َْپڀ ٱٶو صڂش ٙالصه وٵدجٻ د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ إىث أفدوط ٵذدټ أڃ َضٖدهو
وٵذټ أڃ َْپڀ أ٩جه ثٽٚالر وهى ٵدىٻ ثٽٖدجٱ ٍ٪وٵدجٻ أفڂدو إىث ٽدڀ َضٖدهو وّدپڀ
أؽددَثڇ ٽٶددىٻ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وصقپُپهددج ثٽضْددپُڀ وثٽضٖددهو أهددىڃ ٵددجٿ
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱددٍ ثعچضددُڄ ٱڂٞددً ٱددٍ ٙددالصه وٽددڀ َضٖددهو وٵددجٻ
إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ إىث صٖدهو وٽدڀ َْدپڀ أؽدَثڇ وثفدضؼ دقدوَظ ددڄ ځْد٪ىه فدُڄ
٩پڂه ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽضٖهو ٱٶجٻ إىث ٱٌ٭ش ځڄ هيث ٱٶو ٵٞدُش ځدج
٩پُٸ ٵجٻ أدى  ًُْ٩و٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٍَجه دڄ أڅ٪دڀ هدى ثإلٱٌَٶدٍ وٵدو ٝد٪ٲه
د ٜ٪أهټ ثٽقوَظ ځچهڀ َقًُ دڄ ُّ٪و ثٽٶ٢جڃ وأفڂو دڄ فچذټ
دجح ځج ؽجء إىث ٹجڃ ثٽڂ ٌ٢ٱجٽٚالر ٱٍ ثٽٌفجٻ
[  ] 318فوعچج أدى فٲ٘ ٩ڂٌو دڄ ٩پٍ ثٽذ ٌٌٚفوعچج أددى هثوه ثٽُ٢جٽْدٍ
فوعچج ٍهٌُ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ ٩ڄ ؽدجدٌ ٵدجٻ ٹچدج ځد ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱدٍ ّدٲٌ ٱجٙدجدچج ځ٢دٌ ٱٶدجٻ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدڄ ٕدجء
ٱپُٚټ ٱٍ ًفپه ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ وّدڂٌر وأددٍ ثٽڂپدُـ ٩دڄ أدُده
و٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ّڂٌر ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ؽجدٌ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو
ًمد٘ أهددټ ثٽ٪پدڀ ٱددٍ ثٽٶ٪دىه ٩ددڄ ثٽؾڂج٩ددز وثٽؾڂ٪دز ٱددٍ ثٽڂ٢دٌ وثٽ٢ددُڄ وددده
َٶدىٻ أفڂدو وإّدقجٳ ٵدجٻ أددى ُْ٩ددً ّدڂ٪ش أددج ًٍ٩دز َٶدىٻ ًوي ٩ٲدجڃ دددڄ
ځْدپڀ ٩دڄ ٩ڂددٌو ددڄ ٩پدٍ فددوَغج وٵدجٻ أددى ًٍ٩ددز ٽدڀ څدٌ دجٽذٚددٌر أفٲد ٤ځددڄ
هؤالء ثٽغالعز ٩پٍ دڄ ثٽڂوَچٍ وثدڄ ثٽٖدجىٹىڅٍ و٩ڂدٌو ددڄ ٩پدٍ وأددى ثٽڂپدُـ
ثّڂه ٩جځٌ وَٶجٻ ٍَو دڄ أّجځز دڄ ٩ڂٌُ ثٽهيٽٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضْذُـ ٱٍ أهدجً ثٽٚالر
[  ] 301فوعچج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ دڄ فذُدخ ددڄ ثٽٖدهُو ثٽذٚدٌٌ و٩پدٍ ددڄ
فؾٌ ٵدجال فدوعچج ٩ضدجح ددڄ دٖدٌُ ٩دڄ مٚدُٰ ٩دڄ ځؾجهدو و٩ٺٌځدز ٩دڄ ددڄ
٩ذجُ ٵجٻ ؽجء ثٽٲٶٌثء إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٽىث َج ًّىٻ ثهلل
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أڃ ثأل٭چُددجء َٚددپىڃ ٹڂددج څٚددپٍ وَٚددىځىڃ ٹڂددج څٚددىٿ وٽهددڀ أځددىثٻ َ٪ضٶددىڃ
وَضٚوٵىڃ ٵجٻ ٱئىث ٙپُضڀ ٱٶىٽىث ّذقجڃ ثهلل عالعج وعالعُڄ ځٌر ثٽقڂدو هلل عالعدج
وعالعُڄ ځٌر وثهلل أٹذدٌ أًد٪دج وعالعدُڄ ځدٌر وال إٽده إال ثهلل ٖ٩دٌ ځدٌثس ٱدئڅٺڀ
صددوًٹىڃ ددده ځددڄ ّددذٶٺڀ وال َْددذٶٺڀ ځددڄ د٪ددوٹڀ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٹ٪ددخ دددڄ
٩ؾٌر وأڅِ و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو وٍَو دڄ عجدش وأدٍ ثٽوًهثء وثدڄ ٩ڂٌ وأددٍ
ىً ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ دڄ ٩ذجُ فوَظ فْڄ ٭ٌَخ وٱٍ ثٽذجح أَٞج ٩ڄ
أدددٍ هٌَددٌر وثٽڂٮُددٌر وٵددو ًوٌ ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڅدده ٵددجٻ
مٚپضجڃ ال َقُٚهڂج ًؽټ ځْپڀ إال همټ ثٽؾچز َْدذـ ثهلل ٱدٍ هددٌ ٹدټ ٙدالر
ٌٖ٩ث وَقڂوڇ ٌٖ٩ث وَٺذٌڇ ٌٖ٩ث وَْذـ ثهلل ٩چو ځچجځه عالعج وعالعُڄ وَقڂوڇ
عالعج وعالعُڄ وَٺذٌڇ أًد٪ج وعالعُڄ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩پً ثٽوثدز ٱٍ ثٽُ٢ڄ وثٽڂٌ٢
[  ] 300فوعچج َقًُ دڄ ځىًّ فوعچج ٕذجدز دڄ ّىثً فوعچج ٩ڂٌ دڄ ثٽٌځدجؿ
ثٽذپنٍ ٩ڄ ٹغٌُ دڄ ٍَجه ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ٩غڂجڃ دڄ َ٪پً دڄ ځٌر ٩دڄ أدُده ٩دڄ
ؽوڇ أڅهڀ ٹجڅىث ځ ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱدٍ ځْدٌُ ٱدجڅضهىث إٽدً ځٞدُٴ
وفٌٞس ثٽٚالر ٱڂٌ٢وث ثٽْڂجء ځڄ ٱىٵهڀ وثٽذپز ځڄ أّٲټ ځچهڀ ٱأىڃ ًّىٻ
ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وهددى ٩پددً ًثفپضدده وأٵددجٿ أو أٵددجٿ ٱضٶددوٿ ٩پددً ًثفپضدده
ٱٚپً دهڀ َىځب إَڂجء َؾ٪ټ ثٽْؾىه أمٲ ٜځڄ ثٽٌٹى ٧ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث
فوَظ ٭ٌَدخ صٲدٌه دده ٩ڂدٌ ددڄ ثٽٌځدجؿ ثٽذپندٍ ال َ٪دٌٯ إال ځدڄ فوَغده وٵدو
ًوي ٩چه ٭ٌُ وثفو ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ وٹيٽٸ ًوٌ ٩ڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ أڅده ٙدپً
ٱددٍ ځددجء و١ددُڄ ٩پددً هثدضدده وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ وددده َٶددىٻ أفڂددو
وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثالؽضهجه ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 301فوعچج ٵضُذز ودٌٖ دڄ ځ٪جى ثٽ٪ٶوٌ ٵجال فوعچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٍَجه دڄ
٩الٵز ٩ڄ ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٵدجٻ ٙدپً ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ فضدً
ثڅضٲنش ٵوځجڇ ٱٶُټ ٽه أصضٺپٰ هيث وٵو ٭ٲٌ ٽٸ ځج صٶوٿ ځڄ ىڅذٸ وځج صدأمٌ ٵدجٻ
أٱال أٹىڃ ٩ذوث ٕٺىًث ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر و٩جةٖز ٵجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز فوَظ فْڄ ٙقُـ
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دجح ځج ؽجء أڃ أوٻ ځج َقجّخ ده ثٽ٪ذو َىٿ ثٽٶُجځز ثٽٚالر
[  ] 302فوعچج ٩پٍ دڄ څ ٌٚدڄ ٩پٍ ثٽؾهٞڂٍ فوعچج ّهټ دڄ فڂجه فدوعچج
هڂجٿ ٵجٻ فوعچٍ ٵضدجهر ٩دڄ ثٽقْدڄ ٩دڄ فٌَدظ ددڄ ٵذُٚدز ٵدجٻ ٵدوځش ثٽڂوَچدز
ٱٶپش ثٽپهڀ ٌَْ ٽٍ ؽپُْج ٙجٽقج ٵجٻ ٱؾپْش إٽً أدٍ هٌٌَر ٱٶپش أڅدٍ ّدأٽش
ثهلل أڃ ٌٍَٵچٍ ؽپُْج ٙجٽقج ٱقوعچٍ دقوَظ ّدڂ٪ضه ځدڄ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٽ٪ټ ثهلل أڃ َچٲ٪چٍ ده ٱٶجٻ ّڂ٪ش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َٶىٻ أڃ أوٻ ځج َقجّخ ده ثٽ٪ذو َىٿ ثٽٶُجځز ځڄ ٩ڂپه ٙالصه ٱئڃ ٙدپقش ٱٶدو
أٱپـ وأڅؾـ وإڃ ٱْوس ٱٶدو مدجح ومْدٌ ٱدئڃ ثڅدضٶ٘ ځدڄ ٱٌَٞدضه ٕدٍء ٵدجٻ
ثٽددٌح ٩ددَ وؽددټ ثڅ٦ددٌوث هددټ ٽ٪ذددوٌ ځددڄ ص٢ددى ٧ٱُٺڂددټ دهددج ځددج ثڅددضٶ٘ ځددڄ
ثٽٲٌَٞز عڀ َٺىڃ ّجةٌ ٩ڂپه ٩پً ىٽٸ ٵجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ صڂدُڀ ثٽدوثًٌ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه وٵو ًوٌ هيث
ثٽقوَظ ځڄ ٭ٌُ هيث ثٽىؽه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وٵدو ًوي د٪د ٜأٙدقجح ثٽقْدڄ
٩ڄ ثٽقْڄ ٩ڄ ٵذُٚز دڄ فٌَظ ٭ٌُ هيث ثٽقوَظ وثٽڂٖدهىً هدى ٵذُٚدز ددڄ
فٌَظ وًوٌ ٩ڄ أڅدِ ددڄ فٺدُڀ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ څقى هيث
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ ٙپً ٱٍ َىٿ وٽُپز عچضٍ ٖ٩دٌر ًٹ٪دز ځدڄ ثٽْدچز وځجٽده ٱُده
ځڄ ثٽٲٞټ
[  ] 303فوعچج ځقڂو دڄ ًثٱ ٨ثٽچُْجدىًٌ فوعچج إّقجٳ ددڄ ّدپُڂجڃ ثٽدٌثٌٍ
فوعچج ثٽڂٮٌُر دڄ ٍَجه ٩دڄ ٢٩دجء ٩دڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ځڄ عجدٌ ٩پً عچضٍ ٌٖ٩ر ًٹ٪ز ځڄ ثٽْچز دچٍ ثهلل ٽه دُضج ٱدٍ ثٽؾچدز
أًدً ٨ٹ٪جس ٵذټ ثٽ٦هٌ وًٹ٪ضُڄ د٪وهج وًٹ٪ضُڄ د٪و ثٽڂٮدٌح وًٹ٪ضدُڄ د٪دو
ثٽٖ٪جء وًٹ٪ضُڄ ٵذټ ثٽٲؾدٌ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أٿ فذُذدز وأددٍ هٌَدٌر وأددٍ
ځىًّ وثدڄ ٩ڂٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ ٩جةٖدز فدوَظ ٭ٌَدخ ځدڄ هديث ثٽىؽده
وځٮٌُر دڄ ٍَجه ٵو صٺپڀ ٱُه د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ ٵذټ فٲ٦ه
[  ] 304فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج ځؤځټ هى ددڄ إّدڂجُ٩ټ فدوعچج ّدٲُجڃ
ثٽغىًٌ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ثٽڂُْخ دڄ ًثٱ٩ ٨ڄ ٩چذْز دڄ أدٍ ّٲُجڃ ٩ڄ أٿ
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فذُذز ٵجٽش ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٙدپً ٱدٍ َدىٿ وٽُپدز عچضدٍ
ٌٖ٩ر ًٹ٪ز دچٍ ٽه دُش ٱٍ ثٽؾچز أًد٪ج ٵذټ ثٽ٦هٌ وًٹ٪ضُڄ د٪دوهج وًٹ٪ضدُڄ
د٪و ثٽڂٮٌح وًٹ٪ضُڄ د٪و ثٽٖ٪جء وًٹ٪ضدُڄ ٵذدټ ٙدالر ثٽٲؾدٌ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
وفوَظ ٩چذْز ٩ڄ أٿ فذُذز ٱٍ هيث ثٽذجح فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵدو ًوٌ ٩دڄ
٩چذْز ځڄ ٭ٌُ وؽه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ ځڄ ثٽٲٞټ
[  ] 305فوعچج ٙجٽـ ددڄ ٩ذدو ثهلل ثٽضٌځديٌ فدوعچج أددى ٩ىثڅدز ٩دڄ ٵضدجهر ٩دڄ
ًٍثًر دڄ أوٱً ٩ڄ ّ٪و دڄ هٖجٿ ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽدش ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ًٹ٪ضج ثٽٲؾٌ مٌُ ځڄ ثٽوڅُج وځج ٱُهج ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پدٍ وثددڄ
٩ڂٌ وثدڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩جةٖز فوَظ فْڄ ٙدقُـ وٵدو ًوي
أفڂو دڄ فچذټ ٩ڄ ٙجٽـ دڄ ٩ذو ثهلل ثٽضٌځيٌ فوَظ ٩جةٖز
دجح ځج ؽجء ٱٍ صنٲُٰ ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ وځج ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶدٌأ
ٱُهڂج
[  ] 306فوعچج ځقڂىه دڄ ٭دُالڃ وأددى ٩ڂدجً ٵدجال فدوعچج أددى أفڂدو ثٽَدُدٌٌ
فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ځؾجهو ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵدجٻ ًځٶدش ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٕهٌث ٱٺجڃ َٶٌأ ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ ٵذدټ ثٽٲؾدٌ دٶدټ َدج أَهدج ثٽٺدجٱٌوڃ
وٵددټ هددى ثهلل أفددو ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ دددڄ ځْدد٪ىه وأڅددِ وأدددٍ هٌَددٌر وثدددڄ
٩ذجُ وفٲٚز و٩جةٖز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ وال څٌ٪ٱه
ځڄ فوَظ ثٽغىًٌ ٩ڄ أددٍ إّدقجٳ إال ځدڄ فدوَظ أددٍ أفڂدو وثٽڂ٪دٌوٯ ٩چدو
ثٽچجُ فوَظ إٌّثةُټ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ وٵدو ًوٌ ٩دڄ أددٍ أفڂدو ٩دڄ إّدٌثةُټ
هيث ثٽقوَظ أَٞج وأدى أفڂدو ثٽَدُدٌٌ عٶدز فدجٱ ٤ٵدجٻ ّدڂ٪ش دچدوثًث َٶدىٻ ځدج
ًأَش أفوث أفْڄ فٲ٦ج ځڄ أدٍ أفڂو ثٽَدٌٌُ وأدى أفڂو ثّڂه ځقڂو ددڄ ٩ذدو
ثهلل دڄ ثٽَدٌُ ثٽٺىٱٍ ثألّوٌ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٺالٿ د٪و ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ
[  ] 307فددوعچج َىّددٰ دددڄ ُْ٩ددً ثٽڂددٌوٌٍ فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ إهًَددِ ٵددجٻ
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ّڂ٪ش ځجٽٸ ددڄ أڅدِ ٩دڄ أددٍ ثٽچٞدٌ ٩دڄ أددٍ ّدپڂز ٩دڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ٹدجڃ
ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث ٙدپً ًٹ٪ضدٍ ثٽٲؾدٌ ٱدئڃ ٹجڅدش ٽده ثٽدٍ فجؽدز
ٹپڂچٍ وإال مٌػ إٽً ثٽٚالر ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ٹٌڇ
د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ و٭ُدٌهڀ ثٽٺدالٿ
د٪و ١پى ٧ثٽٲؾٌ فضً َٚپٍ ٙالر ثٽٲؾٌ إال ځج ٹجڃ ځڄ ىٹٌ ثهلل أو ځڂج ال ددو
ځچه وهى ٵىٻ أفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ال ٙالر د٪و ١پى ٧ثٽٲؾٌ إال ًٹ٪ضُڄ
[  ] 308فوعچج أفڂو دڄ ٩ذور ثٽٞذٍ فوعچج ٩ذو ثٽ َََ٪دڄ ځقڂدو ٩دڄ ٵوثځدز
دڄ ځىًّ ٩ڄ ځقڂو دڄ ثٽقُٚڄ ٩ڄ أدٍ ٩پٶڂز ٩ڄ َْجً ځىٽً دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ
دددڄ ٩ڂددٌ أڃ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٵددجٻ ال ٙددالر د٪ددو ثٽٲؾددٌ إال
ّؾوصُڄ وځ٪چً هيث ثٽقوَظ إڅڂج َٶدىٻ ال ٙدالر د٪دو ١پدى ٧ثٽٲؾدٌ إال ًٹ٪ضدٍ
ثٽٲؾٌ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو وفٲٚز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ
٩ڂٌ فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ٵوثځدز ددڄ ځىّدً وًوي ٩چده ٭ُدٌ
وثفو وهى ځج ثؽضڂ٩ ٨پُه أهټ ثٽ٪پڀ ٹٌهىث أڃ َٚپٍ ثٽٌؽټ د٪و ١پى ٧ثٽٲؾدٌ
إال ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثإل٢ٝؾج ٧د٪و ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ
[  ] 311فددوعچج دٖددٌ دددڄ ځ٪ددجى ثٽ٪ٶددوٌ فددوعچج ٩ذددو ثٽىثفددو دددڄ ٍَددجه فددوعچج
ثأل٩ڂٔ ٩ڄ أددٍ ٙدجٽـ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ إىث ٙپً أفوٹڀ ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ ٱپُ٢ٞؾ٩ ٨پً َڂُچه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ
٩جةٖز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْدڄ ٙدقُـ ٭ٌَدخ ځدڄ هديث
ثٽىؽدده وٵددو ًوي ٩ددڄ ٩جةٖددز أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٹددجڃ إىث ٙددپً
ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ ٱٍ دُضه ث٢ٝؾ٩ ٨پً َڂُچه وٵو ًأي د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ َٲ٪دټ
هيث ثّضقذجدج
دجح ځج ؽجء إىث أٵُڂش ثٽٚالر ٱال ٙالر إال ثٽڂٺضىدز
[  ] 310فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج ًوؿ دڄ ٩ذدجهر فدوعچج ٍٹٌَدج ددڄ إّدقجٳ
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فوعچج ٩ڂٌو دڄ هَچدجً ٵدجٻ ّدڂ٪ش ٢٩دجء ددڄ َْدجً ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ ٵدجٻ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث أٵُڂش ثٽٚدالر ٱدال ٙدالر إال ثٽڂٺضىددز ٵدجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ دقُچز و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو و٩ذو ثهلل دڄ ٌّؽِ وثدڄ ٩ذجُ
وأڅددِ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ أدددٍ هٌَددٌر فددوَظ فْددڄ وهٺدديث ًوي أَددىح
ووًٵجء دڄ ٩ڂٌ وٍَدجه ددڄ ّد٪و وإّدڂجُ٩ټ ددڄ ځْدپڀ وځقڂدو ددڄ ؽقدجهر ٩دڄ
٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ وًوي فڂجه دڄ ٍَو وّٲُجڃ دڄ ُُ٩چدز ٩دڄ ٩ڂدٌو ددڄ هَچدجً ٱپدڀ ٌَٱ٪دجڇ
وثٽقددوَظ ثٽڂٌٱددى ٧أٙددـ ٩چددوڅج وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ٩چددو د٪دد ٜأهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ
أٙقجح ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ و٭ُدٌهڀ إىث أٵُڂدش ثٽٚدالر أڃ ال َٚدپٍ
ثٽٌؽټ إال ثٽڂٺضىدز وده َٶدىٻ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ وثددڄ ثٽڂذدجًٷ وثٽٖدجٱ ٍ٪وأفڂدو
وإّقجٳ وٵو ًوٌ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
ځڄ ٭ٌُ هديث ثٽىؽده ًوثڇ ُ٩دجٓ ددڄ ٩ذدجُ ثٽٶضذدجڅٍ ثٽڂٚدٌٌ ٩دڄ أددٍ ّدپڂز
٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څقى هيث
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ صٲىصه ثٽٌٹ٪ضجڃ ٵذټ ثٽٲؾٌ َٚپُهڂج د٪و ٙالر ثٽٲؾٌ
[  ] 311فوعچج ځقڂدو ددڄ ٩ڂدٌو ثٽْدىثٳ ثٽذپندٍ ٵدجٻ فدوعچج ٩ذدو ثٽََ٪دَ ددڄ
ځقڂو ٩ڄ ّ٪و دڄ ُّ٪و ٩ڄ ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ؽوڇ ٵُِ ٵجٻ مٌػ ًّىٻ
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱأٵُڂش ثٽٚالر ٱٚپُش ځ٪ه ثٽٚذـ عڀ ثڅٌٚٯ ثٽچذٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱىؽوڅٍ أٙپٍ ٱٶجٻ ځهدال َدج ٵدُِ أٙدالصجڃ ځ٪دج ٵپدش َدج
ًّىٻ ثهلل إڅٍ ٽڀ أٹڄ ًٹ٪ش ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ ٵجٻ ٱال إىڃ ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ
ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ ال څٌ٪ٱه ځغټ هيث إال ځڄ فوَظ ّد٪و ددڄ ّدُ٪و وٵدجٻ ّدٲُجڃ
دڄ ُُ٩چز ّڂ٢٩ ٨جء ددڄ أددٍ ًددجؿ ځدڄ ّد٪و ددڄ ّدُ٪و هديث وإڅڂدج َدٌوي هديث
ثٽقوَظ ځٌّال وٵو ٵجٻ ٵىٿ ځڄ أهټ ځٺز دهيث ثٽقوَظ ٽڀ ٌَوث دأّدج أڃ َٚدپٍ
ثٽٌؽټ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽڂٺضىدز ٵذټ أڃ ص٢پ ٨ثٽٖدڂِ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وّد٪و ددڄ
ُّ٪و هى أمى َقًُ ددڄ ّدُ٪و ثألڅٚدجًٌ ٵدجٻ وٵدُِ هدى ؽدو َقُدً ددڄ ّدُ٪و
ثألڅٚددجًٌ وَٶددجٻ هددى ٵددُِ دددڄ ٩ڂددٌو وَٶددجٻ هددى ٵددُِ دددڄ ٵهددو وإّددچجه هدديث
ثٽقددوَظ ٽددُِ دڂضٚددټ ځقڂددو دددڄ إدددٌثهُڀ ثٽضُڂددٍ ٽددڀ َْددڂ ٨ځددڄ ٵددُِ وًوي
دٞ٪هڀ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ ّ٪و دڄ ُّ٪و ٩ڄ ځقڂدو ددڄ إددٌثهُڀ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌػ ٱٌأي ٵُْج وهيث أٙـ ځڄ فوَظ ٩ذو ثٽ٩ َََ٪ڄ ّ٪و دڄ
ُّ٪و
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دجح ځج ؽجء ٱٍ إ٩جهصهڂج د٪و ١پى ٧ثٽٖڂِ
[  ] 312فوعچج ٩ٶذز دڄ ځٺٌٿ ثٽ٪ڂٍ ثٽذ ٌٌٚفوعچج ٩ڂٌو دڄ ٩جٙدڀ فدوعچج
هڂجٿ ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ ثٽچ ٌٞدڄ أڅِ ٩ڄ دٌُٖ دڄ څهُٸ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٽدڀ َٚدټ ًٹ٪ضدٍ ثٽٲؾدٌ ٱپُٚدپهڂج د٪دو ځدج
ص٢پ ٨ثٽٖڂِ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ هديث ثٽىؽده وٵدو ًوٌ
٩ڄ دڄ ٩ڂٌ أڅه ٱ٪په وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ ودده َٶدىٻ ّدٲُجڃ
ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّدقجٳ ٵدجٻ وال څ٪پدڀ أفدوث ًوي هديث
ثٽقدددوَظ ٩دددڄ هڂدددجٿ دهددديث ثإلّدددچجه څقدددى هددديث إال ٩ڂدددٌو ددددڄ ٩جٙدددڀ ثٽٺالددددٍ
وثٽڂٌ٪وٯ ځڄ فوَظ ٵضجهر ٩ڄ ثٽچ ٌٞدڄ أڅدِ ٩دڄ دٖدٌُ ددڄ څهُدٸ ٩دڄ أددٍ
هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ځدڄ أهًٷ ًٹ٪دز ځدڄ ٙدالر ثٽٚدذـ
ٵذټ أڃ ص٢پ ٨ثٽٖڂِ ٱٶو أهًٷ ثٽٚذـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثألًد ٨ٵذټ ثٽ٦هٌ
[  ] 313فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج أدى ٩جځٌ ثٽ٪ٶوٌ فوعچج ّدٲُجڃ ٩دڄ أددٍ
إّقجٳ ٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ٝدڂٌر ٩دڄ ٩پدٍ ٵدجٻ ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َٚپٍ ٵذټ ثٽ٦هٌ أًد٪ج ود٪وهج ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ ٩جةٖدز وأٿ فذُذدز
ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩پٍ فوَظ فْڄ ٵجٻ أدى دٺٌ ثٽ٢٪جً ٵجٻ ٩پدٍ ددڄ ٩ذدو
ثهلل ٩ددڄ َقُددً دددڄ ّددُ٪و ٩ددڄ ّددٲُجڃ ٵددجٻ ٹچددج څ٪ددٌٯ ٱٞددټ فددوَظ ٩جٙددڀ دددڄ
ٝڂٌر ٩پً فوَظ ثٽقجًط وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙدقجح
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځڄ د٪وهڀ َنضجًوڃ أڃ َٚدپٍ ثٽٌؽدټ ٵذدټ ثٽ٦هدٌ
أًدً ٨ٹ٪دجس وهدى ٵدىٻ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ وثددڄ ثٽڂذدجًٷ وإّدقجٳ وأهدټ ثٽٺىٱدز
وٵجٻ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ٙالر ثٽپُدټ وثٽچهدجً ځغچدً ځغچدً َدٌوڃ ثٽٲٚدټ ددُڄ ٹدټ
ًٹ٪ضُڄ وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽ٦هٌ
[  ] 314فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج إّڂجُ٩ټ دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ أَىح ٩دڄ څدجٱ٨
٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٙدپُش ځد ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ًٹ٪ضدُڄ ٵذدټ ثٽ٦هدٌ
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وًٹ٪ضُڄ د٪وهج ٵجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ و٩جةٖدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ
٩ڂٌ فوَظ ٙقُـ
دجح ځچه آمٌ
[  ] 315فوعچج ٩ذو ثٽىثًط دڄ ٩ذُو ثهلل ثٽ٪ضٺٍ ثٽڂٌوٌٍ أمذٌڅج ٩ذو ثهلل ددڄ
ثٽڂذجًٷ ٩ڄ مجٽو ثٽقيثء ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٕٶُٴ ٩ڄ ٩جةٖدز أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث ٽڀ َٚټ أًد٪ج ٵذټ ثٽ٦هٌ ٙالهڄ د٪وڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هديث
فوَظ فْڄ ٭ٌَخ إڅڂج څٌ٪ٱه ځڄ فوَظ دڄ ثٽڂذجًٷ ځڄ هيث ثٽىؽه وٵدو ًوثڇ
ٵُِ دڄ ثٽٌدُ٩ ٨ڄ ٕد٪ذز ٩دڄ مجٽدو ثٽقديثء څقدى هديث وال څ٪پدڀ أفدوث ًوثڇ ٩دڄ
ٕ٪ذز ٭ٌُ ٵُِ دڄ ثٽٌدُ ٨وٵو ًوي ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أددٍ ٽُپدً ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څقى هيث
[  ] 316فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ځقڂدو ددڄ ٩ذدو ثهلل
ثٽُٖ٪غٍ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩چذْز دڄ أدٍ ّٲُجڃ ٩ڄ أٿ فذُذدز ٵجٽدش ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٙپً ٵذټ ثٽ٦هٌ أًد٪ج ود٪وهج أًد٪دج فٌځده ثهلل ٩پدً
ثٽچجً ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ وٵو ًوٌ ځڄ ٭ٌُ هيث ثٽىؽه
[  ] 317فوعچج أدى دٺٌ ځقڂو دڄ إّقجٳ ثٽذٮوثهٌ فدوعچج ٩ذدو ثهلل ددڄ َىّدٰ
ثٽضچُْددٍ ثٽٖددجځٍ فددوعچج ثٽهُددغڀ دددڄ فڂُددو أمذٌڅددٍ ثٽ٪ددالء هددى دددڄ ثٽقددجًط ٩ددڄ
ثٽٶجّڀ أدٍ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٩ڄ ٩چذْز دڄ أدٍ ّدٲُجڃ ٵدجٻ ّدڂ٪ش أمضدٍ أٿ فذُذدز
ٍوػ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ صٶىٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َٶىٻ ځدڄ فدجٱ٩ ٤پدً أًددً ٨ٹ٪دجس ٵذدټ ثٽ٦هدٌ وأًدد ٨د٪دوهج فٌځده ثهلل ٩پدً
ثٽچجً ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث ثٽقوَظ فْڄ ٙقُـ ٭ٌَدخ ځدڄ هديث ثٽىؽده وثٽٶجّدڀ
هى دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ َٺچً أدج ٩ذو ثٽٌفڂڄ وهى ځىٽً ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ مجٽو دڄ
َََو دڄ ځ٪جوَز وهى عٶز ٕجځٍ وهى ٙجفخ أدٍ أځجځز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثألًد ٨ٵذټ ثٽٌٚ٪
[  ] 318فوعچج دچوثً ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج أددى ٩دجځٌ هدى ثٽ٪ٶدوٌ ٩ذدو ثٽڂپدٸ
دڄ ٩ڂٌو فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ إّدقجٳ ٩دڄ ٩جٙدڀ ددڄ ٝدڂٌر ٩دڄ ٩پدٍ ٵدجٻ
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ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپٍ ٵذټ ثٽ ٌٚ٪أًدً ٨ٹ٪دجس َٲٚدټ دُدچهڄ
دجٽضْپُڀ ٩پً ثٽڂالةٺز ثٽڂٶدٌدُڄ وځدڄ صدذ٪هڀ ځدڄ ثٽڂْدپڂُڄ وثٽڂدؤځچُڄ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩پدٍ
فوَظ فْڄ وثمضجً إّقجٳ ددڄ إددٌثهُڀ أڃ ال َٲٚدټ ٱدٍ ثألًدد ٨ٵذدټ ثٽٚ٪دٌ
وثفضؼ دهيث ثٽقوَظ وٵجٻ إّقجٳ وځ٪چً أڅه َٲٚټ دُچهڄ دجٽضْپُڀ َ٪چٍ ثٽضٖهو
وًأي ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو ٙددالر ثٽپُددټ وثٽچهددجً ځغچددً ځغچددً َنضددجًثڃ ثٽٲٚددټ ٱددٍ
ثألًد ٨ٵذټ ثٽٌٚ٪
[  ] 321فددوعچج َقُددً دددڄ ځىّددً وځقڂددىه دددڄ ٭ددُالڃ وأفڂددو دددڄ إدددٌثهُڀ
ثٽووًٵٍ و٭ٌُ وثفو ٵجٽىث فوعچج أدى هثوه ثٽُ٢جٽٍْ فدوعچج ځقڂدو ددڄ ځْدپڀ ددڄ
ځهٌثڃ ّڂ ٨ؽوڇ ٩ڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ًفدڀ ثهلل
أځٌث ٙپً ٵذټ ثٽ ٌٚ٪أًد٪ج ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ فْڄ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽڂٮٌح وثٽٶٌثءر ٱُهڂج
[  ] 320فوعچج أدى ځىًّ ځقڂو دڄ ثٽڂغچً فوعچج دوٻ ددڄ ثٽڂقذدٌ فدوعچج ٩ذدو
ثٽڂپٸ دڄ ځ٪وثڃ ٩ڄ ٩جٙڀ دڄ دهوٽز ٩ڄ أدٍ وثةټ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه أڅه
ٵددجٻ ځددج أفٚددٍ ځددج ّددڂ٪ش ځددڄ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َٶددٌأ ٱددٍ
ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽڂٮٌح وٱٍ ثٽدٌٹ٪ضُڄ ٵذدټ ٙدالر ثٽٲؾدٌ دٶدټ َدج أَهدج ثٽٺدجٱٌوڃ
وٵټ هى ثهلل أفو ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ځْد٪ىه
فددوَظ ٭ٌَددخ ځددڄ فددوَظ دددڄ ځْدد٪ىه ال څٌ٪ٱدده إال ځددڄ فددوَظ ٩ذددو ثٽڂپددٸ دددڄ
ځ٪وثڃ ٩ڄ ٩جٙڀ
دجح ځج ؽجء أڅه َٚپُهڂج ٱٍ ثٽذُش
[  ] 321فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج إّڂجُ٩ټ دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ أَىح ٩دڄ څدجٱ٨
٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٙپُش ځ ٨ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ًٹ٪ضدُڄ د٪دو ثٽڂٮدٌح
ٱٍ دُضه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ًثٱ ٨ددڄ مدوَؼ وٹ٪دخ ددڄ ٩ؾدٌر ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 322فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٩پدٍ ثٽقپدىثڅٍ ثٽندالٻ فدوعچج ٩ذدو ثٽدٌٍثٳ أمذٌڅدج
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ځ٪ڂٌ ٩ڄ أَىح ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٵدجٻ فٲ٦دش ٩دڄ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ ٖ٩ددٌ ًٹ٪ددجس ٹددجڃ َٚددپُهج دجٽپُددټ وثٽچهددجً ًٹ٪ضددُڄ ٵذددټ ثٽ٦هددٌ
وًٹ٪ضددُڄ د٪ددوهج وًٹ٪ضددُڄ د٪ددو ثٽڂٮددٌح وًٹ٪ضددُڄ د٪ددو ثٽٖ٪ددجء ثِمددٌر ٵددجٻ
وفوعضچٍ فٲٚز أڅه ٹجڃ َٚپٍ ٵذټ ثٽٲؾٌ ًٹ٪ضُڄ هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 323فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ فوعچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ أمذٌڅج ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهدٌٌ
٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځغپه ٵجٻ أدى ُْ٩دً هديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ثٽض٢ى ٧وّش ًٹ٪جس د٪و ثٽڂٮٌح
[  ] 324فددوعچج أدددى ٹٌَددخ َ٪چددٍ ځقڂددو دددڄ ثٽ٪ددالء ثٽهڂددوثڅٍ فددوعچج ٍَددو دددڄ
ثٽقذجح فوعچج ٩ڂٌ دڄ أدٍ مغ٪ڀ ٩ڄ َقُدً ددڄ أددٍ ٹغُدٌ ٩دڄ أددٍ ّدپڂز ٩دڄ
أدٍ هٌٌَر ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدڄ ٙدپً د٪دو ثٽڂٮدٌح
ّش ًٹ٪جس ٽڀ َضٺپڀ ٱُڂج دُچهڄ دْىء ٩وٽڄ ٽه د٪ذجهر عچضٍ ٌٖ٩ر ّچز ٵجٻ أدى
 ًُْ٩وٵو ًوٌ ٩ڄ ٩جةٖز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ځڄ ٙپً د٪دو
ثٽڂٮٌح ٌَٖ٩ڄ ًٹ٪دز دچدً ثهلل ٽده دُضدج ٱدٍ ثٽؾچدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ أددٍ
هٌٌَر فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ٍَو دڄ ثٽقذجح ٩ڄ ٩ڂٌ ددڄ أددٍ
مغ٪ڀ ٵجٻ وّدڂ٪ش ځقڂدو ددڄ إّدڂجُ٩ټ َٶدىٻ ٩ڂدٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ أددٍ مدغ٪ڀ
ځچٺٌ ثٽقوَظ و٪ٝٲه ؽوث
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽٖ٪جء
[  ] 325فوعچج أدى ّدپڂز َقُدً ددڄ مپدٰ فدوعچج دٖدٌ ددڄ ثٽڂٲٞدټ ٩دڄ مجٽدو
ثٽقيثء ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٕٶُٴ ٵجٻ ّأٽش ٩جةٖز ٩ڄ ٙالر ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ ٱٶجٽددش ٹددجڃ َٚددپٍ ٵذددټ ثٽ٦هددٌ ًٹ٪ضددُڄ ود٪ددوهج ًٹ٪ضددُڄ ود٪ددو
ثٽڂٮٌح عچضُڄ ود٪و ثٽٖ٪جء ًٹ٪ضُڄ وٵذټ ثٽٲؾٌ عچضُڄ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ
وثدڄ ٩ڂٌ ٵ جٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٕدٶُٴ ٩دڄ ٩جةٖدز فدوَظ فْدڄ
ٙقُـ
دجح ځج ؽجء أڃ ٙالر ثٽپُټ ځغچً ځغچً
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[  ] 326فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّدپڀ أڅده ٵدجٻ ٙدالر ثٽپُدټ ځغچدً ځغچدً ٱدئىث مٲدش ثٽٚدذـ ٱدأوصٌ دىثفدور
وثؽ٪ټ آمٌ ٙالصٸ وصٌث ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ڂٌو ددڄ ٩ذْدز ٵدجٻ
أدى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ ٩ڂدٌ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث ٩چدو أهدټ
ثٽ٪پددڀ أڃ ٙددالر ثٽپُددټ ځغچددً ځغچددً وهددى ٵددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ وثدددڄ ثٽڂذددجًٷ
وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ٙالر ثٽپُټ
[  ] 327فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج أدددى ٩ىثڅددز ٩ددڄ أدددٍ دٖددٌ ٩ددڄ فڂُددو دددڄ ٩ذددو
ثٽدٌفڂڄ ثٽقڂُددٌٌ ٩دڄ أدددٍ هٌَدٌر ٵددجٻ ٵدجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ
أٱٞدددټ ثٽٚدددُجٿ د٪دددو ٕدددهٌ ًځٞدددجڃ ٕدددهٌ ثهلل ثٽڂقدددٌٿ وأٱٞدددټ ثٽٚدددالر د٪دددو
ثٽٲٌَٞددز ٙددالر ثٽپُددټ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ؽددجدٌ ودددالٻ وأدددٍ أځجځددز ٵددجٻ أدددى
 ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ ٙقُـ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وأددى دٖدٌ ثّدڂه
ؽ٪ٲٌ دڄ أدٍ وفُٖز وثّڀ أدٍ وفُٖز إَجُ
دجح ځج ؽجء ٱٍ وٙ ٰٙالر ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽپُټ
[  ] 328فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځىّددً ثألڅٚددجًٌ فددوعچج ځ٪ددڄ فددوعچج ځجٽددٸ ٩ددڄ
ُّ٪و دڄ أدٍ ّدُ٪و ثٽڂٶذدٌٌ ٩دڄ أددٍ ّدپڂز أڅده أمذدٌڇ أڅده ّدأٻ ٩جةٖدز ٹُدٰ
ٹجڅش ٙالر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽپُټ ٱٍ ًځٞدجڃ ٱٶجٽدش ځدج ٹدجڃ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َََدو ٱدٍ ًځٞدجڃ وال ٱدٍ ٭ُدٌڇ ٩پدً إفدوي
ٌٖ٩ر ًٹ٪ز َٚپٍ أًد٪ج ٱال صْأٻ ٩ڄ فْچهڄ و١ىٽهڄ عدڀ َٚدپٍ أًد٪دج ٱدال
صْأٻ ٩ڄ فْچهڄ و١دىٽهڄ عدڀ َٚدپٍ عالعدج ٱٶجٽدش ٩جةٖدز ٱٶپدش َدج ًّدىٻ ثهلل
أصچجٿ ٵذټ أڃ صىصٌ ٱٶجٻ َج ٩جةٖز أڃ ُ٩چٍ صچجځجڃ وال َچجٿ ٵپذٍ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 331فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځىّددً ثألڅٚددجًٌ فددوعچج ځ٪ددڄ دددڄ ُْ٩ددً فددوعچج
ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ٌ٩ور ٩ڄ ٩جةٖز أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٹددجڃ َٚددپٍ ځددڄ ثٽپُددټ إفددوي ٖ٩ددٌر ًٹ٪ددز َددىصٌ ځچهددج دىثفددور ٱددئىث ٱددٌ ٫ځچهددج
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ث٢ٝؾ٩ ٨پً ٕٶه ثألَڂڄ
[  ] 330فوعچج ٵضُذز ٩ڄ ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕهجح څقىڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ
فْڄ ٙقُـ
دجح ځچه
[  ] 331فوعچج أدى ٹٌَخ ٵجٻ فوعچج وٹُ٩ ٨ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ أدٍ ؽڂدٌر ثٽٞدذٍ٪
٩ددڄ دددڄ ٩ذددجُ ٵددجٻ ٹددجڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َٚددپٍ ځددڄ ثٽپُددټ عددالط
ٖ٩ددٌر ًٹ٪ددز ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وأدددى ؽڂددٌر ثٽٞددذٍ٪
ثّڂه څ ٌٚدڄ ٩ڂٌثڃ ثٽٞذٍ٪
دجح ځچه
[  ] 332فددوعچج هچددجه فددوعچج أدددى ثألفددىٗ ٩ددڄ ثأل٩ڂددٔ ٩ددڄ إدددٌثهُڀ ٩ددڄ
ثألّىه دڄ َََو ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽدش ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َٚدپٍ ځدڄ
ثٽپُټ صًْ ٨ٹ٪جس ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر وٍَدو ددڄ مجٽدو وثٽٲٞدټ ددڄ
٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩جةٖز فوَظ فْڄ ٙقُـ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه
[  ] 333وًوثڇ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ ٩ڄ ثأل٩ڂٔ څقى هيث فوعچج دديٽٸ ځقڂدىه ددڄ
٭ُالڃ فوعچج َقًُ دڄ آهٿ ٩ڄ ّدٲُجڃ ٩دڄ ثأل٩ڂدٔ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وأٹغدٌ ځدج
ًوي ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٱدٍ ٙدالر ثٽپُدټ عدالط ٖ٩دٌر ًٹ٪دز ځد٨
ثٽىصٌ وأٵټ ځج و ٰٙځڄ ٙالصه دجٽپُټ صًْ ٨ٹ٪جس
دجح إىث څجٿ ٩ڄ ٙالصه دجٽپُټ ٙپً دجٽچهجً
[  ] 334فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ ًٍثًر دڄ أوٱً ٩ڄ ّ٪و
دڄ هٖدجٿ ٩دڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث ٽدڀ َٚدټ ځدڄ
ثٽپُټ ځچ٪ه ځڄ ىٽٸ ثٽچدىٿ أو ٭پذضده ُ٩چدجڇ ٙدپً ځدڄ ثٽچهدجً عچضدٍ ٖ٩دٌر ًٹ٪دز
ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وّ٪و دڄ هٖجٿ هدى ددڄ
٩جځٌ ثألڅٚجًٌ وهٖجٿ دڄ ٩جځٌ هى ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
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فوعچج ٩ذجُ هى دڄ ٩ذو ثٽُ٦٪ڀ ثٽ٪چذٌٌ فوعچج ٩ضدجح ددڄ ثٽڂغچدً ٩دڄ دهدَ ددڄ
فٺُڀ ٵجٻ ٹجڃ ًٍثًر دڄ أوٱً ٵج ٍٝثٽذٚدٌر وٹدجڃ َدؤٿ ٱدٍ دچدٍ ٵٖدٌُ ٱٶدٌأ
َىځج ٱٍ ٙالر ثٽٚذـ { ٱئىث څٶٌ ٱٍ ثٽچجٵىً ٱيٽٸ َىځتي َىٿ  } ٌُْ٩مٌ ځُضج
ٱٺچش ٱُڂڄ ثفضڂپه إٽً هثًڇ
دجح ځج ؽجء ٱٍ څَوٻ ثٽٌح  َ٩وؽټ إٽً ثٽْڂجء ثٽوڅُج ٹټ ٽُپز
[  ] 335فوعچج ٵضُذز فوعچج َ٪ٶىح ددڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ثإلّدٺچوًثڅٍ ٩دڄ ّدهُټ
دڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجٻ
َچددَٻ ثهلل إٽددً ثٽْددڂجء ثٽددوڅُج ٹددټ ٽُپددز فددُڄ َڂٞددٍ عپددظ ثٽپُددټ ثألوٻ ٱُٶددىٻ أڅددج
ثٽڂپددٸ ځددڄ ىث ثٽدديٌ َددو٩ىڅٍ ٱجّددضؾُخ ٽدده ځددڄ ىث ثٽدديٌ َْددأٽچٍ ٱأُ٢٩دده ځددڄ ىث
ثٽيٌ َْضٮٲٌڅٍ ٱج٭ٲٌ ٽه ٱال َدَثٻ ٹديٽٸ فضدً َٞدٍء ثٽٲؾدٌ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ ٩پٍ ددڄ أددٍ ١جٽدخ وأددٍ ّدُ٪و وًٱج٩دز ثٽؾهچدٍ وؽذُدٌ ددڄ ځ٪٢دڀ وثددڄ
ځْ٪ىه وأدٍ ثٽوًهثء و٩غڂجڃ دڄ أدٍ ثٽ٪جٗ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر
فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوٌ هديث ثٽقدوَظ ځدڄ أوؽده ٹغُدٌر ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر
٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وًوٌ ٩چده أڅده ٵدجٻ َچدَٻ ثهلل ٩دَ وؽدټ فدُڄ
َذٶً عپظ ثٽپُټ ثِمٌ وهى أٙـ ثٽٌوثَجس
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٵٌثءر ثٽپُټ
[  ] 336فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج َقًُ دڄ إّقجٳ هى ثٽْجٽقُچٍ فوعچج
فڂجه ددڄ ّدپڂز ٩دڄ عج ددش ثٽذچدجڅٍ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ًددجؿ ثألڅٚدجًٌ ٩دڄ أددٍ
ٵضجهر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ألدٍ دٺٌ ځًٌس دٸ وأڅش صٶدٌأ وأڅدش
صنٲ ٜځڄ ٙىصٸ ٱٶدجٻ أڅدٍ أّدڂ٪ش ځدڄ څجؽُدش ٵدجٻ أًٱد ٨ٵپدُال وٵدجٻ ٽ٪ڂدٌ
ځددًٌس دددٸ وأڅددش صٶددٌأ وأڅددش صٌٱددٙ ٨ددىصٸ ٵددجٻ إڅددٍ أوٵدد ٤ثٽىّددچجڃ وأ١ددٌه
ثٽٖددُ٢جڃ ٵددجٻ ثمٲدد ٜٵپددُال ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩جةٖددز وأٿ هددجڅب وأڅددِ وأٿ
ّددپڂز وثدددڄ ٩ذددجُ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ ٭ٌَددخ وإڅڂددج ثّددچوڇ َقُددً دددڄ
إّقجٳ ٩ڄ فڂجه دڄ ّپڂز وأٹغٌ ثٽچجُ إڅڂج ًووث هيث ثٽقدوَظ ٩دڄ عجددش ٩دڄ
٩ذو ثهلل دڄ ًدجؿ ځٌّال
[  ] 337فوعچج أدى دٺٌ ځقڂدو ددڄ څدجٱ ٨ثٽذٚدٌٌ فدوعچج ٩ذدو ثٽٚدڂو ددڄ ٩ذدو
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ثٽىثًط ٩ڄ إّڂجُ٩ټ ددڄ ځْدپڀ ثٽ٪ذدوٌ ٩دڄ أددٍ ثٽڂضىٹدټ ثٽچدجؽٍ ٩دڄ ٩جةٖدز
ٵجٽش ٵجٿ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ د َدز ځدڄ ثٽٶدٌآڃ ٽُپدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث
فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه
[  ] 338فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ ٩ڄ ځ٪جوَز دڄ ٙدجٽـ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ أددٍ
ٵُِ ٵجٻ ّأٽش ٩جةٖز ٹُٰ ٹجڃ ٵٌثءر ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ دجٽپُدټ أٹدجڃ
ٌَْ دجٽٶٌثءر أٿ َؾهٌ ٱٶجٽش ٹټ ىٽٸ ٵدو ٹدجڃ َٲ٪دټ ًدڂدج أّدٌ ددجٽٶٌثءر وًدڂدج
ؽهٌ ٱٶپش ثٽقڂو هلل ثٽيٌ ؽ٪ټ ٱٍ ثألځٌ ّ٪ز ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْدڄ
ٙقُـ ٭ٌَخ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ٙالر ثٽض٢ى ٧ٱٍ ثٽذُش
[  ] 341فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ځقڂو دڄ ؽ٪ٲٌ فوعچج ٩ذو ثهلل ددڄ ّدُ٪و
دڄ أدٍ هچو ٩ڄ ّدجٽڀ أددٍ ثٽچٞدٌ ٩دڄ دْدٌ ددڄ ّدُ٪و ٩دڄ ٍَدو ددڄ عجددش ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ أٱٞټ ٙالصٺڀ ٱٍ دُىصٺڀ إال ثٽڂٺضىدز ٵجٻ وٱٍ
ثٽذجح ٩ڄ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح وؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل وأدٍ ّدُ٪و وأددٍ هٌَدٌر وثددڄ
٩ڂٌ و٩جةٖز و٩ذو ثهلل دڄ ّ٪و وٍَو دڄ مجٽدو ثٽؾهچدٍ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ
ٍَو ددڄ عجددش فدوَظ فْدڄ وٵدو ثمضپدٰ ثٽچدجُ ٱدٍ ًوثَدز هديث ثٽقدوَظ ٱدٌوي
ځىًّ دڄ ٩ٶذز وإدٌثهُڀ دڄ أدٍ ثٽچ٩ ٌٞڄ أدٍ ثٽچٞدٌ ځٌٱى٩دج وًوثڇ ځجٽدٸ
دڄ أڅِ ٩ڄ أدٍ ثٽچ ٌٞوٽڀ ٌَٱ٪ه وأوٵٲه دٞ٪هڀ وثٽقوَظ ثٽڂٌٱى ٧أٙـ
[  ] 340فوعچج إّقجٳ دڄ ځچٚىً أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ څڂٌُ ٩دڄ ٩ذُدو ثهلل ددڄ
٩ڂدٌ ٩دڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ٙدپىث ٱدٍ
دُىصٺڀ وال صضنيوهج ٵذىًث ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
أدىثح ثٽىصٌ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ثٽىصٌ
[  ] 341فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ َََو دڄ أدٍ فذُخ ٩ڄ ٩ذو ثهلل
دڄ ًثٕو ثٽَوٱٍ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ځدٌر ثٽَوٱدٍ ٩دڄ مجًؽدز ددڄ فيثٱدز أڅده
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ٵجٻ مٌػ ٩پُچج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ أڃ ثهلل أځدوٹڀ دٚدالر هدٍ
مُدٌ ٽٺددڀ ځددڄ فڂددٌ ثٽددچ٪ڀ ثٽددىصٌ ؽ٪پدده ثهلل ٽٺددڀ ٱُڂددج دددُڄ ٙددالر ثٽٖ٪ددجء إٽددً أڃ
َ٢پ ٨ثٽٲؾٌ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر و٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌو ودٌَدور وأددٍ
دٌٚر ثٽٮٲجًٌ ٙجفخ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ
مجًؽز دڄ فيثٱز فدوَظ ٭ٌَدخ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ فدوَظ َََدو ددڄ أددٍ فذُدخ
وٵو وهڀ د ٜ٪ثٽڂقوعُڄ ٱٍ هيث ثٽقوَظ ٱٶجٻ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ًثٕدو ثٽًَٵدٍ
وهى وهڀ ٱٍ هيث وأددى دٚدٌر ثٽٮٲدجًٌ ثّدڂه فڂُدټ ددڄ دٚدٌر وٵدجٻ دٞ٪دهڀ
ؽڂُټ دڄ دٌٚر وال َٚـ وأدى دٌٚر ثٽٮٲجًٌ ًؽټ آمٌ َدٌوٌ ٩دڄ أددٍ ىً
وهى دڄ أمٍ أدٍ ىً
دجح ځج ؽجء أڃ ثٽىصٌ ٽُِ دقضڀ
[  ] 342فوعچج أددى ٹٌَدخ فدوعچج أددى دٺدٌ ددڄ ُ٩دجٓ فدوعچج أددى إّدقجٳ ٩دڄ
٩جٙڀ دڄ ٝڂٌر ٩ڄ ٩پٍ ٵجٻ ثٽىصٌ ٽُِ دقضڀ ٹٚالصٺڀ ثٽڂٺضىددز وٽٺدڄ ّدڄ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٵجٻ إڃ ثهلل وصدٌ َقدخ ثٽدىصٌ ٱدأوصٌوث َدج أهدټ
ثٽٶٌآڃ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ وثدڄ ځْد٪ىه وثددڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ ٩پٍ فوَظ فْڄ
[  ] 343وًوي ّددٲ ُجڃ ثٽغددىًٌ و٭ُددٌڇ ٩ددڄ أدددٍ إّددقجٳ ٩ددڄ ٩جٙددڀ دددڄ
ٝڂٌر ٩ڄ ٩پٍ ٵجٻ ثٽىصٌ ٽُِ دقضڀ ٹهُتز ثٽٚدالر ثٽڂٺضىددز وٽٺدڄ ّدچز ّدچهج
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فوعچج ديٽٸ ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ
دڄ ځهوٌ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ وهيث أٙـ ځڄ فوَظ أدٍ دٺٌ دڄ ُ٩جٓ
وٵو ًوثڇ ځچٚىً دڄ ثٽڂ٪ضڂٌ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ څقى ًوثَز أدٍ دٺٌ دڄ ُ٩جٓ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽچىٿ ٵذټ ثٽىصٌ
[  ] 344فوعچج أدى ٹٌَخ فوعچج َقًُ ٍٹٌَج دڄ أدٍ ٍثةور ٩ڄ إّدٌثةُټ ٩دڄ
 ًُْ٩ددڄ أددٍ ٩دَر ٩دڄ ثٽٖد٪ذٍ ٩دڄ أددٍ عدىً ثألٍهٌ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ
أځٌڅٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڃ أوصٌ ٵذټ أڃ أڅجٿ ٵجٻ  ًُْ٩دڄ أددٍ
وَ٩ر ٹجڃ ثٽٖ٪ذٍ َىصٌ أوٻ ثٽپُټ عڀ َچجٿ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أددٍ ىً ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه وأدى عدىً ثألٍهٌ
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ثّڂه فذُخ ددڄ أددٍ ځپُٺدز وٵدو ثمضدجً ٵدىٿ ځدڄ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځڄ د٪وهڀ أڃ ال َچجٿ ثٽٌؽټ فضً َىصٌ وًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ
ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڅدده ٵددجٻ ځددڄ مٖددٍ ځددچٺڀ أڃ ال َْددضُٶ ٤ځددڄ آمددٌ ثٽپُددټ
ٱپُىصٌ ځڄ أوٽه وځڄ ١ڂ ٨ځچٺڀ أڃ َٶىٿ ځدڄ آمدٌ ثٽپُدټ ٱپُدىصٌ ځدڄ آمدٌ ثٽپُدټ
ٱئڃ ٵٌثءر ثٽٶٌآڃ ٱٍ آمٌ ثٽپُټ ځقٞىًر وهٍ أٱٞټ فدوعچج دديٽٸ هچدجه فدوعچج
أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ثأل٩ڂٔ ٩ڄ أددٍ ّدٲُجڃ ٩دڄ ؽدجدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ديٽٸ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىصٌ ځڄ أوٻ ثٽپُټ وآمٌڇ
[  ] 345فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج أدى دٺٌ دڄ ُ٩جٓ فوعچج أدى فٚدُڄ ٩دڄ
َقًُ ددڄ وعدجح ٩دڄ ځْدٌوٳ أڅده ّدأٻ ٩جةٖدز ٩دڄ وصدٌ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱٶجٽش ځڄ ٹټ ثٽپُټ ٵو أوصٌ أوٽه وأوّ٢ه وآمٌڇ ٱجڅضهً وصٌڇ فدُڄ
ځجس إٽً ثٽْقٌ ٵجٻ أدى ُْ٩دً أددى فٚدُڄ ثّدڂه ٩غڂدجڃ ددڄ ٩جٙدڀ ثألّدوٌ
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ وؽجدٌ وأددٍ ځْد٪ىه ثألڅٚدجًٌ وأددٍ ٵضدجهر ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ ٩جةٖز فوَظ فْڄ ٙقُـ وهدى ثٽديٌ ثمضدجًڇ د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ
ثٽىصٌ ځڄ آمٌ ثٽپُټ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىصٌ دْذ٨
[  ] 346فوعچج هچجه فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ثأل٩ڂٔ ٩دڄ ٩ڂدٌو ددڄ ځدٌر ٩دڄ
َقُددً دددڄ ثٽؾددَثً ٩ددڄ أٿ ّددپڂز ٵجٽددش ٹددجڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َددىصٌ
دغالط ٌٖ٩ر ًٹ٪ز ٱپڂج ٹذٌ و ٰ٪ٝأوصدٌ دْدذ ٨ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩جةٖدز
ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أٿ ّپڂز فوَظ فْڄ وٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه
وّپڀ ثٽىصٌ دغالط ٌٖ٩ر وإفوي ٖ٩دٌر وصْد ٨وّدذ ٨ومڂدِ وعدالط ووثفدور
ٵجٻ إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ ځ٪چً ځج ًوٌ أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َدىصٌ
دغالط ٌٖ٩ر ٵجٻ إڅڂج ځ٪چجڇ أڅه ٹدجڃ َٚدپٍ ځدڄ ثٽپُدټ عدالط ٖ٩دٌر ًٹ٪دز ځد٨
ثٽىصٌ ٱچْ ذش ٙالر ثٽپُټ إٽً ثٽدىصٌ وًوي ٱدٍ ىٽدٸ فدوَغج ٩دڄ ٩جةٖدز وثفدضؼ
دڂج ًوي ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵجٻ أوصٌوث َج أهټ ثٽٶٌآڃ ٵجٻ إڅڂج
٩چٍ ده ٵُجٿ ثٽپُټ َٶىٿ إڅڂج ٵُجٿ ثٽپُټ ٩پً أٙقجح ثٽٶٌآڃ
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىصٌ دنڂِ
[  ] 348فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځچٚددىً ثٽٺىّددؼ فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ څڂُددٌ فددوعچج
هٖجٿ دڄ ٌ٩ور ٩ڄ أدُده ٩دڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ٹجڅدش ٙدالر ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ځڄ ثٽپُټ عدالط ٖ٩دٌر ًٹ٪دز َدىصٌ ځدڄ ىٽدٸ دنڂدِ ال َؾپدِ ٱدٍ ٕدٍء
ځدچهڄ إال ٱدٍ آمددٌهڄ ٱدئىث أىڃ ثٽڂدؤىڃ ٵددجٿ ٱٚدپً ًٹ٪ضدُڄ مٲُٲضددُڄ ٵدجٻ وٱددٍ
ثٽذجح ٩ڄ أدٍ أَىح ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٩جةٖدز فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو
ًأي د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ و٭ُدٌهڀ ثٽدىصٌ
دنڂِ وٵجٽىث ال َؾپِ ٱٍ ٍٕء ځچهڄ إال ٱٍ آمٌهڄ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وّدأٽش
أدددج ځٚدد٪خ ثٽڂددوَچٍ ٩ددڄ هدديث ثٽقددوَظ ٹددجڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َددىصٌ
دجٽضْ ٨وثٽْذ ٨ٵپدش ٹُدٰ َدىصٌ دجٽضْد ٨وثٽْدذ ٨ٵدجٻ َٚدپٍ ځغچدً ځغچدً وَْدپڀ
وَىصٌ دىثفور
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىصٌ دغالط
[  ] 351فوعچج هچجه فوعچج أدى دٺٌ ددڄ ُ٩دجٓ ٩دڄ أددٍ إّدقجٳ ٩دڄ ثٽقدجًط
٩ڄ ٩پٍ ٵجٻ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َىصٌ دغالط َٶٌأ ٱُهڄ دضّْ ٨ىً
ځڄ ثٽڂٲٚټ َٶٌأ ٱٍ ٹټ ًٹ٪ز دغالط ّىً آمدٌهڄ ٵدټ هدى ثهلل أفدو ٵدجٻ وٱدٍ
ثٽذجح ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ و٩جةٖز وثدڄ ٩ذدجُ وأددٍ أَدىح و٩ذدو ثٽدٌفڂڄ
دڄ أدَي ٩ڄ أدٍ دڄ ٹ٪خ وٌَوي أَٞج ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدَي ٩ڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ هٺيث ًوي دٞ٪هڀ ٱپڀ َيٹٌوث ٱُه ٩ڄ أدٍ وىٹٌ دٞ٪هڀ
٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدَي ٩ڄ أدٍ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵو ىهخ ٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ
ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ و٭ُددٌهڀ إٽددً هدديث وًأوث أڃ َددىصٌ
ثٽٌؽټ دغالط ٵجٻ ّٲُجڃ إڃ ٕتش أوصٌس دنڂِ وإڃ ٕتش أوصٌس دغالط وإڃ
ٕتش أوصٌس دٌٹ٪دز ٵدجٻ ّدٲُجڃ وثٽديٌ أّدضقخ أڃ أوصدٌ ددغالط ًٹ٪دجس وهدى
ٵىٻ دڄ ثٽڂذجًٷ وأهټ ثٽٺىٱز فوعچج ُّ٪و دڄ َ٪ٶىح ثٽ٢جٽٶجڅٍ فوعچج فڂدجه ددڄ
ٍَو ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٌَُّڄ ٵجٻ ٹجڅىث َىصٌوڃ دنڂِ ودغالط ودٌٹ٪ز
وٌَوڃ ٹټ ىٽٸ فْچج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىصٌ دٌٹ٪ز
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[  ] 350فوعچج ٵضُذز فوعچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أڅدِ ددڄ ّدٌَُڄ ٵدجٻ ّدأٽش ددڄ
٩ڂٌ ٱٶپش أُ١ټ ٱٍ ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ ٱٶجٻ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚدپٍ
ځددڄ ثٽپُددټ ځغچددً ځغچددً وَددىصٌ دٌٹ٪ددز وٹددجڃ َٚددپٍ ثٽددٌٹ٪ضُڄ وثألىثڃ ٱددٍ أىڅدده
َ٪چٍ َنٲٰ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩جةٖز وؽجدٌ وثٽٲٞټ دڄ ٩ذدجُ وأددٍ أَدىح
وثدڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً
هيث ٩چو د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وثٽضدجدُ٪ڄ
ًأوث أڃ َٲٚددټ ثٽٌؽددټ دددُڄ ثٽددٌٹ٪ضُڄ وثٽغجٽغددز َددىصٌ دٌٹ٪ددز وددده َٶددىٻ ځجٽددٸ
وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱُڂج َٶٌأ ده ٱٍ ثٽىصٌ
[  ] 351فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅدج ٕدٌَٸ ٩دڄ أددٍ إّدقجٳ ٩دڄ ّدُ٪و ددڄ
ؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َٶدٌأ ٱدٍ ثٽدىصٌ دْدذـ
ثّڀ ًدٸ ثأل٩پً وٵټ َج أَهج ثٽٺجٱٌوڃ وٵدټ هدى ثهلل أفدو ٱدٍ ًٹ٪دز ًٹ٪دز ٵدجٻ
وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩پددٍ و٩جةٖددز و٩ذددو ثٽددٌفڂڄ دددڄ أدددٌَ ٩ددڄ أدددٍ دددڄ ٹ٪ددخ
وٌَوي ٩ڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ أددٌَ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵٌأ ٱدٍ ثٽدىصٌ ٱدٍ ثٽٌٹ٪دز
ثٽغجٽغز دجٽڂ٪ىىصُڄ وٵټ هى ثهلل أفو وثٽيٌ ثمضجًڇ أٹغٌ أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځڄ د٪وهڀ أڃ َٶٌأ دْذـ ثّڀ ًدٸ ثأل٩پدً وٵدټ َدج
أَهج ثٽٺجٱٌوڃ وٵټ هى ثهلل أفو َٶٌأ ٱٍ ٹټ ًٹ٪ز ځڄ ىٽٸ دْىًر
[  ] 352فوعچج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ دڄ فذُخ دڄ ثٽٖهُو ثٽذ ٌٌٚفوعچج ځقڂدو
دڄ ّپڂز ثٽقٌثڅٍ ٩دڄ مٚدُٰ ٩دڄ ٩ذدو ثٽََ٪دَ ددڄ ؽدٌَؼ ٵدجٻ ّدأٽچج ٩جةٖدز
دأٌ ٍٕء ٹجڃ َىصٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٽش ٹجڃ َٶٌأ ٱٍ ثألوٽدً
دْذـ ثّڀ ًدٸ ثأل٩پً وٱٍ ثٽغجڅُز دٶټ َج أَهج ثٽٺجٱٌوڃ وٱٍ ثٽغجٽغز دٶټ هى ثهلل
أفو وثٽڂ٪ىىصُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ٵجٻ و٩ذدو ثٽََ٪دَ هديث
هى وثٽو دڄ ؽٌَؼ ٙجفخ ٢٩جء وثدڄ ؽٌَؼ ثّڂه ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ٩ذدو ثٽََ٪دَ
دڄ ؽٌَؼ وٵدو ًوي َقُدً ددڄ ّدُ٪و ثألڅٚدجًٌ هديث ثٽقدوَظ ٩دڄ ٩ڂدٌر ٩دڄ
٩جةٖز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶچىس ٱٍ ثٽىصٌ
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[  ] 353فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ثألفىٗ ٩دڄ أددٍ إّدقجٳ ٩دڄ دٌَدو ددڄ أددٍ
ځددٌَڀ ٩ددڄ أدددٍ ثٽقددىًثء ثٽْدد٪وٌ ٵددجٻ ٵددجٻ ثٽقْددڄ دددڄ ٩پددٍ ًٝددً ثهلل ص٪ددجٽً
٩چهڂج ٩پڂچٍ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹپڂدجس أٵدىٽهڄ ٱدٍ ثٽدىصٌ ثٽپهدڀ
ثهوڅٍ ٱُڂڄ هوَش و٩جٱچٍ ٱُڂڄ ٩جٱُش وصدىٽچٍ ٱدُڂڄ صىٽُدش وددجًٷ ٽدٍ ٱُڂدج
أُ٢٩ش وٵچٍ ٌٕ ځدج ٵٞدُش ٱئڅدٸ صٶٞدً وال َٶٞدً ٩پُدٸ وإڅده ال َديٻ ځدڄ
وثٽُددش صذجًٹددش ًدچددج وص٪جٽُددش ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩پددٍ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث
فددوَظ فْددڄ ال څٌ٪ٱدده إال ځددڄ هدديث ثٽىؽدده ځددڄ فددوَظ أدددٍ ثٽقددىًثء ثٽْدد٪وٌ
وثّڂه ًدُ٪ز دڄ ُٕذجڃ وال څٌ٪ٯ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٱدٍ ثٽٶچدىس
ٱٍ ثٽىصٌ ُٕتج أفْڄ ځڄ هيث وثمضپدٰ أهدټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ ثٽٶچدىس ٱدٍ ثٽدىصٌ ٱدٌأي
٩ذددو ثهلل دددڄ ځْدد٪ىه ثٽٶچددىس ٱددٍ ثٽددىصٌ ٱددٍ ثٽْددچز ٹپهددج وثمضددجً ثٽٶچددىس ٵذددټ
ثٽٌٹدى ٧وهددى ٵدىٻ د٪دد ٜأهدټ ثٽ٪پددڀ وددده َٶدىٻ ّددٲُجڃ ثٽغدىًٌ وثدددڄ ثٽڂذددجًٷ
وإّقجٳ وأهټ ثٽٺىٱز وٵو ًوي ٩ڄ ٩پٍ ددڄ أددٍ ١جٽدخ أڅده ٹدجڃ ال َٶچدش إال
ٱٍ ثٽچ ٰٚثِمٌ ځڄ ًځٞجڃ وٹجڃ َٶچش د٪و ثٽٌٹى ٧وٵدو ىهدخ د٪د ٜأهدټ
ثٽ٪پڀ إٽً هيث وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌؽټ َچجٿ ٩ڄ ثٽىصٌ أو َچْجڇ
[  ] 354فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وٹُ ٨فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ ددڄ ٍَدو ددڄ
أّپڀ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ أددٍ ّدُ٪و ثٽندوًٌ ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ څجٿ ٩ڄ ثٽىصٌ أو څُْه ٱپُٚټ إىث ىٹٌ وإىث ثّضُٶ٤
[  ] 355فوعچج ٵضُذز فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٍَو دڄ أّپڀ ٩دڄ أدُده أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُده وّددپڀ ٵددجٻ ځددڄ څددجٿ ٩ددڄ وصددٌڇ ٱپُٚددټ إىث أٙددذـ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث
أٙـ ځڄ ثٽقوَظ ثألوٻ ٵجٻ أدى ّ ًُْ٩ڂ٪ش أدج هثوه ثٽْؾٌَ َ٪چٍ ّدپُڂجڃ
دڄ ثألٕ٪ظ َٶىٻ ّأٽش أفڂو دڄ فچذټ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٍَو دڄ أّدپڀ ٱٶدجٻ
أمىڇ ٩ذو ثهلل أل دأُ ده ٵدجٻ وّدڂ٪ش ځقڂدوث َديٹٌ ٩دڄ ٩پدٍ ددڄ ٩ذدو ثهلل أڅده
٩ ٰ٪ٝذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٍَو دڄ أّدپڀ وٵدجٻ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٍَدو ددڄ أّدپڀ عٶدز ٵدجٻ
وٵو ىهخ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ دجٽٺىٱز إٽً هيث ثٽقوَظ ٱٶجٽىث َىصٌ ثٽٌؽټ إىث ىٹدٌ
وثڃ ٹجڃ د٪و ځج ١پ٪ش ثٽٖڂِ وده َٶىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ځذجهًر ثٽٚذـ دجٽىصٌ
[  ] 356فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج َقًُ دڄ ٍٹٌَج دڄ أدٍ ٍثةور فوعچج ٩ذُو
ثهلل ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ ددڄ ٩ڂدٌ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ددجهًوث ثٽٚدذـ
دجٽىصٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 357فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ثٽنالٻ فوعچج ٩ذو ثٽدٌٍثٳ أمذٌڅدج ځ٪ڂدٌ ٩دڄ
َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ ٩ڄ أدٍ څٌٞر ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ثٽندوًٌ ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أوصٌوث ٵذټ أڃ صٚذقىث
[  ] 358فوعچج ځقڂىه دڄ ٭دُالڃ فدوعچج ٩ذدو ثٽدٌٍثٳ أمذٌڅدج ددڄ ؽدٌَؼ ٩دڄ
ّپُڂجڃ دڄ ځىًّ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ
إىث ١پ ٨ثٽٲؾٌ ٱٶو ىهخ ٹټ ٙالر ثٽپُټ وثٽىصٌ ٱأوصٌوث ٵذدټ ١پدى ٧ثٽٲؾدٌ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩وّدپُڂجڃ ددڄ ځىّدً ٵدو صٲدٌه دده ٩پدً هديث ثٽپٲد ٤وًوي ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٵجٻ ال وصٌ د٪و ٙالر ثٽٚذـ وهى ٵىٻ ٭ٌُ وثفو ځڄ
أهټ ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ ال ٌَوڃ ثٽىصٌ د٪و ٙالر ثٽٚذـ
دجح ځج ؽجء ال وصٌثڃ ٱٍ ٽُپز
[  ] 361فوعچج هچجه فوعچج ځالٍٿ دڄ ٩ڂٌو فوعچٍ ٩ذو ثهلل دڄ دوً ٩دڄ ٵدُِ
دڄ ١پٴ دڄ ٩پٍ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ َٶدىٻ ال
وصٌثڃ ٱٍ ٽُپز ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ وثمضپدٰ أهدټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ
ثٽيٌ َىصٌ ځڄ أوٻ ثٽپُټ عڀ َٶىٿ ځڄ آمٌڇ ٱٌأي د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙدقجح
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځڄ د٪وهڀ څٶ ٜثٽدىصٌ وٵدجٽىث َٞدُٰ إٽُهدج ًٹ٪دز
وَٚپٍ ځج دوث ٽه عڀ َىصٌ ٱٍ آمدٌ ٙدالصه ألڅده ال وصدٌثڃ ٱدٍ ٽُپدز وهدى ثٽديٌ
ىهدخ إٽُدده إّددقجٳ وٵددجٻ د٪دد ٜأهددټ ثٽ٪پدڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده
وّپڀ و٭ٌُهڀ إىث أوصٌ ځڄ أوٻ ثٽپُټ عڀ څجٿ عڀ ٵجٿ ځڄ آمٌ ثٽپُټ ٱئڅه َٚپٍ ځج
دددوث ٽدده وال َددچٶ ٜوصددٌڇ وَددو ٧وصددٌڇ ٩پددً ځددج ٹددجڃ وهددى ٵددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ
وځجٽٸ دڄ أڅِ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأهدټ ثٽٺىٱدز وأفڂدو وهديث أٙدـ ألڅده
ٵو ًوي ځڄ ٭ٌُ وؽه أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵو ٙپً د٪و ثٽىصٌ
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[  ] 360فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج فڂجه دڄ ځْ٪ور ٩دڄ ځُڂدىڃ ددڄ ځىّدً
ثٽڂٌةٍ ٩ڄ ثٽقْڄ ٩ڄ أځه أٿ ّپڂز أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٚدپٍ
د٪و ثٽىصٌ ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵدو ًوي څقدى هديث ٩دڄ أددٍ أځجځدز و٩جةٖدز
و٭ٌُ وثفو ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىصٌ ٩پً ثٽٌثفپز
[  ] 361فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج ځجٽددٸ دددڄ أڅددِ ٩ددڄ أدددٍ دٺددٌ دددڄ ٩ڂددٌ ددڄ ٩ذددو
ثٽٌفڂڄ ٩ڄ ُّ٪و دڄ َْجً ٵجٻ ٹچش أځٍٖ ځ ٨دڄ ٩ڂٌ ٱٍ ّٲٌ ٱضنپٲدش ٩چده
ٱٶجٻ أَڄ ٹچش ٱٶپش أوصٌس ٱٶجٻ أٽدُِ ٽدٸ ٱدٍ ًّدىٻ ثهلل أّدىر ًأَدش ًّدىٻ
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َىصٌ ٩پً ًثفپضه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ىهخ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ
أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ و٭ُدٌهڀ إٽدً هديث وًأوث أڃ َدىصٌ ثٽٌؽدټ
٩پً ًثفپضه وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ وٵجٻ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پدڀ ال َدىصٌ
ثٽٌؽددټ ٩پددً ثٽٌثفپددز وإىث أًثه أڃ َددىصٌ څددَٻ ٱددأوصٌ ٩پددً ثألً ٛوهددى ٵددىٻ
د ٜ٪أهټ ثٽٺىٱز آمٌ أدىثح ثٽىصٌ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثٽٞقً
[  ] 362فوعچج أدى ٹٌَخ ځقڂو دڄ ثٽ٪الء فدوعچج َدىڅِ ددڄ دٺُدٌ ٩دڄ ځقڂدو
دڄ إّقجٳ ٵجٻ فوعچٍ ځىًّ ددڄ ٱدالڃ ددڄ أڅدِ ٩دڄ ٩ڂده عڂجځدز ددڄ أڅدِ ددڄ
ځجٽٸ ٩ڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدڄ ٙدپً
ثٽٞددقً عچضددٍ ٖ٩ددٌر ًٹ٪ددز دچددٍ ثهلل ٽدده ٵٚددٌث ځددڄ ىهددخ ٱددٍ ثٽؾچددز ٵددجٻ وٱددٍ
ثٽذجح ٩ڄ أٿ هجڅب وأدٍ هٌٌَر وڅُ٪ڀ دڄ هڂجً وأددٍ ىً و٩جةٖدز وأددٍ أځجځدز
و٩ضذز دڄ ٩ذو ثٽْپڂٍ وثدڄ أدٍ أوٱً وأدٍ ّدُ٪و وٍَدو ددڄ أًٵدڀ وثددڄ ٩ذدجُ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أڅِ فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ هيث ثٽىؽه
[  ] 363فددوعچج أدددى ځىّددً ځقڂددو دددڄ ثٽڂغچددً فددوعچج ځقڂددو دددڄ ؽ٪ٲددٌ أمذٌڅددج
ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ځٌر ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٵجٻ ځج أمذٌڅٍ أفو أڅه
ًأي ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َٚددپٍ ثٽٞددقً إال أٿ هددجڅب ٱئڅهددج فددوعش أڃ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ همدټ دُضهدج َدىٿ ٱدضـ ځٺدز ٱج٭ضْدټ ٱْدذـ عڂدجڃ
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ًٹ٪ددجس ځددج ًأَضدده ٙددپً ٙددالر ٵدد ٠أمددٰ ځچهددج ٭ُددٌ أڅدده ٹددجڃ َددضڀ ثٽٌٹددى٧
وثٽْؾىه ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وٹأڃ أفڂو ًأي أٙـ ٍٕء
ٱٍ هيث ثٽذجح فدوَظ أٿ هدجڅب وثمضپٲدىث ٱدٍ څ٪دُڀ ٱٶدجٻ دٞ٪دهڀ څ٪دُڀ ددڄ مڂدجً
وٵجٻ دٞ٪هڀ دڄ هڂجً وَٶجٻ دڄ هذجً وَٶجٻ دڄ هڂجٿ وثٽٚقُـ دڄ هڂجً وأدى
څُ٪ڀ وهڀ ٱُه ٱٶجٻ دڄ فڂجٍ وأم٢أ ٱُه عڀ صٌٷ ٱٶجٻ څ٪دُڀ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وأمذٌڅٍ ديٽٸ ٩ذو دڄ فڂُو ٩ڄ أدٍ څُ٪ڀ
[  ] 364فوعچج أدى ؽ٪ٲٌ ثٽْڂچجڅٍ فوعچج أدى ځْهٌ فوعچج إّڂجُ٩ټ دڄ ُ٩جٓ
٩ڄ دقٌُ دڄ ّد٪و ٩دڄ مجٽدو ددڄ ځ٪دوثڃ ٩دڄ ؽذُدٌ ددڄ څٲُدٌ ٩دڄ أددٍ ثٽدوًهثء
وأدٍ ىً ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ ثهلل  َ٩وؽټ أڅه ٵجٻ ددڄ آهٿ
أًٹ ٨ٽٍ ځڄ أوٻ ثٽچهجً أًدً ٨ٹ٪دجس أٹٲدٸ آمدٌڇ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٭ٌَخ
[  ] 365فددوعچج ځقڂددو دددڄ ٩ذددو ثأل٩پددً ثٽذٚددٌٌ فددوعچج َََددو دددڄ ًٍَدد٩ ٨ددڄ
څهجُ دڄ ٵهڀ ٩ڄ ٕوثه أدٍ ٩ڂجً ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ فجٱ٩ ٤پً ٕٲ٪ز ثٽٞقً ٭ٲٌ ٽه ىڅىده وإڃ ٹجڅش ځغټ ٍددو
ثٽذقٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵو ًوي وٹُ ٨وثٽچ ٌٞدڄ ٕڂُټ و٭ٌُ وثفو ځڄ ثألةڂز
هيث ثٽقوَظ ٩ڄ څهجُ دڄ ٵهڀ وال څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَغه
[  ] 366فوعچج ٍَجه دڄ أَىح ثٽذٮوثهٌ فوعچج ځقڂو دڄ ًدُ٪ز ٩ڄ ٱٞدُټ ددڄ
ځٌٍوٳ ٩ڄ ُ٢٩ز ثٽ٪ىٱٍ ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ثٽنوًٌ ٵدجٻ ٹدجڃ څذدٍ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ َٚپٍ ثٽٞقً فضً څٶىٻ ال َو ٧وَو٩هج فضً څٶىٻ ال َٚدپٍ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٩چو ثٽَوثٻ
[  ] 367فوعچج أدى ځىًّ ځقڂدو ددڄ ثٽڂغچدً فدوعچج أددى هثوه ثٽُ٢جٽْدٍ فدوعچج
ځقڂو دڄ ځْپڀ دڄ أدٍ ثٽىٝجؿ هى أدى ُّ٪و ثٽڂؤهح ٩ڄ ٩ذو ثٽٺٌَڀ ثٽؾًٌَ
٩ڄ ځؾجهو ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽْدجةخ أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ
َٚپٍ أًد٪ج د٪و أڃ صَوٻ ثٽٖڂِ ٵذټ ثٽ٦هٌ وٵجٻ أڅهج ّج٩ز صٲضـ ٱُهج أدىثح
ثٽْڂجء وأفخ أڃ َ٪ٚو ٽٍ ٱُهج ٩ڂدټ ٙدجٽـ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ وأددٍ
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أَىح ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽْجةخ فوَظ فْڄ ٭ٌَدخ وٵدو ًوٌ
٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڅده ٹدجڃ َٚدپٍ أًددً ٨ٹ٪دجس د٪دو ثٽدَوثٻ ال
َْپڀ إال ٱٍ أمٌهڄ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثٽقجؽز
[  ] 368فددوعچج ٩پددٍ دددڄ ُْ٩ددً دددڄ َََددو ثٽذٮددوثهٌ فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ دٺددٌ
ثٽْهڂٍ وفوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ځچٌُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ دٺٌ ٩ڄ ٱجةو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ
٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ أوٱً ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٹجڅش ٽه
إٽددً ثهلل فجؽددز أو إٽددً أفددو ځددڄ دچددٍ آهٿ ٱپُضىٝددأ ٱپُقْددڄ ثٽىٝددىء عددڀ ٽُٚددټ
ًٹ٪ضُڄ عڀ ٽُغڄ ٩پً ثهلل وٽُٚټ ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ ٽُٶټ ال إٽه
إال ثهلل ثٽقپددُڀ ثٽٺددٌَڀ ّددذقجڃ ثهلل ًح ثٽ٪ددٌٓ ثٽ٦٪ددُڀ ثٽقڂددو هلل ًح ثٽ٪ددجٽڂُڄ
أّأٽٸ ځىؽذجس ًفڂضٸ وَ٩ثةڀ ځٮٲٌصٸ وثٽٮچُڂز ځڄ ٹټ دٌ وثٽْالځز ځڄ ٹټ
إعڀ ال صو ٧ٽٍ ىڅذدج إال ٭ٲٌصده وال هڂدج إال ٱٌؽضده وال فجؽدز هدٍ ٽدٸ ًٝدج إال
ٵُٞضهج َج أًفڀ ثٽٌثفڂُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ وٱدٍ إّدچجهڇ ځٶدجٻ
ٱجةو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ َ ٰ٪ٞٱٍ ثٽقوَظ وٱجةو هى أدى ثٽىًٵجء
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثالّضنجًر
[  ] 371فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ دددڄ أدددٍ ثٽڂددىثٽٍ ٩ددڄ ځقڂددو دددڄ
ثٽڂچٺوً ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َ٪پڂچدج
ثالّضنجًر ٱٍ ثألځىً ٹپهج ٹڂج َ٪پڂچدج ثٽْدىًر ځدڄ ثٽٶدٌآڃ َٶدىٻ إىث هدڀ أفدوٹڀ
دجألځٌ ٱپٌُٹً ٨ٹ٪ضُڄ ځڄ ٭ٌُ ثٽٲٌَٞدز عدڀ ٽُٶدټ ثٽپهدڀ إڅدٍ أّدضنٌُٷ د٪پڂدٸ
وأّضٶوًٷ دٶوًصٸ وأّدأٽٸ ځدڄ ٱٞدپٸ ثٽ٦٪دُڀ ٱئڅدٸ صٶدوً وال أٵدوً وص٪پدڀ وال
أ٩پڀ وأڅش ٩الٿ ثٽٮُىح ثٽپهدڀ أڃ ٹچدش ص٪پدڀ أڃ هديث ثألځدٌ مُدٌ ٽدٍ ٱدٍ هَچدٍ
وځُٖ٪ضٍ و٩جٵذز أځٌٌ أو ٵجٻ ٱٍ ٩جؽټ أځٌٌ وأؽپه ٱٌُْڇ ٽٍ عدڀ ددجًٷ ٽدٍ
ٱُه وإڃ ٹچش ص٪پڀ أڃ هيث ثألځٌ ٌٕ ٽٍ ٱدٍ هَچدٍ وځُٖ٪دضٍ و٩جٵذدز أځدٌٌ أو
ٵدجٻ ٱددٍ ٩جؽدټ أځددٌٌ وآؽپده ٱجٙددٌٱه ٩چدٍ وثٙددٌٱچٍ ٩چده وأٵددوً ٽدٍ ثٽنُددٌ
فُظ ٹجڃ عڀ أًٝچٍ ده ٵجٻ وَْدڂٍ فجؽضده ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ
ځْ٪ىه وأدٍ أَىح ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ؽجدٌ فوَظ فْڄ ٙدقُـ ٭ٌَدخ ال
څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ددڄ أددٍ ثٽڂدىثٽٍ وهدى ٕدُل ځدوڅٍ عٶدز ًوي
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٩چه ّٲُجڃ فوَغج وٵو ًوي ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٭ُدٌ وثفدو ځدڄ ثألةڂدز وهدى ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ دڄ ٍَو دڄ أدٍ ثٽڂىثٽٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثٽضْذُـ
[  ] 370فوعچج أفڂو دڄ ځقڂو دڄ ځىًّ أمذٌڅج ٩ذو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ أمذٌڅدج
٩ٺٌځز دڄ ٩ڂجً فوعچٍ إّقجٳ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ١پقدز ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ
أڃ أٿ ّپُڀ ٭وس ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٽش ٩پڂچدٍ ٹپڂدجس أٵدىٽهڄ
ٱٍ ٙالصٍ ٱٶجٻ ٹذٌ ثهلل ٌٖ٩ث وّذقٍ ثهلل ٌٖ٩ث وثفڂوَه ٖ٩دٌث عدڀ ّدپٍ ځدج
ٕتش َٶىٻ څ٪ڀ څ٪ڀ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو وثٽٲٞدټ
دڄ ٩ذجُ وأدٍ ًثٱ ٨ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أڅِ فوَظ فْڄ ٭ٌَخ وٵو ًوٌ
٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٭ُدٌ فدوَظ ٱدٍ ٙدالر ثٽضْدذُـ وال َٚدـ ځچده
ٹذُددٌ ٕددٍء وٵددو ًأي دددڄ ثٽڂذددجًٷ و٭ُددٌ وثفددو ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ ٙددالر ثٽضْددذُـ
وىٹٌوث ثٽٲٞټ ٱُه فوعچج أفڂو دڄ ٩ذور فوعچج أدى وهخ ٵجٻ ّأٽش ٩ذو ثهلل ددڄ
ثٽڂذجًٷ ٩ڄ ثٽٚالر ثٽضٍ َْذـ ٱُهج ٱٶجٻ َٺذٌ عڀ َٶىٻ ّذقجڅٸ ثٽپهڀ ودقڂدوٷ
وصذجًٷ ثّڂٸ وص٪جٽً ؽوٷ وال إٽه ٭ٌُٷ عڀ َٶدىٻ مڂدِ ٖ٩دٌر ځدٌر ّدذقجڃ
ثهلل وثٽقڂو هلل وال إٽه إال ثهلل وثهلل أٹذٌ عڀ َض٪ىى وَٶٌأ دْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽدٌفُڀ
وٱجصقز ثٽٺضجح وّىًر عڀ َٶىٻ  ٌٖ٩ځدٌثس ّدذقجڃ ثهلل وثٽقڂدو هلل وال إٽده إال
ثهلل وثهلل أٹذٌ عڀ ٌَٹ ٨ٱُٶىٽهج ٌٖ٩ث عڀ ٌَٱً ٨أّه ځڄ ثٽٌٹى ٧ٱُٶىٽهدج ٖ٩دٌث
عڀ َْؾو ٱُٶىٽهج ٌٖ ٩ث عدڀ ٌَٱدً ٨أّده ٱُٶىٽهدج ٖ٩دٌث عدڀ َْدؾو ثٽغجڅُدز ٱُٶىٽهدج
ٖ٩ددٌث َٚددپٍ أًدددً ٨ٹ٪ددجس ٩پددً هدديث ٱدديٽٸ مڂددِ وّددذ٪ىڃ صْددذُقز ٱددٍ ٹددټ
ًٹ٪ز َذوأ ٱدٍ ٹدټ ًٹ٪دز دنڂدِ ٖ٩دٌر صْدذُقز عدڀ َٶدٌأ عدڀ َْدذـ ٖ٩دٌث ٱدئڃ
ٙپً ٽُال ٱأفخ إٽً أڃ َْپڀ ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ وإڃ ٙپً څهجًث ٱئڃ ٕجء ّدپڀ وإڃ
ٕجء ٽڀ َْپڀ ٵجٻ أدى وهخ وأمذٌڅٍ ٩ذو ثٽ َََ٪دڄ أدٍ ًٍځز ٩ڄ ٩ذو ثهلل أڅه
ٵجٻ َذوأ ٱٍ ثٽٌٹى ٧دْذقجڃ ًددٍ ثٽ٦٪دُڀ وٱدٍ ثٽْدؾىه دْدذقجڃ ًددٍ ثأل٩پدً
عالعددج عددڀ َْددذـ ثٽضْددذُقجس ٵددجٻ أفڂددو دددڄ ٩ذددور وفددوعچج وهددخ دددڄ ٍځ٪ددز ٵددجٻ
أمذٌڅٍ ٩ذو ثٽ َََ٪وهى دڄ أدٍ ًٍځز ٵجٻ ٵپش ٽ٪ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ أڃ ّدهج
ٱُهج َْذـ ٱٍ ّؾوصٍ ثٽْهى ٌٖ٩ث ٌٖ٩ث ٵجٻ ال إڅڂج هٍ عالعڂجةز صْذُقز
[  ] 371فوعچج أدى ٹٌَخ ځقڂو دڄ ثٽ٪الء فوعچج ٍَو دڄ فذجح ثٽ٪ٺپدٍ فدوعچج
ځىًّ دڄ ٩ذُور فوعچٍ ُّ٪و دڄ أدٍ ُّ٪و ځىٽً أدٍ دٺٌ دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂٌو
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دڄ فَٿ ٩ڄ أدٍ ًثٱ ٨ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٽپ٪ذدجُ َدج ٩دڀ
أال أٙدپٸ إال أفذددىٷ أال أڅٲ٪ددٸ ٵددجٻ دپدً َددج ًّددىٻ ثهلل ٵددجٻ َدج ٩ددڀ ٙددټ أًددد٨
ًٹ٪جس صٶٌأ ٱٍ ٹټ ًٹ٪ز دٲجصقز ثٽٺضجح وّىًر ٱدئىث ثڅٶٞدش ثٽٶدٌثءر ٱٶدټ ثهلل
أٹذٌ وثٽقڂو هلل وّذقجڃ ثهلل وال إٽه إال ثهلل مڂِ ٌٖ٩ر ځٌر ٵذدټ أڃ صٌٹد ٨عدڀ
ثًٹ ٨ٱٶپهج ٌٖ٩ث عدڀ ثًٱدً ٨أّدٸ ٱٶپهدج ٖ٩دٌث عدڀ ثّدؾو ٱٶپهدج ٖ٩دٌث عدڀ ثًٱد٨
ًأّٸ ٱٶپهج ٌٖ٩ث عڀ ثّؾو ثٽغجڅُز ٱٶپهج ٌٖ٩ث عڀ ثًٱً ٨أّٸ ٱٶپهدج ٖ٩دٌث ٵذدټ
أڃ صٶىٿ ٱضپٸ مڂِ وّذ٪ىڃ ٱٍ ٹټ ًٹ٪ز وهٍ عالعڂجةز ٱٍ أًدً ٨ٹ٪جس ٱپدى
ٹجڅش ىڅىدٸ ځغټ ًځټ ٩جٽؼ ٽٮٲٌهج ثهلل ٽٸ ٵجٻ َج ًّىٻ ثهلل وځدڄ َْدض ٨ُ٢أڃ
َٶىٽهج ٱٍ ٹټ َىٿ ٵجٻ ٱئڃ ٽڀ صْض ٨٢أڃ صٶىٽهج ٱٍ ٹټ َىٿ ٱٶپهج ٱٍ ؽڂ٪ز ٱدئڃ
ٽڀ صْض ٨٢أڃ صٶىٽهج ٱٍ ؽڂ٪ز ٱٶپهج ٱٍ ٕهٌ ٱپڀ ََٻ َٶدىٻ ٽده فضدً ٵدجٻ ٱٶپهدج
ٱٍ ّچز ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ ځڄ فوَظ أدٍ ًثٱ٨
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙٲز ثٽٚالر ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
[  ] 372فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج أدى أّجځز ٩ڄ ځْ ٌ٪وثألؽپـ وځجٽدٸ
دڄ ځٮىٻ ٩ڄ ثٽقٺدڀ ددڄ ٩ضُذدز ٩دڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ أددٍ ٽُپدً ٩دڄ ٹ٪دخ ددڄ
٩ؾٌر ٵجٻ ٵپچج َج ًّدىٻ ثهلل هديث ثٽْدالٿ ٩پُدٸ ٵدو ٩پڂچدج ٱٺُدٰ ثٽٚدالر ٩پُدٸ
ٵجٻ ٵىٽىث ثٽپهڀ ٙټ ٩پً ځقڂو و٩پً آٻ ځقڂو ٹڂج ٙپُش ٩پدً إددٌثهُڀ إڅدٸ
فڂُو ځؾُو ودجًٷ ٩پً ځقڂو و٩پدً آٻ ځقڂدو ٹڂدج دجًٹدش ٩پدً إددٌثهُڀ إڅدٸ
فڂُو ځؾُو ٵجٻ ځقڂىه ٵجٻ أدى أّجځز وٍثهڅدٍ ٍثةدور ٩دڄ ثأل٩ڂدٔ ٩دڄ ثٽقٺدڀ
٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٵجٻ وڅقڄ څٶىٻ و٩پُچج ځ٪هڀ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ
٩پٍ وأددٍ فڂُدو وأددٍ ځْد٪ىه و١پقدز وأددٍ ّدُ٪و ودٌَدور وٍَدو ددڄ مجًؽدز
وَٶجٻ دڄ ؽجًَز وأددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٹ٪دخ ددڄ ٩ؾدٌر فدوَظ
فْڄ ٙدقُـ و٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ أددٍ ٽُپدً ٹچُضده أددى ُْ٩دً وأددى ٽُپدً ثّدڂه
َْجً
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ثٽٚالر ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
[  ] 373فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً دچوثً فدوعچج ځقڂدو ددڄ مجٽدو ددڄ ٩غڂدز فدوعچٍ
ځىّددً دددڄ َ٪ٶددىح ثٽَځ٪ددٍ فددوعچٍ ٩ذددو ثهلل دددڄ ٹُْددجڃ أڃ ٩ذددو ثهلل دددڄ ٕددوثه
أمذٌڇ ٩ڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ أوٽدً
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ثٽچددجُ دددٍ َددىٿ ثٽٶُجځددز أٹغددٌهڀ ٩پددٍ ٙددالر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ
٭ٌَخ وًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڅده ٵدجٻ ځدڄ ٙدپً ٩پدٍ ٙدالر
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دهج ٌٖ٩ث وٹضخ ٽه دهج  ٌٖ٩فْچجس
[  ] 374فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج إّڂجُ٩ټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩دڄ ثٽ٪دالء ددڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدڄ
ٙدپً ٩پددٍ ٙددالر ثهلل ٩پُده دهددج ٖ٩ددٌث ٵدجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩دڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ دددڄ
٩ددىٯ و٩ددجځٌ دددڄ ًدُ٪ددز و٩ڂددجً وأدددٍ ١پقددز وأڅددِ وأدددٍ دددڄ ٹ٪ددخ ٵددجٻ أدددى
ُْ٩ددً فددوَظ أدددٍ هٌَددٌر فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وًوي ٩ددڄ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ
و٭ُدددٌ وثفدددو ځدددڄ أهدددټ ثٽ٪پدددڀ ٵدددجٽىث ٙدددالر ثٽدددٌح ثٽٌفڂدددز وٙدددالر ثٽڂالةٺدددز
ثالّضٮٲجً
[  ] 375فوعچج أدى هثوه ّپُڂجڃ دڄ ّپڀ ثٽڂٚجفٲٍ ثٽذپنٍ أمذٌڅج ثٽچ ٌٞددڄ
ٕڂُټ ٩ڄ أدٍ ٵٌر ثألّوٌ ٩ڄ ُّ٪و ددڄ ثٽڂْدُخ ٩دڄ ٩ڂدٌ ددڄ ثٽن٢دجح ٵدجٻ
أڃ ثٽو٩جء ځىٵىٯ دُڄ ثٽْڂجء وثألً ٛال َ٪ٚو ځچه ٍٕء فضدً صٚدپٍ ٩پدً
څذُٸ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
[  ] 376فوعچج ٩ذجُ ثٽ٪چذدٌٌ فدوعچج ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ ځهدوٌ ٩دڄ ځجٽدٸ ددڄ
أڅِ ٩ڄ ثٽ٪الء دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ َ٪ٶىح ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٵجٻ ٵجٻ ٩ڂٌ دڄ
ثٽن٢جح ال َذ ٨ٱٍ ّىٵچج إال ځڄ ٵو صٲٶه ٱٍ ثٽدوَڄ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٭ٌَخ ٩ذجُ هى دڄ ٩ذو ثٽُ٦٪ڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وثٽ٪الء دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ
هى دڄ َ٪ٶىح وهى ځىٽً ثٽقٌٵز وثٽ٪الء هدى ځدڄ ثٽضدجدُ٪ڄ ّدڂ ٨ځدڄ أڅدِ ددڄ
ځجٽٸ و٭ٌُڇ و٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ َ٪ٶىح وثٽو ثٽ٪الء هى أَٞج ځدڄ ثٽضدجدُ٪ڄ ّدڂ٨
ځڄ أددٍ هٌَدٌر وأددٍ ّدُ٪و ثٽندوًٌ وثددڄ ٩ڂدٌ وَ٪ٶدىح ؽدو ثٽ٪دالء هدى ځدڄ
ٹذجً ثٽضجدُ٪ڄ أَٞج ٵو أهًٷ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح وًوي ٩چه أددىثح ثٽؾڂ٪دز ٩دڄ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 377فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج ثٽڂٮُددٌر دددڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ ٩ددڄ أدددٍ ثٽَڅددجه ٩ددڄ
ثألٌ٩ػ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ مٌُ َىٿ ١پ٪ش ٱُه
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ثٽٖڂِ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱُه مپٴ آهٿ وٱُده أهمدټ ثٽؾچدز وٱُده أمدٌػ ځچهدج وال صٶدىٿ
ثٽْددج٩ز إال ٱددٍ َددىٿ ثٽؾڂ٪ددز ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ أدددٍ ٽذجدددز وّددپڂجڃ وأدددٍ ىً
وّ٪و دڄ ٩ذجهر وأوُ دڄ أوُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ
ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْج٩ز ثٽضٍ صٌؽً ٱٍ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 378فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽٚذجؿ ثٽهجٕڂٍ ثٽذ ٌٌٚثٽ٢٪جً فوعچج ٩ذُدو ثهلل
دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو ثٽقچٲٍ فوعچج ځقڂو دڄ أدٍ فڂُو فدوعچج ځىّدً ددڄ وًهثڃ ٩دڄ
أڅِ ددڄ ځجٽدٸ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڅده ٵدجٻ ثٽضڂْدىث ثٽْدج٩ز ثٽضدٍ
صٌؽدً ٱدٍ َددىٿ ثٽؾڂ٪دز د٪ددو ثٽٚ٪دٌ إٽددً ٭ُذىددز ثٽٖددڂِ ٵدجٻ أدددى ُْ٩دً هدديث
فوَظ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه وٵو ًوٌ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ أڅدِ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٭ٌُ هيث ثٽىؽه وځقڂو دڄ أدٍ فڂُو َٞدٝ ٰ٪د٪ٲه د٪دٜ
أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ ٵذټ فٲ٦ه وَٶجٻ ٽده فڂدجه ددڄ أددٍ فڂُدو وَٶدجٻ هدى أددى إددٌثهُڀ
ثألڅٚجًٌ وهى ځچٺٌ ثٽقوَظ وًأي د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ و٭ٌُهڀ أڃ ثٽْج٩ز ثٽضٍ صٌؽً ٱُهج د٪و ثٽٚ٪دٌ إٽدً أڃ صٮدٌح
ثٽٖڂِ وده َٶىٻ أفڂو وإّدقجٳ وٵدجٻ أفڂدو أٹغدٌ ثألفجهَدظ ٱدٍ ثٽْدج٩ز ثٽضدٍ
صٌؽً ٱُهج إؽجدز ثٽو٩ىر أڅهج ٙالر ثٽ ٌٚ٪وصٌؽً د٪و ٍوثٻ ثٽٖڂِ
[  ] 381فوعچج ٍَجه دڄ أَىح ثٽذٮدوثهٌ فدوعچج أددى ٩دجځٌ ثٽ٪ٶدوٌ فدوعچج ٹغُدٌ
دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو دڄ ٩ىٯ ثٽڂَڅٍ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٵجٻ إڃ ٱٍ ثٽؾڂ٪ز ّج٩ز ال َْأٻ ثهلل ثٽ٪ذو ٱُهج ُٕتج إال آصجڇ ثهلل إَدجڇ
ٵجٽىث َج ًّىٻ ثهلل أَز ّج٩ز هدٍ ٵدجٻ فدُڄ صٶدجٿ ثٽٚدالر إٽدً ثالڅٚدٌثٯ ځچهدج
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ ځىًّ وأدٍ ىً وّپڂجڃ و٩ذو ثهلل دڄ ّالٿ وأدٍ ٽذجددز
وّد٪و ددڄ ٩ذددجهر وأددٍ أځجځددز ٵدجٻ أدددى ُْ٩دً فددوَظ ٩ڂدٌو دددڄ ٩دىٯ فددوَظ
فْڄ ٭ٌَخ
[  ] 380فوعچج إّقجٳ دڄ ځىًّ ثألڅٚجًٌ فوعچج ځ٪ڄ فوعچج ځجٽٸ ددڄ أڅدِ
٩ڄ َََو دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽهجه ٩دڄ ځقڂدو ددڄ إددٌثهُڀ ٩دڄ أددٍ ّدپڂز ٩دڄ أددٍ
هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ مُدٌ َدىٿ ١پ٪دش ٱُده ثٽٖدڂِ
َددىٿ ثٽؾڂ٪ددز ٱُدده مپددٴ آهٿ وٱُدده أهمددټ ثٽؾچددز وٱُدده أهددذ ٠ځچهددج وٱُ ده ّددج٩ز ال
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َىثٱٶهج ٩ذدو ځْدپڀ َٚدپٍ ٱُْدأٻ ثهلل ٱُهدج ٕدُتج إال أ٢٩دجڇ إَدجڇ ٵدجٻ أددى هٌَدٌر
ٱپٶُش ٩ذو ثهلل دڄ ّالٿ ٱيٹٌس ٽه هيث ثٽقوَظ ٱٶجٻ أڅج أ٩پڀ دضپٸ ثٽْج٩ز ٱٶپدش
أمذٌڅٍ دهج وال صٞچڄ دهدج ٩پدٍ ٵدجٻ هدٍ د٪دو ثٽٚ٪دٌ إٽدً أڃ صٮدٌح ثٽٖدڂِ
ٱٶپددش ٹُددٰ صٺددىڃ د٪ددو ثٽٚ٪ددٌ وٵددو ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ال
َىثٱٶهج ٩ذدو ځْدپڀ وهدى َٚدپٍ وصپدٸ ثٽْدج٩ز ال َٚدپً ٱُهدج ٱٶدجٻ ٩ذدو ثهلل ددڄ
ّدالٿ أٽدُِ ٵدو ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدڄ ؽپدِ ځؾپْدج َچض٦ددٌ
ثٽٚالر ٱهى ٱٍ ٙالر ٵپش دپً ٵجٻ ٱهى ىثٷ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٱٍ ثٽقوَظ ٵٚز
١ىَپز ٵجٻ أدى  ًُْ٩وهيث فوَظ فْڄ ٙقُـ ٵجٻ وځ٪چدً ٵىٽده أمذٌڅدٍ دهدج
وال صٞچڄ دهج ٩پٍ ال صذنټ دهج ٩پٍ وثٽٞڄ ثٽذنټ وثٽ٦چُڄ ثٽڂضهڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثال٭ضْجٻ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 381فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چدز ٩دڄ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ ّدجٽڀ
٩ڄ أدُه أڅه ّڂ ٨ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ ځڄ أصً ثٽؾڂ٪ز ٱپُٮضْټ ٵجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ڂٌ وأدٍ ُّ٪و وؽجدٌ وثٽذٌثء و٩جةٖز وأدٍ ثٽوًهثء ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 382وًوٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩دڄ أدُده ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ هيث ثٽقوَظ أَٞج فوعچج ديٽٸ ٵضُذز فدوعچج ثٽپُدظ ددڄ
ّ٪و ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ أدُده أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ځغپه وٵدجٻ ځقڂدو وفدوَظ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ ّدجٽڀ ٩دڄ أدُده وفدوَظ
٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ذددو ثهلل ٩ددڄ أدُدده ٹددال ثٽقددوَغُڄ ٙددقُـ وٵددجٻ د٪دد ٜأٙددقجح
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٵجٻ فدوعچٍ آٻ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌ
ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وٵدو ًوٌ ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٱٍ ثٽٮْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز أَٞج وهى فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 383وًوثڇ َىڅِ وځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه دُچڂج ٩ڂدٌ ددڄ
ثٽن٢جح َن٢خ َىٿ ثٽؾڂ٪ز إى همټ ًؽدټ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٱٶجٻ أَز ّج٩ز هيڇ ٱٶدجٻ ځدج هدى إال أڃ ّدڂ٪ش ثٽچدوثء وځدج ٍهس ٩پدً أڃ
صىٝأس ٵجٻ ثٽىٝىء أَٞج وٵو ٩پڂش أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أځٌ
دجٽٮْټ فوعچج ديٽٸ أدى دٺٌ ځقڂو دڄ أددجڃ فدوعچج ٩ذدو ثٽدٌٍثٳ ٩دڄ ځ٪ڂدٌ ٩دڄ
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ثٽَهٌٌ
[  ] 384ٵجٻ وفوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽدٌفڂڄ أمذٌڅدج أددى ٙدجٽـ ٩ذدو ثهلل ددڄ
ٙددجٽـ فددوعچج ثٽپُددظ ٩ددڄ َددىڅِ ٩ددڄ ثٽَهددٌٌ دهدديث ثٽقددوَظ وًوي ځجٽددٸ هدديث
ثٽقوَظ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٵجٻ دُچڂج ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح َن٢خ َدىٿ ثٽؾڂ٪دز
ٱيٹٌ هيث ثٽقوَظ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وّأٽش ځقڂوث ٩ڄ هيث ٱٶدجٻ ثٽٚدقُـ فدوَظ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ځقڂو وٵو ًوي ٩ڄ ځجٽدٸ أَٞدج ٩دڄ ثٽَهدٌٌ
٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه څقى هيث ثٽقوَظ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٱٞټ ثٽٮْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 385فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وٹُ ٨فوعچج ّٲُجڃ وأدى ؽچدجح َقُدً
دڄ أدٍ فُز ٩ڄ ٩ذو ثهلل ددڄ ُْ٩دً ٩دڄ َقُدً ددڄ ثٽقدجًط ٩دڄ أددٍ ثألٕد٪ظ
ثٽٚددچ٪جڅٍ ٩ددڄ أوُ دددڄ أوُ ٵددجٻ ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ځددڄ
ث٭ضْټ َىٿ ثٽؾڂ٪دز و٭ْدټ ودٺدٌ وثدضٺدٌ وهڅدج وثّدضڂ ٨وأڅٚدش ٹدجڃ ٽده دٺدټ
م٢ىر َن٢ىهج أؽٌ ّدچز ٙدُجځهج وٵُجځهدج ٵدجٻ ځقڂدىه ٵدجٻ وٹُد ٨ث٭ضْدټ هدى
و٭ْټ ثځٌأصه ٵجٻ وٌَوٌ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ أڅده ٵدجٻ ٱدٍ هديث ثٽقدوَظ
ځڄ ٭ْټ وث٭ضْدټ َ٪چدٍ ٭ْدټ ًأّده وث٭ضْدټ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ دٺدٌ
و٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ وّپڂجڃ وأدٍ ىً وأدٍ ُّ٪و وثددڄ ٩ڂدٌ وأددٍ أَدىح ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩فدوَظ أوُ ددڄ أوُ فدوَظ فْدڄ وأددى ثألٕد٪ظ ثٽٚدچ٪جڅٍ ثّدڂه
ٌٕثفُټ دڄ أهر وأدى ؽچجح َقًُ دڄ فذُخ ثٽٶٚجح ثٽٺىٱٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽىٝىء َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 386فوعچج أدى ځىًّ ځقڂو دڄ ثٽڂغچً فوعچج ّدُ٪و ددڄ ّدٲُجڃ ثٽؾقدوًٌ
فوعچج ٕد٪ذز ٩دڄ ٵضدجهر ٩دڄ ثٽقْدڄ ٩دڄ ّدڂٌر ددڄ ؽچدوح ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ صىٝأ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱذهدج وڅ٪ڂدش وځدڄ ث٭ضْدټ ٱجٽٮْدټ
أٱٞټ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر و٩جةٖدز وأڅدِ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ
ّڂٌر فوَظ فْڄ وٵو ًوثڇ د ٜ٪أٙدقجح ٵضدجهر ٩دڄ ٵضدجهر ٩دڄ ثٽقْدڄ ٩دڄ
ّڂٌر دڄ ؽچوح وًوثڇ دٞ٪هڀ ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ ثٽقْڄ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ځٌّټ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه
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وّپڀ وځڄ د٪وهڀ وثمضجًوث ثٽٮْټ َدىٿ ثٽؾڂ٪دز وًأوث أڃ َؾدٌَ ثٽىٝدىء ځدڄ
ثٽٮْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٵجٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وځڂج َدوٻ أڃ أځدٌ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
دجٽٮْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز أڅه ٩پً ثالمضُجً ال ٩پً ثٽىؽدىح فدوَظ ٩ڂدٌ فُدظ ٵدجٻ
ٽ٪غڂددجڃ وثٽىٝددىء أَٞددج وٵددو ٩پڂددش أڃ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أځددٌ
دجٽٮْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱپى ٩پڂج أڃ أځٌڇ ٩پً ثٽىؽىح ال ٩پً ثالمضُدجً ٽدڀ َضدٌٷ
٩ڂٌ ٩غڂجڃ فضً ٌَهڇ وَٶىٻ ٽه ثًؽ ٨ٱج٭ضْټ وٽڂج مٲٍ ٩پً ٩غڂجڃ ىٽٸ ځ٨
٩پڂدده وٽٺددڄ هٻ ٱددٍ هدديث ثٽقددوَظ أڃ ثٽٮْددټ َددىٿ ثٽؾڂ٪ددز ٱُدده ٱٞددټ ځددڄ ٭ُددٌ
وؽىح َؾخ ٩پً ثٽڂٌء ٱٍ ىٽٸ
[  ] 387فوعچج هچجه ٵجٻ فوعچج أدى ځ٪جوَز ٩ڄ ثأل٩ڂدٔ ٩دڄ أددٍ ٙدجٽـ ٩دڄ
أدددٍ هٌَددٌر ٵددجٻ ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ځددڄ صىٝددأ ٱأفْددڄ
ثٽىٝىء عڀ أصدً ثٽؾڂ٪دز ٱدوڅج وثّدضڂ ٨وأڅٚدش ٭ٲدٌ ٽده ځدج دُچده وددُڄ ثٽؾڂ٪دز
وٍَجهر عالعز أَجٿ وځڄ ځِ ثٽق ًٚٱٶدو ٽٮدج ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ
ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضذٺٌُ إٽً ثٽؾڂ٪ز
[  ] 388فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځىّددً ثألڅٚددجًٌ فددوعچج ځ٪ددڄ فددوعچج ځجٽددٸ ٩ددڄ
ّڂٍ ٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ
ځڄ ث٭ضْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٭ْټ ثٽؾچجددز عدڀ ًثؿ ٱٺأڅڂدج ٵدٌح دوڅدز وځدڄ ًثؿ ٱدٍ
ثٽْج٩ز ثٽغجڅُز ٱٺأڅڂج ٵٌح دٶٌر وځڄ ًثؿ ٱٍ ثٽْج٩ز ثٽغجٽغز ٱٺأڅڂدج ٵدٌح ٹذٖدج
أٵٌڃ وځڄ ًثؿ ٱٍ ثٽْج٩ز ثٽٌثد٪ز ٱٺأڅڂج ٵدٌح هؽجؽدز وځدڄ ًثؿ ٱدٍ ثٽْدج٩ز
ثٽنجځْز ٱٺأڅڂج ٵٌح دُٞز ٱئىث مٌػ ثإلځجٿ فٌٞس ثٽڂالةٺز َْضڂ٪ىڃ ثٽيٹٌ
ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ڂددٌو وّددڂٌر ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ أدددٍ
هٌٌَر فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ صٌٷ ثٽؾڂ٪ز ځڄ ٭ٌُ ٩يً
[  ] 411فوعچج ٩پٍ دڄ مٌٖٿ أمذٌڅج  ًُْ٩دڄ َىڅِ ٩ڄ ځقڂو ددڄ ٩ڂدٌو
٩ڄ ٩ذُور دڄ ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ ثٽؾ٪و َ٪چٍ ثٽٞڂٌٌ وٹجڅش ٽه ٙقذز ٱُڂج ٍ٩ڀ
ځقڂددو دددڄ ٩ڂددٌو ٵددجٻ ٵددجٻ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ځددڄ صددٌٷ ثٽؾڂ٪ددز
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عالط ځٌثس صهجوڅج دهج ١ذ ٨ثهلل ٩پً ٵپذده ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ وثددڄ
٩ذجُ وّڂٌر ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ ثٽؾ٪و فوَظ فْڄ ٵجٻ وّأٽش ځقڂوث
٩ڄ ثّڀ أدٍ ثٽؾ٪دو ثٽٞدڂٌٌ ٱپدڀ َ٪دٌٯ ثّدڂه وٵدجٻ ال أ٩دٌٯ ٽده ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إال هيث ثٽقوَظ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وال څٌ٪ٯ هيث ثٽقوَظ إال
ځڄ فوَظ ځقڂو دڄ ٩ڂٌو
دجح ځج ؽجء ځڄ ٹڀ صؤصً ثٽؾڂ٪ز
[  ] 410فوعچج ٩ذو دڄ ف ڂُو وځقڂدو ددڄ ځووَدز ٵدجال فدوعچج ثٽٲٞدټ ددڄ هٹدُڄ
فوعچج إٌّثةُټ ٩ڄ عىٌَ ٩ڄ ًؽټ ځڄ أهدټ ٵذدجء ٩دڄ أدُده وٹدجڃ ځدڄ أٙدقجح
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٵددجٻ أځٌڅددج ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڃ څٖددهو
ثٽؾڂ٪ز ځڄ ٵذجء وٵو ًوٌ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱدٍ
هيث وال َٚـ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ هيث ثٽىؽده وال َٚدـ
ٱٍ هيث ثٽذجح ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٍٕء وٵدو ًوٌ ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر
٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڅده ٵدجٻ ثٽؾڂ٪دز ٩پدً ځدڄ آوثڇ ثٽپُدټ إٽدً أهپده
وهيث فوَظ إّچجهڇ  ُٰ٪ٝوإڅڂج ٌَوي ځڄ فدوَظ ځ٪دجًٷ ددڄ ٩ذدجه ٩دڄ ٩ذدو
ثهلل دددڄ ّددُ٪و ثٽڂٶذددٌٌ وٝددَ ٰ٪قُددً دددڄ ّددُ٪و ثٽٶ٢ددجڃ ٩ذددو ثهلل دددڄ ّددُ٪و
ثٽڂٶذددٌٌ ٱددٍ ثٽقددوَظ ٵددجٻ وثمضپددٰ أهددټ ثٽ٪پددڀ ٩پددً ځددڄ صؾددخ ثٽؾڂ٪ددز ٱٶددجٻ
دٞ٪ددهڀ صؾددخ ثٽؾڂ٪ددز ٩پددً ځددڄ آوثڇ ثٽپُددټ إٽددً ځچَٽدده وٵددجٻ دٞ٪ددهڀ ال صؾددخ
ثٽؾڂ٪ز إال ٩پً ځڄ ّڂ ٨ثٽچوثء وهى ٵىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ
[ ّ ] 411ڂ٪ش أفڂو دڄ ثٽقْڄ َٶىٻ ٹچج ٩چو أفڂدو ددڄ فچذدټ ٱديٹٌوث ٩پدً
ځڄ صؾخ ثٽؾڂ٪ز ٱپڀ َيٹٌ أفڂو ٱُه ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٕدُتج ٵدجٻ
أفڂو دڄ ثٽقْڄ ٱٶپش ألفڂو دڄ فچذټ ٱُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ أفڂو ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵپدش څ٪دڀ ٵدجٻ أفڂدو ددڄ
ثٽقْڄ فوعچج فؾجػ دڄ څٚدٌُ فدوعچج ځ٪دجًٷ ددڄ ٩ذدجه ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ّدُ٪و
ثٽڂٶذٌٌ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ثٽؾڂ٪دز
٩پً ځڄ آوثڇ ثٽپُټ إٽً أهپه ٵجٻ ٱٮٞخ ٩پٍ أفڂو دڄ فچذټ وٵدجٻ ٽدٍ ثّدضٮٲٌ
ًدٸ ثّضٮٲٌ ًدٸ ٵجٻ أدى  ًُْ٩إڅڂج ٱ٪ټ أفڂو دڄ فچذټ هيث ألڅده ٽدڀ َ٪دو هديث
ثٽقوَظ ُٕتج و٪ٝٲه ٽقجٻ إّچجهڇ
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دجح ځج ؽجء ٱٍ وٵش ثٽؾڂ٪ز
[  ] 412فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج ٌَّؼ دڄ ثٽچ٪ڂجڃ فوعچج ٱپُـ ددڄ ّدپُڂجڃ
٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽضُڂٍ ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٹجڃ َٚپٍ ثٽؾڂ٪ز فُڄ صڂُټ ثٽٖڂِ
[  ] 413فددوعچج َقُددً دددڄ ځىّددً فددوعچج أدددى هثوه ثٽُ٢جٽْددٍ فددوعچج ٱپددُـ دددڄ
ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽضُڂٍ ٩ڄ أڅِ ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ څقىڇ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ّپڂز دڄ ثألٹى ٧وؽجدٌ وثٽَدٌُ دڄ ثٽ٪ىثٿ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ أڅِ فوَظ فْدڄ ٙدقُـ وهدى ثٽديٌ أؽڂد٩ ٨پُده أٹغدٌ أهدټ
ثٽ٪پڀ أڃ وٵش ثٽؾڂ٪ز إىث ٍثٽش ثٽٖڂِ ٹىٵش ثٽ٦هٌ وهى ٵىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو
وإّددقجٳ وًأي دٞ٪ددهڀ أڃ ٙددالر ثٽؾڂ٪ددز إىث ٙددپُش ٵذددټ ثٽددَوثٻ أڅهددج صؾددىٍ
أَٞج وٵجٻ أفڂو وځڄ ٙالهج ٵذټ ثٽَوثٻ ٱئڅه ٽڀ ٌَ ٩پُه إ٩جهر
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽن٢ذز ٩پً ثٽڂچذٌ
[  ] 414فوعچج أدى فٲ٘ ٩ڂٌو دڄ ٩پٍ ثٽٲالُ ثٽٌُٚٱٍ فوعچج ٩غڂدجڃ ددڄ
٩ڂٌ وَقًُ دڄ ٹغٌُ أدى ٭ْجڃ ثٽ٪چذٌٌ ٵجال فدوعچج ځ٪دجى ددڄ ثٽ٪دالء ٩دڄ څدجٱ٨
٩ڄ دڄ ٩ڂٌ أڃ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َن٢دخ إٽدً ؽدي ٧ٱپڂدج ثصندي
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽڂچذٌ فڄ ثٽؾي ٧فضً أصجڇ ٱجٽضَځه ٱْٺڄ ٵدجٻ وٱدٍ
ث ٽذجح ٩ڄ أڅِ وؽجدٌ وّهټ ددڄ ّد٪و وأددٍ ددڄ ٹ٪دخ وثددڄ ٩ذدجُ وأٿ ّدپڂز
ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فدوَظ فْدڄ ٭ٌَدخ ٙدقُـ وځ٪دجى ددڄ ثٽ٪دالء
هى د ٌٌٚوهى أمى أدٍ ٩ڂٌو دڄ ثٽ٪الء
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽؾپىُ دُڄ ثٽن٢ذضُڄ
[  ] 415فوعچج فڂُو دڄ ځْ٪ور ثٽذ ٌٌٚفوعچج مجٽو دڄ ثٽقدجًط فدوعچج ٩ذُدو
ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َن٢دخ
َىٿ ثٽؾڂ٪ز عڀ َؾپِ عڀ َٶىٿ ٱُن٢خ ٵجٻ ځغټ ځج صٲ٪پىڃ ثٽُىٿ ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح
٩ڄ دڄ ٩ذجُ وؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل وؽدجدٌ ددڄ ّدڂٌر ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ
٩ڂٌ فوَظ فْڄ ٙدقُـ وهدى ثٽديٌ ًآڇ أهدټ ثٽ٪پدڀ أڃ َٲٚدټ ددُڄ ثٽن٢ذضدُڄ
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دؾپىُ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٵٚو ثٽن٢ذز
[  ] 416فوعچج ٵضُذز وهچجه ٵجال فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ دڄ فٌح ٩دڄ
ؽجدٌ دڄ ّڂٌر ٵجٻ ٹچش أٙپٍ ځ ٨ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱٺجڅدش ٙدالصه
ٵٚوث وم٢ذضه ٵٚوث ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ڂجً ددڄ َجّدٌ وثددڄ أددٍ أوٱدً ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ ؽجدٌ دڄ ّڂٌر فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٩پً ثٽڂچذٌ
[  ] 417فوعچج ٵضُذز فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩دڄ ٩ڂدٌو ددڄ هَچدجً ٩دڄ ٢٩دجء
٩ڄ ٙٲىثڃ دڄ َ٪پً دڄ أځُز ٩ڄ أدُه ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
َٶٌأ ٩پً ثٽڂچذٌ { وڅجهوث َج ځجٽٸ } ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وؽجدٌ ددڄ
ّڂٌر ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ َ٪پدً ددڄ أځُدز فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ ٭ٌَدخ وهدى
فوَظ دڄ ُُ٩چز وٵو ثمضجً ٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ أڃ َٶٌأ ثإلځجٿ ٱٍ ثٽن٢ذز آَج ځڄ
ثٽٶٌآڃ ٵجٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وإىث م٢خ ثإلځجٿ ٱپڀ َٶٌأ ٱٍ م٢ذضه ُٕتج ځڄ ثٽٶٌآڃ أ٩جه
ثٽن٢ذز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثّضٶذجٻ ثإلځجٿ إىث م٢خ
[  ] 418فوعچج ٩ذجه دڄ َ٪ٶىح ثٽٺىٱٍ فوعچج ځقڂو دڄ ثٽٲٞټ دڄ ُ٢٩ز ٩دڄ
ځچٚىً ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩پٶڂدز ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه ٵدجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ثّضىي ٩پً ثٽڂچذٌ ثّضٶذپچجڇ دىؽىهچدج ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ وفدوَظ ځچٚدىً ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ فدوَظ ځقڂدو ددڄ
ثٽٲٞددټ دددڄ ُ٢٩ددز وځقڂددو دددڄ ثٽٲٞددټ دددڄ ُ٢٩ددز ٝدد ُٰ٪ىثهددخ ثٽقددوَظ ٩چددو
أٙقجدچج وثٽ٪ڂټ ٩پدً هديث ٩چدو أهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ و٭ُددٌهڀ َْددضقذىڃ ثّددضٶذجٻ ثإلځددجٿ إىث م٢ددخ وهددى ٵددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ
وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ ٵجٻ أدى ُْ٩دً وال َٚدـ ٱدٍ هديث ثٽذدجح ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٍٕء
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دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ إىث ؽجء ثٽٌؽټ وثإلځجٿ َن٢خ
[  ] 401فوعچج ٵضُذز فوعچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ٩ڂدٌو ددڄ هَچدجً ٩دڄ ؽدجدٌ ددڄ
٩ذو ثهلل ٵجٻ دُچج ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َن٢دخ َدىٿ ثٽؾڂ٪دز إى ؽدجء ًؽدټ
ٱ ٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أٙدپُش ٵدجٻ ال ٵدجٻ ٵدڀ ٱدجًٹ ٨ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
وهيث فوَظ فْڄ ٙقُـ أٙـ ٍٕء ٱٍ هيث ثٽذجح
[  ] 400فددوعچج ځقڂددو دددڄ أدددٍ ٩ڂددٌ فددوعچج ّددٲُجڃ دددڄ ُُ٩چددز ٩ددڄ ځقڂددو دددڄ
٩ؾالڃ ٩ڄ ُ٩ج ٛدڄ ٩ذو ثهلل دڄ أددٍ ّدٌؿ أڃ أددج ّدُ٪و ثٽندوًٌ همدټ َدىٿ
ثٽؾڂ٪ز وځٌوثڃ َن ٢خ ٱٶدجٿ َٚدپٍ ٱؾدجء ثٽقدٌُ ٽُؾپْدىڇ ٱدأدً فضدً ٙدپً
ٱپڂج ثڅٌٚٯ أصُچجڇ ٱٶپچج ًفڂٸ ثهلل ثڃ ٹجهوث ٽُٶ٪ىث دٸ ٱٶجٻ ځج ٹچش ال صٌٹهڂج
د٪و ٍٕء ًأَضه ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ ىٹٌ أڃ ًؽال ؽدجء َدىٿ
ثٽؾڂ٪ز ٱدٍ هُتدز ددير وثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َن٢دخ َدىٿ ثٽؾڂ٪دز ٱدأځٌڇ
ٱٚددپً ًٹ٪ضددُڄ وثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ َن٢ددخ ٵددجٻ دددڄ أدددٍ ٩ڂددٌ ٹددجڃ
ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز َٚپٍ ًٹ٪ضُڄ إىث ؽدجء وثإلځدجٿ َن٢دخ وٹدجڃ َدأځٌ دده وٹدجڃ
أدى ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽڂٶٌا ٌَثڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وّڂ٪ش ددڄ أددٍ ٩ڂدٌ َٶدىٻ ٵدجٻ
ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٹجڃ ځقڂو دڄ ٩ؾالڃ عٶز ځأځىڅج ٱٍ ثٽقدوَظ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح
٩ددڄ ؽددجدٌ وأدددٍ هٌَددٌر وّددهټ دددڄ ّدد٪و ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ أدددٍ ّددُ٪و
ثٽنوًٌ فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ودده َٶدىٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ وٵجٻ دٞ٪هڀ إىث همټ وثإلځجٿ َن٢خ ٱئڅه َؾپدِ وال
َٚپٍ وهى ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وأهټ ثٽٺىٱدز وثٽٶدىٻ ثألوٻ أٙدـ فدوعچج ٵضُذدز
فوعچج ثٽ٪الء ددڄ مجٽدو ثٽٶٌٕدٍ ٵدجٻ ًأَدش ثٽقْدڄ ثٽذٚدٌٌ همدټ ثٽڂْدؾو َدىٿ
ثٽؾڂ٪ز وثإلځجٿ َن٢خ ٱٚپً ًٹ٪ضُڄ عڀ ؽپِ إڅڂج ٱ٪ټ ثٽقْڄ أصذج٩ج ٽپقوَظ
وهى ًوي ٩ڄ ؽجدٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ هيث ثٽقوَظ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽٺالٿ وثإلځجٿ َن٢خ
[  ] 401فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج ثٽپُددظ ٩ددڄ ٩ٶُددټ ٩ددڄ ثٽَهددٌٌ ٩ددڄ ّددُ٪و دددڄ
ثٽڂُْخ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ځڄ ٵجٻ َىٿ ثٽؾڂ٪دز
وثإلځجٿ َن٢خ ثڅٚش ٱٶو ٽٮج ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ أدٍ أوٱً وؽجدٌ دڄ ٩ذو
ثهلل ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أددٍ هٌَدٌر فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو
Page 96 of 128

ّ
سننالترمذي

الجزءالثاني

أهټ ثٽ٪پڀ ٹٌهىث ٽپٌؽټ أڃ َضٺپڀ وثإلځجٿ َن٢خ وٵجٽىث أڃ صٺپڀ ٭ٌُڇ ٱال َچٺٌ
٩پُه إال دجٽ ٕجًر وثمضپٲدىث ٱدٍ ًه ثٽْدالٿ وصٖدڂُش ثٽ٪دج ِ١وثإلځدجٿ َن٢دخ
ٱٌم٘ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ ًه ثٽْالٿ وصٖڂُش ثٽ٪ج ِ١وثإلځجٿ َن٢خ وهدى
ٵىٻ أفڂو وإّقجٳ وٹٌڇ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ ثٽضجدُ٪ڄ و٭ٌُهڀ ىٽٸ وهى ٵدىٻ
ثٽٖجٱٍ٪
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽضنَ ٍ٢ىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 402فوعچج أدى ٹٌَخ فوعچج ًٕوَڄ دڄ ّ٪و ٩ڄ ٍدجڃ دڄ ٱجةو ٩دڄ ّدهټ
دڄ ځ٪جى دڄ أڅِ ثٽؾهچٍ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ځدڄ
صن٢دً ًٵدجح ثٽچدجُ َدىٿ ثٽؾڂ٪دز ثصندي ؽْددٌث إٽدً ؽهدچڀ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩ددڄ
ؽجدٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ ّدهټ ددڄ ځ٪دجى ددڄ أڅدِ ثٽؾهچدٍ فدوَظ ٭ٌَدخ ال
څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ًٕوَڄ ددڄ ّد٪و وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أهدټ ثٽ٪پدڀ ٹٌهدىث أڃ
َضن ً٢ثٽٌؽټ ًٵجح ثٽچجُ َىٿ ثٽؾڂ٪ز وٕوهوث ٱٍ ىٽٸ وٵدو صٺپدڀ د٪د ٜأهدټ
ثٽ٪پڀ ٱٍ ًٕوَڄ دڄ ّ٪و و٪ٝٲه ځڄ ٵذټ فٲ٦ه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثالفضذجء وثإلځجٿ َن٢خ
[  ] 403فوعچج ځقڂو دڄ فڂُو ثٽٌثٌٍ و٩ذجُ دڄ ځقڂو ثٽدووًٌ ٵدجال فدوعچج
أدى ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽڂٶٌا ٩ڄ ُّ٪و دڄ أدٍ أَىح فوعچٍ أدى ځٌفىٿ ٩دڄ ّدهټ
دڄ ځ٪جى ٩ڄ أدُه أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ څهدً ٩دڄ ثٽقذدىر َدىٿ ثٽؾڂ٪دز
وثإلځددجٿ َن٢ددخ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً وهدديث فددوَظ فْددڄ وأدددى ځٌفددىٿ ثّددڂه ٩ذددو
ثٽددٌفُڀ دددڄ ځُڂددىڃ وٵددو ٹددٌڇ ٵددىٿ ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ ثٽقذددىر َددىٿ ثٽؾڂ٪ددز وثإلځددجٿ
َن٢خ وًم٘ ٱٍ ىٽٸ دٞ٪هڀ ځچهڀ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ و٭ٌُڇ وده َٶىٻ أفڂو
وإّقجٳ ال ٌََجڃ دجٽقذىر وثإلځجٿ َن٢خ دأّج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ًٱ ٨ثألَوٌ ٩پً ثٽڂچذٌ
[  ] 404فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هُٖڀ أمذٌڅج فُٚڄ ٵدجٻ ّدڂ٪ش ٩ڂدجًر
دڄ ًودُز ثٽغٶٲٍ ودٌٖ دڄ ځدٌوثڃ َن٢دخ ٱٌٱدَ ٨وَده ٱدٍ ثٽدو٩جء ٱٶدجٻ ٩ڂدجًر
ٵذـ ثهلل هجصُڄ ثٽُوَضُڄ ثٽٶٚدٌُصُڄ ٽٶدو ًأَدش ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
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وځج َََو ٩پً أڃ َٶىٻ هٺيث وإٔجً هُٖڀ دجٽْذجدز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ أىثڃ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 405فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج فڂجه دڄ مجٽدو ثٽنُدج٩ ٟدڄ ددڄ أددٍ ىةدخ
٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ثٽْجةخ دڄ َََو ٵجٻ ٹجڃ ثألىثڃ ٩پدً ٩هدو ًّدىٻ ثهلل ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ وأدٍ دٺٌ و٩ڂٌ إىث مدٌػ ثإلځدجٿ وإىث أٵُڂدش ثٽٚدالر ٱپڂدج ٹدجڃ
٩غڂجڃ ً ًٝثهلل ص٪دجٽً ٩چده ٍثه ثٽچدوثء ثٽغجٽدظ ٩پدً ثٽدَوًثء ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٺالٿ د٪و څَوٻ ثإلځجٿ ځڄ ثٽڂچذٌ
[  ] 406فددوعچج ځقڂددو دددڄ دٖددجً فددوعچج أدددى هثوه ثٽُ٢جٽْددٍ فددوعچج ؽٌَددٌ دددڄ
فجٍٿ ٩ڄ عجدش ٩ڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ ٵدجٻ ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َٺپدڀ
دجٽقجؽز إىث څَٻ ٩ڄ ثٽڂچذٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ فدوَظ
ؽٌٌَ دڄ فجٍٿ ٵجٻ وّڂ٪ش ځقڂوث َٶىٻ وهڀ ؽٌٌَ دڄ فجٍٿ ٱٍ هيث ثٽقوَظ
وثٽٚقُـ ځج ًوٌ ٩ڄ عجدش ٩ڄ أڅِ ٵجٻ أٵُڂش ثٽٚالر ٱأمي ًؽټ دُو ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱڂج ٍثٻ َٺپڂه فضً څ ِ٪د ٜ٪ثٽٶىٿ ٵجٻ ځقڂو وثٽقوَظ
هى هيث وؽٌٌَ ددڄ فدجٍٿ ًدڂدج َهدڀ ٱدٍ ثٽٖدٍء وهدى ٙدووٳ ٵدجٻ ځقڂدو وهدڀ
ؽٌٌَ دڄ فجٍٿ ٱٍ فوَظ عجدش ٩ڄ أڅِ ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ
إىث أٵُڂش ثٽٚالر ٱال صٶىځىث فضً صٌوڅٍ ٵجٻ ځقڂو وٌَوي ٩ڄ فڂجه دڄ ٍَدو
ٵجٻ ٹچج ٩چو عجدش ثٽذچجڅٍ ٱقوط فؾجػ ثٽٚىثٯ ٩ڄ َقُدً ددڄ أددٍ ٹغُدٌ ٩دڄ
٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ٵضجهر ٩ڄ أدُده ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ إىث أٵُڂدش
ثٽٚالر ٱال صٶىځىث فضً صٌوڅٍ ٱىهڀ ؽٌٌَ ٱ٦ڄ أڃ عجدضج فوعهڀ ٩ڄ أڅِ ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
[  ] 407فوعچج ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ثٽنالٻ فوعچج ٩ذو ثٽدٌٍثٳ أمذٌڅدج ځ٪ڂدٌ ٩دڄ
عجدش ٩ڄ أڅِ ٵجٻ ٽٶو ًأَدش ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ د٪دو ځدج صٶدجٿ ثٽٚدالر
َٺپڂه ثٽٌؽټ َٶىٿ دُچه ودُڄ ثٽٶذپز ٱڂج ََثٻ َٺپڂه ٱپٶو ًأَش دٞ٪چج َچ ِ٪ځدڄ
١ددىٻ ٵُددجٿ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٽدده ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ
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ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٱٍ ٙالر ثٽؾڂ٪ز
[  ] 408فوعچج ٵضُذز فوعچج فجصڀ دڄ إّدڂجُ٩ټ ٩دڄ ؽ٪ٲدٌ ددڄ ځقڂدو ٩دڄ أدُده
٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ ًثٱ ٨ځىٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٵدجٻ ثّدضنپٰ
ځددٌوثڃ أدددج هٌَددٌر ٩پددً ثٽڂوَچددز ومددٌػ إٽددً ځٺددز ٱٚددپً دچددج أو هٌَددٌر َددىٿ
ثٽؾڂ٪ز ٱٶٌأ ّىًر ثٽؾڂ٪ز وٱدٍ ثٽْدؾور ثٽغجڅُدز إىث ؽدجءٷ ثٽڂچدجٱٶىڃ ٵدجٻ ٩ذُدو
ثهلل ٱأهًٹش أدج هٌٌَر ٱٶپش ٽه صٶٌأ دْىًصُڄ ٹجڃ ٩پٍ َٶٌأ دهڂدج دجٽٺىٱدز ٵدجٻ
أدى هٌٌَر أڅٍ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ َٶدٌأ دهڂدج وٱدٍ ثٽذدجح
٩ڄ دڄ ٩ذجُ وثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٌُٖ وأدٍ ٩چذدز ثٽندىالڅٍ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ
أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ ٙقُـ وًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٹجڃ
َٶٌأ ٱٍ ٙالر ثٽؾڂ٪ز دْذـ ثّڀ ًدٸ ثأل٩پً وهدټ أصدجٷ فدوَظ ثٽٮجٕدُز ٩ذُدو
ثهلل دڄ أدٍ ًثٱ ٨ٹجصخ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ ً ًٝثهلل ص٪جٽً ٩چه
دجح ځج ؽجء ٱٍ ځج َٶٌأ ده ٱٍ ٙالر ثٽٚذـ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 411فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ أمذٌڅج ٌَٕٸ ٩دڄ ځندىٻ ددڄ ًثٕدو ٩دڄ ځْدپڀ
ثٽذُ٢ڄ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ َٶددٌأ َددىٿ ثٽؾڂ٪ددز ٱددٍ ٙددالر ثٽٲؾددٌ أٽددڀ صچََددټ ثٽْددؾور وهددټ أصددً ٩پددً
ثإلڅْجڃ ٵجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ّد٪و وثددڄ ځْد٪ىه وأددٍ هٌَدٌر ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ دڄ ٩ذجُ فوَظ فْڄ ٙدقُـ وٵدو ًوثڇ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ وٕد٪ذز و٭ُدٌ
وثفو ٩ڄ ځنىٻ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚالر ٵذټ ثٽؾڂ٪ز ود٪وهج
[  ] 410فوعچج دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ ٩ڂٌو ددڄ هَچدجً ٩دڄ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٹدجڃ َٚدپٍ د٪دو
ثٽؾڂ٪ددز ًٹ٪ضددُڄ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ؽددجدٌ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ دددڄ ٩ڂددٌ
فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوٌ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂدٌ أَٞدج وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث
٩چو د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو
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[  ] 411فوعچج ٵضُذز فدوعچج ثٽپُدظ ٩دڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ أڅده ٹدجڃ إىث ٙدپً
ثٽؾڂ٪ز ثڅٌٚٯ ٱٚپً ّؾوصُڄ ٱٍ دُضه عڀ ٵجٻ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه
وّپڀ َٚچ ٨ىٽٸ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 412فوعچج دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ ّهُټ دڄ أددٍ ٙدجٽـ ٩دڄ أدُده
٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځدڄ ٹدجڃ ځدچٺڀ ځٚدپُج
د٪و ثٽؾڂ٪ز ٱپُٚټ أًد٪ج ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ فوعچج ثٽقْڄ
دڄ ٩پٍ فوعچج ٩پٍ دڄ ثٽڂوَچٍ ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٵجٻ ٹچج څ٪و ّهُټ دڄ أددٍ
ٙجٽـ عذضج ٱٍ ثٽقوَظ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو د ٜ٪أهټ ثٽ٪پدڀ وًوٌ ٩دڄ ٩ذدو
ثهلل دڄ ځْ٪ىه أڅه ٹجڃ َٚپٍ ٵذټ ثٽؾڂ٪دز أًد٪دج ود٪دوهج أًد٪دج وٵدو ًوٌ ٩دڄ
٩پددٍ دددڄ أدددٍ ١جٽددخ ًٝددً ثهلل ص٪ددجٽً ٩چدده أڅدده أځددٌ أڃ َٚددپً د٪ددو ثٽؾڂ٪ددز
ًٹ٪ضُڄ عڀ أًد٪ج وىهخ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ إٽً ٵىٻ دڄ ځْ٪ىه وٵجٻ
إّقجٳ أڃ ٙپً ٱٍ ثٽڂْؾو َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٙپً أًد٪ج وإڃ ٙپً ٱٍ دُضه ٙپً
ًٹ٪ضُڄ وثفضؼ دأڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٚپٍ د٪و ثٽؾڂ٪ز ًٹ٪ضدُڄ
ٱٍ دُضه وفوَظ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځدڄ ٹدجڃ ځدچٺڀ ځٚدپُج د٪دو ثٽؾڂ٪دز
ٱپُٚټ أًد٪ج ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وثددڄ ٩ڂدٌ هدى ثٽديٌ ًوي ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ أڅه ٹجڃ َٚپٍ د٪و ثٽؾڂ٪ز ًٹ٪ضدُڄ ٱدٍ دُضده وثددڄ ٩ڂدٌ د٪دو ثٽچذدٍ
ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٙددپً ٱددٍ ثٽڂْددؾو د٪ددو ثٽؾڂ٪ددز ًٹ٪ضددُڄ وٙددپً د٪ددو
ثٽٌٹ٪ضُڄ أًد٪ج فوعچج ديٽٸ دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩دڄ ددڄ ؽدٌَؼ
٩ڄ ٢٩جء ٵجٻ ًأَش ددڄ ٩ڂدٌ ٙدپً د٪دو ثٽؾڂ٪دز ًٹ٪ضدُڄ عدڀ ٙدپً د٪دو ىٽدٸ
أًد٪ددج فددوعچج ّددُ٪و دددڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ ثٽڂنَوځددٍ فددوعچج ّددٲُجڃ دددڄ ُُ٩چددز ٩ددڄ
٩ڂٌو دڄ هَچجً ٵجٻ ځج ًأَش أفوث أڅ٘ ٽپقوَظ ځڄ ثٽَهٌٌ وځدج ًأَدش أفدوث
ثٽوڅجڅٌُ وثٽوًثهڀ أهىڃ ٩پُه ځچه إڃ ٹجڅش ثٽوڅجڅٌُ وثٽوًثهڀ ٩چوڇ دڂچَٽز ثٽذٌ٪
ٵجٻ أدى ّ ًُْ٩دڂ٪ش ددڄ أددٍ ٩ڂدٌ ٵدجٻ ّدڂ٪ش ّدٲُجڃ ددڄ ُُ٩چدز َٶدىٻ ٹدجڃ
٩ڂٌ دڄ هَچجً أّڄ ځڄ ثٽَهٌٌ
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ أهًٷ ځڄ ثٽؾڂ٪ز ًٹ٪ز
[  ] 413فوعچج څ ٌٚدڄ ٩پٍ وُّ٪و دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ و٭ٌُ وثفو ٵجٽىث فوعچج
ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ أدٍ ّپڂز ٩دڄ أددٍ هٌَدٌر ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً
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ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٵددجٻ ځددڄ أهًٷ ځددڄ ثٽٚددالر ًٹ٪ددز ٱٶددو أهًٷ ثٽٚددالر ٵددجٻ أدددى
ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ٩چددو أٹغددٌ أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ
أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ و٭ٌُهڀ ٵجٽىث ځڄ أهًٷ ًٹ٪ز ځڄ ثٽؾڂ٪دز
 ٙپً إٽُهج أمٌي وځڄ أهًٹهڀ ؽپىّدج ٙدپً أًد٪دج ودده َٶدىٻ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ
وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶجةپز َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 414فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج ٩ذو ثٽََ٪دَ ددڄ أددٍ فدجٍٿ و٩ذدو ثهلل ددڄ
ؽ٪ٲٌ ٩ڄ أدٍ فجٍٿ ٩ڄ ّهټ دڄ ّ٪و ً ًٝثهلل ص٪جٽً ٩چه ٵجٻ ځج ٹچج څضٮوي
ٱددٍ ٩هددو ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وال څٶُددټ إال د٪ددو ثٽؾڂ٪ددز ٵددجٻ وٱددٍ
ثٽذجح ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ ً ًٝثهلل ص٪جٽً ٩چه ٵجٻ أدى ُْ٩دً فدوَظ ّدهټ ددڄ
ّ٪و فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱُڂڄ څَ ِ٪ىٿ ثٽؾڂ٪ز أڅه َضقىٻ ځڄ ځؾپْه
[  ] 415فوعچج أدى ُّ٪و ثألٕؼ فوعچج ٩ذور دڄ ّپُڂجڃ وأدى مجٽو ثألفڂٌ ٩ڄ
ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵدجٻ إىث
څ ِ٪أفوٹڀ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱپُضقىٻ ځدڄ ځؾپْده ىٽدٸ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ
فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْٲٌ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 416فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج أدى ځ٪جوَدز ٩دڄ ثٽقؾدجػ ٩دڄ ثٽقٺدڀ ٩دڄ
ځٶْڀ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ د٪ظ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٩ذدو ثهلل ددڄ ًوثفدز
ٱٍ ٌَّز ٱىثٱٴ ىٽٸ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱٮوث أٙقجده ٱٶجٻ أصنپٰ ٱأٙپٍ ځدًّ ٨دىٻ
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ أٽقٶهڀ ٱپڂدج ٙدپً ځد ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ًآڇ ٱٶجٻ ځج ځچ٪ٸ أڃ صٮوو ځ ٨أٙقجدٸ ٱٶجٻ أًهس أڃ أٙپٍ ځ٪دٸ عدڀ أٽقٶهدڀ
ٵجٻ ٽى أڅٲٶش ځج ٱٍ ثألً ٛؽڂُ٪ج ځدج أهًٹدش ٱٞدټ ٭دووصهڀ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هيث فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه إال ځڄ هيث ثٽىؽه ٵجٻ ٩پٍ ددڄ ثٽڂدوَچٍ ٵدجٻ َقُدً
دڄ ُّ٪و وٵجٻ ٕ٪ذز ٽڀ َْڂ ٨ثٽقٺڀ ځڄ ځٶْڀ إال مڂْز أفجهَدظ و٩دوهج ٕد٪ذز
Page 101 of 128

ّ
سننالترمذي

الجزءالثاني

وٽُِ هيث ثٽقوَظ ٱُڂج ٩و ٕ٪ذز ٱٺأڃ هيث ثٽقوَظ ٽڀ َْدڂ٪ه ثٽقٺدڀ ځدڄ ځٶْدڀ
وٵو ثمضپٰ أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ ثٽْٲٌ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱپڀ ٌَ دٞ٪هڀ دأّج دأڃ َنٌػ َىٿ
ثٽؾڂ٪ز ٱٍ ثٽْٲٌ ځج ٽڀ صق ٌٞثٽٚالر وٵجٻ دٞ٪هڀ إىث أٙذـ ٱال َنٌػ فضً
َٚپٍ ثٽؾڂ٪ز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْىثٷ وثٽُ٢خ َىٿ ثٽؾڂ٪ز
[  ] 417فوعچج ٩پٍ دڄ ثٽقْڄ ثٽٺىٱٍ فوعچج أدى َقًُ إّدڂجُ٩ټ ددڄ إددٌثهُڀ
ثٽضُڂٍ ٩ڄ َََو ددڄ أددٍ ٍَدجه ٩دڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ أددٍ ٽُپدً ٩دڄ ثٽذدٌثء ددڄ
٩جٍح ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فٴ ٩پً ثٽڂْپڂُڄ أڃ َٮضْدپىث
َىٿ ثٽؾڂ٪ز وٽُڂِ أفوهڀ ځڄ ُ١خ أهپه ٱئڃ ٽڀ َؾو ٱجٽڂجء ٽه ُ١دخ ٵدجٻ وٱدٍ
ثٽذجح ٩ڄ أدٍ ُّ٪و وُٕل ځڄ ثألڅٚجً
[  ] 418فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هُٖڀ ٩ڄ َََو دڄ أدٍ ٍَجه دهيث ثإلّدچجه
څقىڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ثٽذٌثء فوَظ فْڄ وًوثَز هُٖڀ أفْڄ ځڄ ًوثَدز
إّڂجُ٩ټ دڄ إدٌثهُڀ ثٽضُڂٍ وإّڂجُ٩ټ دڄ إدٌثهُڀ ثٽضُڂٍ َ ٰ٪ٞٱٍ ثٽقوَظ
أدىثح ثٽُ٪وَڄ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽڂٍٖ َىٿ ثٽُ٪و
[  ] 421فوعچج إّڂجُ٩ټ ددڄ ځىّدً ثٽٲدَثًٌ فدوعچج ٕدٌَٸ ٩دڄ أددٍ إّدقجٳ
٩ڄ ثٽقجًط ٩ڄ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ ٵجٻ ځڄ ثٽْدچز أڃ صندٌػ إٽدً ثٽُ٪دو ځجٕدُج
وإڃ صأٹټ ُٕتج ٵذټ أڃ صنٌػ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث
ثٽقوَظ ٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پدڀ َْدضقذىڃ أڃ َندٌػ ثٽٌؽدټ إٽدً ثٽُ٪دو ځجٕدُج وإڃ
َأٹټ ُٕتج ٵذټ أڃ َنٌػ ٽٚالر ثٽٲ٢دٌ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وَْدضقخ أڃ ال ٌَٹدخ
إال ځڄ ٩يً
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثٽُ٪وَڄ ٵذټ ثٽن٢ذز
[  ] 420فوعچج ځقڂو دڄ ثٽڂغچً فوعچج أددى أّدجځز ٩دڄ ٩ذُدو ثهلل هدى ددڄ ٩ڂدٌ
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دڄ فٲ٘ ددڄ ٩جٙدڀ ددڄ ٩ڂدٌ ددڄ ثٽن٢دجح ٩دڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٵدجٻ ٹدجڃ
ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وأدددى دٺددٌ و٩ڂددٌ َٚددپىڃ ٱددٍ ثٽُ٪ددوَڄ ٵذددټ
ثٽن٢ذددز عددڀ َن٢ذددىڃ ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ؽددجدٌ وثدددڄ ٩ذددجُ ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً
فددوَظ دددڄ ٩ڂددٌ فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هديث ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ ځددڄ
أٙدقجح ثٽچذددٍ ٙدپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ و٭ُدٌهڀ أڃ ٙددالر ثٽُ٪دوَڄ ٵذددټ ثٽن٢ذددز
وَٶجٻ أڃ أوٻ ځڄ م٢خ ٵذټ ثٽٚالر ځٌوثڃ دڄ ثٽقٺڀ
دجح ځج ؽجء أڃ ٙالر ثٽُ٪وَڄ دٮٌُ أىثڃ وال إٵجځز
[  ] 421فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ ددڄ فدٌح ٩دڄ ؽدجدٌ ددڄ
ّڂٌر ٵجٻ ٙپُش ځ ٨ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽُ٪دوَڄ ٭ُدٌ ځدٌر وال ځدٌصُڄ
دٮٌُ أىثڃ وال إٵجځز ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل وثدڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وفدوَظ ؽدجدٌ ددڄ ّدڂٌر فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پُده ٩چدو أهدټ
ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ و٭ُددٌهڀ أڅدده ال َددؤىڃ ٽٚددالر
ثٽُ٪وَڄ وال ٽٍٖء ځڄ ثٽچىثٱټ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽُ٪وَڄ
[  ] 422فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ځقڂدو ددڄ ثٽڂچضٖدٌ ٩دڄ
أدُه ٩ڄ فذُخ دڄ ّجٽڀ ٩دڄ ثٽچ٪ڂدجڃ ددڄ دٖدٌُ ٵدجٻ ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ َٶٌأ ٱٍ ثٽُ٪وَڄ وٱٍ ثٽؾڂ٪ز دْدذـ ثّدڀ ًددٸ ثأل٩پدً وهدټ أصدجٷ فدوَظ
ثٽٮجُٕز وًدڂج ثؽضڂ٪ج ٱٍ َىٿ وثفو ٱُٶدٌأ دهڂدج ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ أددٍ وثٵدو
وّڂٌر دڄ ؽچوح وثدڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ ثٽچ٪ڂدجڃ ددڄ دٖدٌُ فدوَظ
فْڄ ٙقُـ وهٺيث ًوٌ ّدٲُجڃ ثٽغدىًٌ وځْد٩ ٌ٪دڄ إددٌثهُڀ ددڄ ځقڂدو ددڄ
ثٽڂچضٌٖ څقى فوَظ أدٍ ٩ىثڅز وأځج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٱُنضپٰ ٩پُه ٱدٍ ثٽٌوثَدز
ٌَوٌ ٩چه ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ځقڂو دڄ ثٽڂچضٌٖ ٩ڄ أدُه ٩ڄ فذُخ دڄ ّدجٽڀ ٩دڄ
أدُه ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٌُٖ وال څٌ٪ٯ ٽقذُخ ددڄ ّدجٽڀ ًوثَدز ٩دڄ أدُده وفذُدخ
دڄ ّجٽڀ هى ځىٽً ثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٌُٖ وًوٌ ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٖدٌُ أفجهَدظ وٵدو
ًوٌ ٩ددڄ دددڄ ُُ٩چددز ٩ددڄ إدددٌثهُڀ دددڄ ځقڂددو دددڄ ثٽڂچضٖددٌ څقددى ًوثَددز هددؤالء
وًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ أڅده ٹدجڃ َٶدٌأ ٱدٍ ٙدالر ثٽُ٪دوَڄ دٶدجٯ
وثٵضٌدش ثٽْج٩ز وده َٶىٻ ثٽٖجٱٍ٪
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[  ] 423فددوعچج إّددقجٳ دددڄ ځىّددً ثألڅٚددجًٌ فددوعچج ځ٪ددڄ دددڄ ُْ٩ددً فددوعچج
ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ ٝڂٌر دڄ ُّ٪و ثٽڂجٍڅٍ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ددڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ضذدز
أڃ ٩ڂٌ ددڄ ثٽن٢دجح ّدأٻ أددج وثٵدو ثٽپُغدٍ ځدج ٹدجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ َٶددٌأ ددده ٱددٍ ثٽٲ٢ددٌ وثألٝددقً ٵددجٻ ٹددجڃ َٶددٌأ ح ٳ وثٽٶددٌآڃ ثٽڂؾُددو
وثٵضٌدش ثٽْج٩ز وثڅٖٴ ثٽٶڂٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 424فوعچج هچجه فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ ٝڂٌر دڄ ُّ٪و دهديث ثإلّدچجه
څقىڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وأدى وثٵو ثٽپُغٍ ثّڂه ثٽقجًط دڄ ٩ىٯ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽضٺذٌُ ٱٍ ثٽُ٪وَڄ
[  ] 425فوعچج ځْپڀ دڄ ٩ڂٌو أدى ٩ڂٌو ثٽقديثء ثٽڂدوَچٍ فدوعچج ٩ذدو ثهلل ددڄ
څجٱ ٨ثٽٚجة٩ ٬ڄ ٹغٌُ دڄ ٩ذو ثهلل ٩دڄ أدُده ٩دڄ ؽدوڇ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٹ ذدٌ ٱدٍ ثٽُ٪دوَڄ ٱدٍ ثألوٽدً ّدذ٪ج ٵذدټ ثٽٶدٌثءر وٱدٍ ثِمدٌر مڂْدج ٵذدټ
ثٽٶددٌثءر ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩جةٖددز وثدددڄ ٩ڂددٌ و٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ڂددٌو ٵددجٻ أدددى
 ًُْ٩فوَظ ؽو ٹغٌُ فوَظ فْڄ وهى أفْڄ ٍٕء ًوٌ ٱٍ هيث ثٽذدجح ٩دڄ
ثٽچذٍ ٩پُه ثٽْالٿ وثّڂه ٩ڂٌو دڄ ٩ىٯ ثٽڂَڅٍ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو د٪دٜ
أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أٙقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ و٭ُدٌهڀ وهٺديث ًوٌ ٩دڄ
أدٍ هٌٌَر أڅه ٙپً دجٽڂوَچز څقى هيڇ ثٽٚالر وهى ٵىٻ أهټ ثٽڂوَچز وده َٶىٻ
ځجٽٸ دڄ أڅدِ وثٽٖدجٱ ٍ٪وأفڂدو وإّدقجٳ وًوٌ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ځْد٪ىه أڅده
ٵجٻ ٱٍ ثٽضٺذٌُ ٱٍ ثٽُ٪وَڄ صْ ٨صٺذٌُثس ٱٍ ثٽٌٹ٪ز ثألوٽً مڂْج ٵذدټ ثٽٶدٌثءر
وٱٍ ثٽٌٹ٪ز ثٽغجڅُز َذوأ ددجٽٶٌثءر عدڀ َٺذدٌ أًد٪دج ځد ٨صٺذُدٌر ثٽٌٹدى ٧وٵدو ًوٌ
٩ڄ ٭ٌُ وثفو ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څقى هيث وهى ٵىٻ أهټ
ثٽٺىٱز وده َٶىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ
دجح ځج ؽجء ال ٙالر ٵذټ ثٽُ٪و وال د٪وهج
[  ] 426فوعچج ځقڂىه دڄ ٭دُالڃ فدوعچج أددى هثوه ثٽُ٢جٽْدٍ ٵدجٻ أڅذأڅدج ٕد٪ذز
٩ڄ ٩وٌ دڄ عجدش ٵجٻ ّڂ٪ش ُّ٪و دڄ ؽذُدٌ َقدوط ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ أڃ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ مدٌػ َدىٿ ثٽٲ٢دٌ ٱٚدپً ًٹ٪ضدُڄ عدڀ ٽدڀ َٚدټ ٵذپهدج وال
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د٪وهج ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ و٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو وأدٍ ُّ٪و ٵجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ذجُ فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پُه ٩چو د٪د ٜأهدټ
ثٽ٪پددڀ ځددڄ أٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ و٭ُددٌهڀ وددده َٶددىٻ ثٽٖددجٱٍ٪
وأفڂددو وإّددقجٳ وٵددو ًأي ١جةٲددز ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ ثٽٚددالر د٪ددو ٙددالر ثٽُ٪ددوَڄ
وٵذپهج ځڄ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ و٭ٌُهڀ وثٽٶىٻ ثألوٻ أٙـ
[  ] 427فوعچج أدى ٩ڂجً ثٽقُْڄ دڄ فٌَظ فوعچج وٹُ٩ ٨ڄ أدجڃ دڄ ٩ذو ثهلل
ثٽذؾپٍ ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ فٲ٘ وهى دڄ ٩ڂٌ دڄ ّ٪و ددڄ أددٍ وٵدجٗ ٩دڄ ددڄ
٩ڂٌ أڅه مٌػ ٱٍ َىٿ ُ٩و ٱپڀ َٚټ ٵذپهج وال د٪وهج وىٹٌ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱ٪په ٵجٻ أدى  ًُْ٩وهيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ مٌوػ ثٽچْجء ٱٍ ثٽُ٪وَڄ
[  ] 428فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هُٖڀ أمذٌڅج ځچٚىً وهى دڄ ٍثىثڃ ٩ڄ
دڄ ٌَُّڄ ٩ڄ أٿ ُ٢٩ز أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َنٌػ ثألدٺجً
وثٽ٪ىثصٴ وىوثس ثٽنووً وثٽقُ ٜٱٍ ثٽُ٪وَڄ ٱأځج ثٽقدُ ٜٱُ٪ضدَٽڄ ثٽڂٚدپً
وَٖهوڃ ه٩ىر ثٽڂْپڂُڄ ٵجٽش إفوثهڄ َج ًّىٻ ثهلل أڃ ٽڀ َٺڄ ٽهدج ؽپذدجح ٵدجٻ
ٱپضٌ٪هج أمضهج ځڄ ؽالدُذهج
[  ] 431فوعچج أفڂو دڄ ځچُ ٨فوعچج هٖدُڀ ٩دڄ هٖدجٿ ددڄ فْدجڃ ٩دڄ فٲٚدز
دچش ٌَُّڄ ٩ڄ أٿ ُ٢٩ز دچقىڇ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ وؽدجدٌ ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ أٿ ُ٢٩ز فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ىهخ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ إٽً هيث
ثٽقوَظ وًم٘ ٽپچْجء ٱٍ ثٽنٌوػ إٽدً ثٽُ٪دوَڄ وٹٌهده دٞ٪دهڀ وًوٌ ٩دڄ
٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ أڅه ٵدجٻ أٹدٌڇ ثٽُدىٿ ثٽندٌوػ ٽپچْدجء ٱدٍ ثٽُ٪دوَڄ ٱدئڃ أددش
ثٽڂددٌأر إال أڃ صنددٌػ ٱپُددأىڃ ٽهددج ٍوؽهددج أڃ صنددٌػ ٱددٍ أ١ڂجًهددج ثٽنپٶددجڃ وال
صضََڄ ٱئڃ أدش أڃ صندٌػ ٹديٽٸ ٱپپدَوػ أڃ َڂچ٪هدج ٩دڄ ثٽندٌوػ وَدٌوٌ ٩دڄ
٩جةٖز ً ًٝثهلل ص٪جٽً ٩چهج ٵجٽش ٽى ًأي ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ځدج
أفوط ثٽچْجء ٽڂچ٪هڄ ثٽڂْؾو ٹڂج ځچ٪ش څْجء دچٍ إٌّثةُټ وٌَوي ٩ڄ ّدٲُجڃ
ثٽغىًٌ أڅه ٹٌڇ ثٽُىٿ ثٽنٌوػ ٽپچْجء إٽً ثٽُ٪و
دددجح ځددج ؽددجء ٱددٍ مددٌوػ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ إٽددً ثٽُ٪ددو ٱددٍ ٌَ١ددٴ
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وًؽى٩ه ځڄ ٌَ١ٴ آمٌ
[  ] 430فوعچج ٩ذو ثأل٩پً ددڄ وثٙدټ ددڄ ٩ذدو ثأل٩پدً ثٽٺدىٱٍ وأددى ًٍ٩دز
ٵجال فوعچج ځقڂو دڄ ثٽٚپش ٩دڄ ٱپدُـ ددڄ ّدپُڂجڃ ٩دڄ ّدُ٪و ددڄ ثٽقدجًط ٩دڄ
أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث مٌػ َدىٿ ثٽُ٪دو ٱدٍ ٌَ١دٴ
ًؽ ٨ٱٍ ٭ٌُڇ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ وأدٍ ًثٱ ٨ٵجٻ أدى ُْ٩دً
وفوَظ أدٍ هٌٌَر فوَظ فْڄ ٭ٌَخ وًوي أدى صڂُپز وَىڅِ دڄ ځقڂو هيث
ثٽقوَظ ٩ڄ ٱپُـ دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ُّ٪و دڄ ثٽقجًط ٩دڄ ؽدجدٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل ٵدجٻ
وٵو ثّضقخ د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ ٽ ځدجٿ إىث مدٌػ ٱدٍ ٌَ١دٴ أڃ ٌَؽد ٨ٱدٍ ٭ُدٌڇ
أصذج٩ج ٽهيث ثٽقوَظ وهى ٵىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وفوَظ ؽجدٌ ٹأڅه أٙـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثألٹټ َىٿ ثٽٲ ٌ٢ٵذټ ثٽنٌوػ
[  ] 431فوعچج ثٽقْڄ دڄ ثٽٚذجؿ ثٽذَثً ثٽذٮوثهٌ فوعچج ٩ذو ثٽٚڂو دڄ ٩ذدو
ثٽىثًط ٩ڄ عىثح دڄ ٩ضذز ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ دٌَور ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ال َنٌػ َىٿ ثٽٲ٢دٌ فضدً َ٪٢دڀ وال َ٪٢دڀ َدىٿ ثألٝدقً فضدً
َٚپٍ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پٍ وأڅِ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دٌَور دڄ فٚدُخ
ثألّپڂٍ فوَظ ٭ٌَخ وٵجٻ ځقڂو ال أٌ٩ٯ ٽغىثح دڄ ٩ضذز ٭ٌُ هيث ثٽقدوَظ
وٵددو ثّددضقخ ٵددىٿ ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ أڃ ال َنددٌػ َددىٿ ثٽٲ٢ددٌ فضددً َ٪٢ددڀ ٕددُتج
وَْضقخ ٽه أڃ َٲ٩ ٌ٢پً صڂٌ وال َ٪٢ڀ َىٿ ثألٝقً فضً ٌَؽ٨
[  ] 432فوعچج ٵضُذز فوعچج هُٖڀ ٩ڄ ځقڂو ددڄ إّدقجٳ ٩دڄ فٲد٘ ددڄ ٩ذُدو
ثهلل دڄ أڅِ ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ أڃ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َٲ٢دٌ ٩پدً
صڂٌثس َىٿ ثٽٲ ٌ٢ٵذټ أڃ َنٌػ إٽً ثٽڂٚپً ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فدوَظ فْدڄ
٭ٌَخ ٙقُـ أدىثح ثٽْٲٌ
دجح ځج ؽجء ثٽضٶ ٌُٚٱٍ ثٽْٲٌ
[  ] 433فوعچج ٩ذو ثٽىهجح دڄ ٩ذو ثٽقٺڀ ثٽدىًثٳ ثٽذٮدوثهٌ فدوعچج َقُدً ددڄ
ّپُڀ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ٩ڄ څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ّجٱٌس ځ ٨ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ وأدددٍ دٺددٌ و٩ڂددٌ و٩غڂددجڃ ٱٺددجڅىث َٚددپىڃ ثٽ٦هددٌ وثٽٚ٪ددٌ ًٹ٪ضددُڄ
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ًٹ٪ضُڄ ال َٚپىڃ ٵذپهج وال د٪وهج وٵجٻ ٩ذو ثهلل ٽى ٹچش ځٚپُج ٵذپهج أو د٪وهج
ألصڂڂضهددج ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ ٩ڂددٌ و٩پددٍ وثدددڄ ٩ذددجُ وأڅددِ و٩ڂددٌثڃ دددڄ
فُٚڄ و٩جةٖز ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂدٌ فدوَظ فْدڄ ٭ٌَدخ ال څٌ٪ٱده
إال ځڄ فوَظ َقًُ دڄ ّپُڀ ځغدټ هديث ٵدجٻ ځقڂدو ددڄ إّدڂجُ٩ټ وٵدو ًوٌ هديث
ثٽقوَظ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ًؽدټ ځدڄ آٻ ّدٌثٵز ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵو ًوٌ ٩ڄ ُ٢٩دز ثٽ٪دىٱٍ ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ ٹددجڃ َض٢ددى ٧ٱددٍ ثٽْددٲٌ ٵذددټ ثٽٚددالر ود٪ددوهج وٵددو ٙددـ ٩ددڄ ثٽچذددٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٹجڃ َٶ ٌٚٱٍ ثٽْٲٌ وأدى دٺٌ و٩ڂٌ و٩غڂجڃ ٙدوًث
ځڄ مالٱضه وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُده وّدپڀ و٭ُددٌهڀ وٵدو ًوٌ ٩ددڄ ٩جةٖدز أڅهدج ٹجڅددش صدضڀ ثٽٚددالر ٱدٍ ثٽْددٲٌ
وثٽ٪ڂددټ ٩پددً ځددج ًوي ٩ددڄ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ وأٙددقجده وهددى ٵددىٻ
ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ إال أڃ ثٽٖجٱَ ٍ٪ٶدىٻ ثٽضٶٚدٌُ ًمٚدز ٽده ٱدٍ ثٽْدٲٌ
ٱئڃ أصڀ ثٽٚالر أؽَأ ٩چه
[  ] 434فوعچج أفڂو دڄ ځچُد ٨فدوعچج هٖدُڀ أمذٌڅدج ٩پدٍ ددڄ ٍَدو ددڄ ؽدو٩جڃ
ثٽٶٌٍٕ ٩ڄ أدٍ څٌٞر ٵجٻ ّتټ ٩ڂٌثڃ دڄ فٚدُڄ ٩دڄ ٙدالر ثٽڂْدجٱٌ ٱٶدجٻ
فؾؾش ځًّ ٨ىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٚپً ًٹ٪ضدُڄ وفؾؾدش ځد ٨أددٍ
دٺددٌ ٱٚددپً ًٹ٪ضددُڄ وځدد٩ ٨ڂددٌ ٱٚددپً ًٹ٪ضددُڄ وځدد٩ ٨غڂددجڃ ّددش ّددچُڄ ځددڄ
مالٱضه أو عڂجڅٍ ّچُڄ ٱٚپً ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 435فوعچج ٵضُذز فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩دڄ ځقڂدو ددڄ ثٽڂچٺدوً وإددٌثهُڀ
دڄ ځٌُْر ّڂ٪ج أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ ٙپُچج ځ ٨ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽ٦هٌ
دجٽڂوَچز أًد٪ج وديٌ ثٽقپُٲز ثٽً ٌٚ٪ٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٙقُـ
[  ] 436فوعچج ٵضُذز فوعچج هُٖڀ ٩ڄ ځچٚىً دڄ ٍثىثڃ ٩دڄ ددڄ ّدٌَُڄ ٩دڄ
دڄ ٩ذجُ أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ مدٌػ ځدڄ ثٽڂوَچدز إٽدً ځٺدز ال َندجٯ
إال ثهلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ ٱٚپً ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹڀ صٶ ٌٚثٽٚالر
[  ] 437فددوعچج أفڂددو دددڄ ځچُدد ٨فددوعچج هٖددُڀ أمذٌڅددج َقُددً دددڄ أدددٍ إّددقجٳ
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ثٽقٌٞځٍ فوعچج أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ مٌؽچج ځ ٨ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ځدڄ
ثٽڂوَچز إٽً ځٺز ٱٚدپً ًٹ٪ضدُڄ ٵدجٻ ٵپدش ألڅدِ ٹدڀ أٵدجٿ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ دڂٺددز ٵددجٻ ٖ٩ددٌث ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ دددڄ ٩ذددجُ وؽددجدٌ ٵددجٻ أدددى
 ًُْ٩ف وَظ أڅدِ فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وٵدو ًوٌ ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه أٵجٿ ٱٍ د ٜ٪أّٲجًڇ صٌْٖ٩ ٨ر َٚپٍ ًٹ٪ضدُڄ ٵدجٻ
دڄ ٩ذجُ ٱچقڄ إىث أٵڂچدج ځدج دُچچدج وددُڄ صْدٖ٩ ٨دٌر ٙدپُچج ًٹ٪ضدُڄ وإڃ ٍهڅدج
٩پددً ىٽددٸ أصڂڂچددج ثٽٚددالر وًوٌ ٩ددڄ ٩پددٍ أڅدده ٵددجٻ ځددڄ أٵددجٿ ٖ٩ددٌر أَددجٿ أصددڀ
ثٽٚالر وًوٌ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ أڅه ٵجٻ ځڄ أٵجٿ مڂْز َ ٌٖ٩ىځج أصڀ ثٽٚدالر وٵدو
ًوٌ ٩چدده عچضددٍ ٖ٩ددٌر وًوٌ ٩ددڄ ّددُ٪و دددڄ ثٽڂْددُخ أڅدده ٵددجٻ إىث أٵددجٿ أًد٪ددج
ٙپً أًد٪ج وًوٌ ٩چه ىٽٸ ٵضجهر و٢٩جء ثٽنٌثّجڅٍ وًوي ٩چه هثوه دڄ أدٍ
هچددو مددالٯ هدديث وثمضپددٰ أهددټ ثٽ٪پددڀ د٪ددو ٱددٍ ىٽددٸ ٱأځددج ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ وأهددټ
ثٽٺىٱددز ٱدديهذىث إٽددً صىٵُددش مڂددِ ٖ٩ددٌر وٵددجٽىث إىث أؽڂدد٩ ٨پددً إٵجځددز مڂددِ
ٌٖ٩ر أصڀ ثٽٚالر وٵجٻ ثألوٍث ٍ٩إىث أؽڂ٩ ٨پً إٵجځز عچضٍ ٌٖ٩ر أصڀ ثٽٚدالر
وٵجٻ ځجٽٸ دڄ أڅدِ وثٽٖدجٱ ٍ٪وأفڂدو إىث أؽڂد٩ ٨پدً إٵجځدز أًد٪دز أصدڀ ثٽٚدالر
وثځدج إّدقجٳ ٱددٌأي أٵدىي ثٽڂدديثهخ ٱُده فدوَظ دددڄ ٩ذدجُ ٵددجٻ ألڅده ًوي ٩ددڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عدڀ صأوٽده د٪دو ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث أؽڂد٨
٩پً إٵجځز صٌْٖ٩ ٨ر أصڀ ثٽٚالر عڀ أؽڂ ٨أهدټ ثٽ٪پدڀ ٩پدً أڃ ثٽڂْدجٱٌ َٶٚدٌ
ځج ٽڀ َؾڂ ٨إٵجځز وإڃ أصً ٩پُه ّچىڃ
[  ] 438فوعچج هچدجه ددڄ ثٽْدٌٌ فدوعچج أددى ځ٪جوَدز ٩دڄ ٩جٙدڀ ثألفدىٻ ٩دڄ
٩ٺٌځز ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ ّجٱٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ّدٲٌث ٱٚدپً
صْ٪ز َ ٌٖ٩ىځج ًٹ٪ضُڄ ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ دڄ ٩ذدجُ ٱدچقڄ څٚدپٍ ٱُڂدج دُچچدج وددُڄ
صْددٖ٩ ٨ددٌر ًٹ٪ضددُڄ ًٹ٪ضددُڄ ٱددئىث أٵڂچددج أٹغددٌ ځددڄ ىٽددٸ ٙددپُچج أًد٪ددج ٵددجٻ أدددى
 ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽض٢ى ٧ٱٍ ثٽْٲٌ
[  ] 441فوعچج ٵضُذز دڄ ُّ٪و فوعچج ثٽپُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ ٙٲىثڃ دڄ ّدپُڀ ٩دڄ
أدددٍ دْددٌر ثٽٮٲددجًٌ ٩ددڄ ثٽذددٌثء دددڄ ٩ددجٍح ٵددجٻ ٙددقذش ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل
٩پُه وّپڀ عڂجڅُز ّ ٌٖ٩ٲٌث ٱڂج ًأَضه صدٌٷ ثٽدٌٹ٪ضُڄ إىث ٍث٭دش ثٽٖدڂِ ٵذدټ
ثٽ٦هٌ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ثٽذٌثء فوَظ ٭ٌَخ ٵدجٻ
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وّأٽش ځقڂوث ٩چه ٱپڀ ٌَ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ثٽپُظ دڄ ّ٪و وٽڀ ٌَ٪ٯ ثّڀ أددٍ
دٌْر ثٽٮٲجًٌ وأًثڇ فْچج وًوٌ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ أڃ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٹجڃ ال َض٢ى ٧ٱٍ ثٽْٲٌ ٵذدټ ثٽٚدالر وال د٪دوهج وًوٌ ٩چده ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ٹجڃ َض٢ى ٧ٱٍ ثٽْٲٌ عڀ ثمضپٰ أهټ ثٽ٪پدڀ د٪دو ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱددٌأي د٪دد ٜأٙددقجح ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڃ َض٢ددى٧
ثٽٌؽددټ ٱددٍ ثٽْددٲٌ وددده َٶددىٻ أفڂددو وإّددقجٳ وٽددڀ صددٌ ١جةٲددز ځددڄ أهددټ ثٽ٪پددڀ أڃ
َٚپٍ ٵذپهج وال د٪وهج وځ٪چدً ځدڄ ٽدڀ َض٢دى ٧ٱدٍ ثٽْدٲٌ ٵذدىٻ ثٽٌمٚدز وځدڄ
ص٢ى ٧ٱپه ٱٍ ىٽٸ ٱٞټ ٹغٌُ وهى ٵىٻ أٹغٌ أهټ ثٽ٪پدڀ َنضدجًوڃ ثٽض٢دى ٧ٱدٍ
ثٽْٲٌ
[  ] 440فوعچج ٩پٍ دڄ فؾٌ فوعچج فٲ٘ دڄ ٭ُجط ٩ڄ ثٽقؾجػ ٩دڄ ُ٢٩دز
٩ددڄ دددڄ ٩ڂددٌ ٵددجٻ ٙددپُش ځدد ٨ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ثٽ٦هددٌ ٱددٍ ثٽْددٲٌ
ًٹ٪ضُڄ ود٪وهج ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ وٵو ًوثڇ دڄ أدٍ ٽُپً
٩ڄ ُ٢٩ز وڅجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ
[  ] 441فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذُو ثٽڂقجًدٍ َ٪چدٍ ثٽٺدىٱٍ فدوعچج ٩پدٍ ددڄ هجٕدڀ
٩ڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٩ڄ ُ٢٩ز وڅجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٙپُش ځ ٨ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱٍ ثٽق ٌٞوثٽْٲٌ ٱٚپُش ځ٪ه ٱدٍ ثٽقٞدٌ ثٽ٦هدٌ أًد٪دج ود٪دوهج
ًٹ٪ضددُڄ وٙددپُش ځ٪دده ٱددٍ ثٽْددٲٌ ثٽ٦هددٌ ًٹ٪ضددُڄ ود٪ددوهج ًٹ٪ضددُڄ وثٽٚ٪ددٌ
ًٹ٪ضددُڄ وٽددڀ َٚددټ د٪ددوهج ٕددُتج وثٽڂٮددٌح ٱددٍ ثٽقٞددٌ وثٽْددٲٌ ّددىثء عددالط
ًٹ٪جس ال صچٶ٘ ٱٍ ثٽق ٌٞوال ٱٍ ثٽْٲٌ وهٍ وصدٌ ثٽچهدجً ود٪دوهج ًٹ٪ضدُڄ
ٵجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ ّدڂ٪ش ځقڂدوث َٶدىٻ ځدج ًوي ددڄ أددٍ ٽُپدً
فوَغج أ٩ؾخ إٽً ځڄ هيث وال أًوٌ ٩چه ُٕتج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽؾڂ ٨دُڄ ثٽٚالصُڄ
[  ] 442فوعچج ٵضُذز دڄ ُّ٪و فوعچج ثٽپُظ ددڄ ّد٪و ٩دڄ َََدو ددڄ أددٍ فذُدخ
٩ڄ أدٍ ثٽ٢ٲُټ هى ٩جځٌ دڄ وثعپز ٩ڄ ځ٪جى دڄ ؽذټ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّددپڀ ٹددجڃ ٱددٍ ٭ددَور صذددىٷ إىث ثًصقددټ ٵذددټ ٍَدد ٬ثٽٖددڂِ آمددٌ ثٽ٦هددٌ إٽددً أڃ
َؾڂ٪هددج إٽددً ثٽٚ٪ددٌ ٱُٚددپُهڂج ؽڂُ٪ددج وإىث ثًصقددټ د٪ددو ٍَدد ٬ثٽٖددڂِ ٩ؾددټ
ثٽ ٌٚ٪إٽً ثٽ٦هٌ وٙپً ثٽ٦هٌ وثٽ ٌٚ٪ؽڂُ٪ج عڀ ّجً وٹجڃ إىث ثًصقټ ٵذدټ
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ثٽڂٮٌح أمٌ ثٽڂٮٌح فضً َٚپُهج ځ ٨ثٽٖ٪جء وإىث ثًصقټ د٪دو ثٽڂٮدٌح ٩ؾدټ
ثٽٖ٪جء ٱٚالهج ځ ٨ثٽڂٮٌح ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٩پدٍ وثددڄ ٩ڂدٌ وأڅدِ و٩ذدو
ثهلل دڄ ٩ڂٌو و٩جةٖز وثدڄ ٩ذجُ وأّجځز دڄ ٍَو وؽجدٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩وثٽٚقُـ ٩ڄ أّجځز وًوٌ ٩پٍ دڄ ثٽڂدوَچٍ ٩دڄ أفڂدو ددڄ فچذدټ ٩دڄ
ٵضُذز هيث ثٽقوَظ
[  ] 443فوعچج ٩ذو ثٽٚڂو دڄ ّدپُڂجڃ فدوعچج ٍٹٌَدج ثٽپؤٽدؤٌ فدوعچج أددى دٺدٌ
ثألُ٩ڄ فوعچج ٩پٍ دڄ ثٽڂوَچٍ فوعچج أفڂدو ددڄ فچذدټ فدوعچج ٵضُذدز دهديث ثٽقدوَظ
َ٪چٍ فوَظ ځ٪جى وفدوَظ ځ٪دجى فدوَظ فْدڄ ٭ٌَدخ صٲدٌه دده ٵضُذدز ال څ٪دٌٯ
أفدوث ًوثڇ ٩دڄ ثٽپُدظ ٭ُدٌڇ وفدوَظ ثٽپُدظ ٩دڄ َََدو ددڄ أددٍ فذُدخ ٩دڄ أددٍ
ثٽ٢ٲُددټ ٩ددڄ ځ٪ددجى فددوَظ ٭ٌَددخ وثٽڂ٪ددٌوٯ ٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ فددوَظ ځ٪ددجى ځددڄ
فدوَظ أددٍ ثٽَدُددٌ ٩دڄ أدددٍ ثٽ٢ٲُدټ ٩دڄ ځ٪ددجى أڃ ثٽچذدٍ ٙددپً ثهلل ٩پُده وّددپڀ
ؽڂ ٨ٱٍ ٭َور صذىٷ دُڄ ثٽ٦هٌ وثٽ ٌٚ٪ودُڄ ثٽڂٮٌح وثٽٖ٪جء ًوثڇ ٵٌر ددڄ
مجٽو وّٲُجڃ ثٽغىًٌ وځجٽٸ و٭ٌُ وثفو ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ ثٽڂٺدٍ ودهديث ثٽقدوَظ
َٶددىٻ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ َٶددىالڃ ال دددأُ أڃ َؾڂدد ٨دددُڄ ثٽٚددالصُڄ ٱددٍ
ثٽْٲٌ ٱٍ وٵش إفوثهڂج
[  ] 444فوعچج هچجه دڄ ثٽٌٌْ فوعچج ٩ذور دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ددڄ ٩ڂدٌ
٩ددڄ څددجٱ٩ ٨ددڄ دددڄ ٩ڂددٌ أڅدده ثّددضٮُظ ٩پددً د٪دد ٜأهپدده ٱؾددو ددده ثٽْددٌُ ٱددأمٌ
ثٽڂٮٌح فضً ٭جح ثٽٖٲٴ عڀ څَٻ ٱؾڂ ٨دُچهڂج عڀ أمذٌهڀ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٲ٪ټ ىٽٸ إىث ؽو ده ثٽٌُْ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فدوَظ فْدڄ
ٙقُـ وفوَظ ثٽپُظ ٩ڄ َََو دڄ أدٍ فذُخ فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثالّضْٶجء
[  ] 445فدددوعچج َقُدددً ددددڄ ځىّدددً فدددوعچج ٩ذدددو ثٽدددٌٍثٳ أمذٌڅدددج ځ٪ڂدددٌ ٩دددڄ
ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذجه دڄ صڂُڀ ٩ڄ ٩ڂه أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ مدٌػ
دجٽچجُ َْضْٶٍ ٱٚدپً دهدڀ ًٹ٪ضدُڄ ؽهدٌ ددجٽٶٌثءر ٱُهڂدج وفدىٻ ًهثءڇ وًٱد٨
َوَه وثّضْٶً وثّضٶذټ ثٽٶذپز ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ٩ذجُ وأدٍ هٌٌَر وأڅِ
وأدٍ ثٽپقڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ ٩ذو ثهلل دڄ ٍَدو فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ و٩پدً
هيث ثٽ٪ڂټ ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ و٩ڀ ٩ذجه دڄ صڂُڀ
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هى ٩ذو ثهلل دڄ ٍَو دڄ ٩جٙڀ ثٽڂجٍڅٍ
[  ] 446فوعچج ٵضُذز فوعچج ثٽپُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ مجٽو دڄ َََو ٩ڄ ُّ٪و دڄ أدٍ
هالٻ ٩ڄ َََو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ٩ڂٌُ ځىٽً أدٍ ثٽپقڀ ٩دڄ أددٍ ثٽپقدڀ أڅده ًأي
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩چدو أفؾدجً ثٽََدش َْضْدٶٍ وهدى ځٶچد ٨دٺٲُده
َو٩ى ٵجٻ أدى  ًُْ٩ٹيث ٵجٻ ٵضُذز ٱٍ هيث ثٽقوَظ ٩ڄ أدٍ ثٽپقڀ وال څٌ٪ٯ ٽه
٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إال هيث ثٽقوَظ ثٽىثفو و٩ڂٌُ ځىٽً أددٍ ثٽپقدڀ
ٵو ًوي ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أفجهَظ وٽه ٙقذز
[  ] 447فوعچج ٵضُذز فوعچج فجصڀ دڄ إّڂجُ٩ټ ٩ڄ هٖدجٿ ددڄ إّدقجٳ وهدى ددڄ
٩ذو ثهلل دڄ ٹچجڅز ٩ڄ أدُه ٵجٻ أًّپچٍ ثٽىٽُو دڄ ٩ٶذز وهى أځٌُ ثٽڂوَچز إٽً دڄ
٩ذددجُ أّددأٽه ٩ددڄ ثّضْددٶجء ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱأصُضدده ٱٶددجٻ أڃ
ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ مددٌػ ځضذدديال ځضىثٝدد٪ج ځضٞددٌ٩ج فضددً أصددً
ثٽڂٚپٍ ٱپڀ َن٢خ م٢ذضٺڀ هيڇ وٽٺڄ ٽڀ ََٻ ٱدٍ ثٽدو٩جء وثٽضٞدٌ ٧وثٽضٺذُدٌ
وٙددپً ًٹ٪ضددُڄ ٹڂددج ٹددجڃ َٚددپٍ ٱددٍ ثٽُ٪ددو ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ
ٙقُـ
[  ] 448فددوعچج ځقڂددىه دددڄ ٭ددُالڃ فددوعچج وٹُدد٩ ٨ددڄ ّددٲُجڃ ٩ددڄ هٖددجٿ دددڄ
إّقجٳ دڄ ٩ذو ثهلل ددڄ ٹچجڅدز ٩دڄ أدُده ٱديٹٌ څقدىڇ وٍثه ٱُده ځضنٖد٪ج ٵدجٻ أددى
ُْ٩دددً هددديث فدددوَظ فْدددڄ ٙدددقُـ وهدددى ٵدددىٻ ثٽٖدددجٱ ٍ٪ٵدددجٻ َٚدددپٍ ٙدددالر
ثالّضْٶجء څقى ٙالر ثٽُ٪وَڄ َٺذٌ ٱٍ ثٽٌٹ٪ز ثألوٽً ّذ٪ج وٱدٍ ثٽغجڅُدز مڂْدج
وثفضؼ دقوَظ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ أدى  ًُْ٩وًوي ٩دڄ ځجٽدٸ ددڄ أڅدِ أڅده ٵدجٻ ال
َٺذٌ ٱٍ ٙالر ثالّضْٶجء ٹڂج َٺذٌ ٱٍ ٙالر ثٽُ٪وَڄ وٵجٻ ثٽچ٪ڂدجڃ أددى فچُٲدز
ال صٚپٍ ٙالر ثالّضْٶجء وال أځٌهڀ دضقىَټ ثٽٌهثء وٽٺدڄ َدو٩ىڃ وٌَؽ٪دىڃ
دؾڂپضهڀ ٵجٻ أدى  ًُْ٩مجٽٰ ثٽْچز
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثٽٺْىٯ
[  ] 451فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج َقُدً ددڄ ّدُ٪و ٩دڄ ّدٲُجڃ ٩دڄ فذُدخ
دڄ أدٍ عجدش ٩ڄ ١دجوُ ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أڅده
ٙپً ٱٍ ٹْىٯ ٱٶٌأ عڀ ًٹ ٨عڀ ٵٌأ عڀ ًٹ ٨عڀ ٵدٌأ عدڀ ًٹد ٨عدالط ځدٌثس عدڀ
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ّؾو ّؾوصُڄ وثألمٌي ځغپهج ٵجٻ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ و٩جةٖدز و٩ذدو ثهلل ددڄ
٩ڂٌو وثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٌُٖ وثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز وأدٍ ځْد٪ىه وأددٍ دٺدٌر وّدڂٌر
وأدٍ ځىًّ ثألٕ ٌٌ٪وثدڄ ځْ٪ىه وأّڂجء دچش أدٍ دٺٌ ثٽٚوَٴ وثددڄ ٩ڂدٌ
وٵذُٚز ثٽهالٽٍ وؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل و٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ّڂٌر وأدٍ دڄ ٹ٪خ ٵجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ذجُ فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوٌ ٩ڄ دڄ ٩ذدجُ ٩دڄ
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڅدده ٙددپً ٱددٍ ٹْددىٯ أًدددً ٨ٹ٪ددجس ٱددٍ أًددد٨
ّؾوثس وده َٶىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ ٵجٻ وثمضپٰ أهټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ ثٽٶدٌثءر
ٱٍ ٙالر ثٽٺْىٯ ٱٌأي د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ أڃ ٌَْ دجٽٶٌثءر ٱُهدج دجٽچهدجً وًأي
دٞ٪هڀ أڃ َؾهٌ دجٽٶٌثءر ٱُهج ٹچقدى ٙدالر ثٽُ٪دوَڄ وثٽؾڂ٪دز ودده َٶدىٻ ځجٽدٸ
وأفڂو وإّقجٳ ٌَوڃ ثٽؾهٌ ٱُهج وٵجٻ ثٽٖجٱ ٍ٪ال َؾهٌ وٵدو ٙدـ ٩دڄ ثٽچذدٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹپضج ثٽٌوثَضُڄ ٙـ ٩چه أڅه ٙپً أًدً ٨ٹ٪جس ٱدٍ أًدد٨
ّؾوثس وٙـ ٩چه أَٞج أڅه ٙپً ّش ًٹ٪دجس ٱدٍ أًددّ ٨دؾوثس وهديث ٩چدو
أهټ ثٽ٪پڀ ؽجةَ ٩پً ٵوً ثٽٺْىٯ أڃ ص٢جوٻ ثٽٺْىٯ ٱٚپً ّش ًٹ٪جس ٱدٍ
أًدددّ ٨ددؾوثس ٱهددى ؽددجةَ وإڃ ٙددپً أًدددً ٨ٹ٪ددجس ٱددٍ أًدددّ ٨ددؾوثس وأ١ددجٻ
ثٽٶٌثءر ٱهى ؽجةَ وٌَوڃ أٙدقجدچج أڃ صٚدپٍ ٙدالر ثٽٺْدىٯ ٱدٍ ؽڂج٩دز ٱدٍ
ٹْىٯ ثٽٖڂِ وثٽٶڂٌ
[  ] 450فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ أددٍ ثٽٖدىثًح فدوعچج َََدو ددڄ ًٍَد٨
فوعچج ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٌ٩ور ٩ڄ ٩جةٖز أڅهج ٵجٽش مْٲش ثٽٖڂِ ٩پً
٩هو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱٚدپً ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
دجٽچجُ ٱأ١جٻ ثٽٶٌثءر عڀ ًٹ ٨ٱأ١جٻ ثٽٌٹى ٧عڀ ًٱً ٨أّه ٱأ١جٻ ثٽٶٌثءر وهٍ
هوڃ ثألوٽً عڀ ًٹ ٨ٱأ١دجٻ ثٽٌٹدى ٧وهدى هوڃ ثألوٻ عدڀ ًٱدً ٨أّده ٱْدؾو عدڀ
ٱ٪ددټ ځغددټ ىٽددٸ ٱددٍ ثٽٌٹ٪ددز ثٽغجڅُددز ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً وهدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ
ودهدديث ثٽقددوَظ َٶددىٻ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ َددٌوڃ ٙددالر ثٽٺْددىٯ أًددد٨
ًٹ٪ددجس ٱددٍ أًدددّ ٨ددؾوثس ٵددجٻ ثٽٖددجٱَ ٍ٪ٶددٌأ ٱددٍ ثٽٌٹ٪ددز ثألوٽددً دددأٿ ثٽٶددٌآڃ
وڅقىث ځڄ ّىًر ثٽذٶٌر ٌّث إڃ ٹجڃ دجٽچهجً عدڀ ًٹدً ٨ٹى٩دج ١دىَال څقدىث ځدڄ
ٵٌثءصه عڀ ًٱً ٨أّه دضٺذٌُ وعذش ٵجةڂج ٹڂج هى وٵدٌأ أَٞدج ددأٿ ثٽٶدٌآڃ وڅقدىث
ځڄ آٻ ٩ڂٌثڃ عڀ ًٹً ٨ٹى٩ج ١دىَال څقدىث ځدڄ ٵٌثءصده عدڀ ًٱدً ٨أّده عدڀ ٵدجٻ
ّڂ ٨ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ عڀ ّؾو ّؾوصُڄ صجځضُڄ وَٶُڀ ٱٍ ٹټ ّؾور څقدىث ځڂدج أٵدجٿ
ٱٍ ًٹى٩ه عدڀ ٵدجٿ ٱٶدٌأ ددأٿ ثٽٶدٌآڃ وڅقدىث ځدڄ ّدىًر ثٽچْدجء عدڀ ًٹدً ٨ٹى٩دج
١ىَال څقىث ځڄ ٵٌثءصه عڀ ًٱً ٨أّه دضٺذٌُ وعذش ٵجةڂج عڀ ٵٌأ څقىث ځڄ ّىًر
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ثٽڂجةور عڀ ًٹً ٨ٹى٩ج ١ىَال څقىث ځڄ ٵٌثءصه عڀ ًٱ ٨ٱٶجٻ ّڂ ٨ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ
عڀ ّؾو ّؾوصُڄ عڀ صٖهو وّپڀ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙٲز ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽٺْىٯ
[  ] 451فوعچج ځقڂىه دڄ ٭دُالڃ فدوعچج وٹُد ٨فدوعچج ّدٲُجڃ ٩دڄ ثألّدىه ددڄ
ٵُِ ٩ڄ ع٪پذز ددڄ ٩ذدجه ٩دڄ ّدڂٌر ددڄ ؽچدوح ٵدجٻ ٙدپً دچدج ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٱٍ ٹْىٯ ال څْڂ ٨ٽه ٙىصج ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩جةٖدز ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩فوَظ ّڂٌر فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ىهدخ د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ إٽدً هديث
وهى ٵىٻ ثٽٖجٱٍ٪
[  ] 452فوعچج أدى دٺٌ ځقڂو دڄ أدجڃ فوعچج إدٌثهُڀ دڄ ٙوٵز ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ
فُْڄ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٌ٩ور ٩ڄ ٩جةٖز أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙپً
ٙالر ثٽٺْىٯ وؽهٌ دجٽٶٌثءر ٱُهج ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ
وًوثڇ أدى إّدقجٳ ثٽٲدَثًٌ ٩دڄ ّدٲُجڃ ددڄ فْدُڄ څقدىڇ ودهديث ثٽقدوَظ َٶدىٻ
ځجٽٸ دڄ أڅِ وأفڂو وإّقجٳ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٙالر ثٽنىٯ
[  ] 453فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ أددٍ ثٽٖدىثًح فدوعچج َََدو ددڄ ًٍَد٨
فدوعچج ځ٪ڂدٌ ٩دڄ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ ّددجٽڀ ٩دڄ أدُده أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّددپڀ
ٙپً ٙالر ثٽنىٯ دئفوي ثٽ٢جةٲضُڄ ًٹ٪دز وثٽ٢جةٲدز ثألمدٌي ځىثؽهدز ثٽ٪دوو
عڀ ثڅٌٚٱىث ٱٶجځىث ٱٍ ځٶجٿ أوٽتٸ وؽجء أوٽتٸ ٱٚپً دهڀ ًٹ٪ز أمٌي عڀ ّدپڀ
٩پُهڀ ٱٶجٿ هؤالء ٱٶٞىث ًٹ٪ضهڀ وٵجٿ هدؤالء ٱٶٞدىث ًٹ٪دضهڀ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هيث فوَظ ٙقُـ وٵو ًوي ځىًّ دڄ ٩ٶذز ٩ڄ څجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ځغدټ هديث
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ؽجدٌ وفيَٲز وٍَو دڄ عجدش وثدڄ ٩ذجُ وأدٍ هٌٌَر وثدڄ
ځْ٪ىه وّهټ دڄ أدٍ فغڂز وأدٍ ُ٩جٓ ثٽًَٵٍ وثّڂه ٍَو دڄ ٙدجځش وأددٍ
دٺٌر ٵجٻ أددى ُْ٩دً وٵدو ىهدخ ځجٽدٸ ددڄ أڅدِ ٱدٍ ٙدالر ثٽندىٯ إٽدً فدوَظ
ّهټ دڄ أدٍ فغڂز وهى ٵىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وٵجٻ أفڂو ٵو ًوٌ ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ٙالر ثٽنىٯ ٩پً أوؽه وځج أ٩پڀ ٱٍ هيث ثٽذجح إال فوَغج ٙدقُقج
وأمضجً فدوَظ ّدهټ ددڄ أددٍ فغڂدز وهٺديث ٵدجٻ إّدقجٳ ددڄ إددٌثهُڀ ٵدجٻ عذضدش
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ثٽٌوثَجس ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱدٍ ٙدالر ثٽندىٯ وًأي أڃ ٹدټ ځدج
ًوٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ٙدالر ثٽندىٯ ٱهدى ؽدجةَ وهديث ٩پدً
ٵوً ثٽنىٯ ٵجٻ إّقجٳ وٽْچج څنضجً فوَظ ّهټ دڄ أدٍ فغڂز ٩پً ٭ُدٌڇ ځدڄ
ثٽٌوثَجس
[  ] 454فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج َقًُ دڄ ُّ٪و ثٽٶ٢دجڃ فدوعچج َقُدً ددڄ
ُّ٪و ثألڅٚجًٌ ٩ڄ ثٽٶجّڀ دڄ ځقڂو ٩ڄ ٙجٽـ دڄ مىثس دڄ ؽذٌُ ٩ڄ ّهټ
دڄ أدٍ فغڂز أڅه ٵجٻ ٱٍ ٙدالر ثٽندىٯ ٵدجٻ َٶدىٿ ثإلځدجٿ ځْدضٶذټ ثٽٶذپدز وصٶدىٿ
١جةٲز ځچهڀ ځ٪ه و١جةٲز ځڄ ٵذټ ثٽ٪وو ووؽىههڀ إٽدً ثٽ٪دوو ٱٌُٹد ٨دهدڀ ًٹ٪دز
وٌَٹ٪ىڃ ألڅٲْهڀ وَْؾووڃ ألڅٲْهڀ ّؾوصُڄ ٱٍ ځٺجڅهڀ عڀ َيهذىڃ إٽدً ځٶدجٿ
أوٽتٸ وَؾب أوٽتٸ ٱٌُٹ ٨دهڀ ًٹ٪ز وَْؾو دهدڀ ّدؾوصُڄ ٱهدٍ ٽده عچضدجڃ وٽهدڀ
وثفور عڀ ٌَٹ٪ىڃ ًٹ٪ز وَْؾووڃ ّؾوصُڄ ٵجٻ أدى  ًُْ٩ٵجٻ ځقڂو دڄ دٖجً
ّأٽش َقًُ دڄ ُّ٪و ٩ڄ هيث ثٽقوَظ ٱقوعچٍ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ
ثٽٶجّڀ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٙجٽـ دڄ مىثس ٩ڄ ّهټ دڄ أددٍ فغڂدز ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً
ثهلل ٩پُه وّپڀ دڂغټ فوَظ َقًُ دڄ ُّ٪و ثألڅٚجًٌ وٵجٻ ٽٍ َقًُ ثٹضذه إٽً
ؽچذه وٽْش ثفٲ ٤ثٽقوَظ وٽٺچده ځغدټ فدوَظ َقُدً ددڄ ّدُ٪و ثألڅٚدجًٌ ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩وهيث فوَظ فْڄ ٙقُـ ٽڀ ٌَٱ٪ه َقًُ دڄ ّدُ٪و ثألڅٚدجًٌ ٩دڄ
ثٽٶجّددڀ دددڄ ځقڂددو وهٺدديث ًوي أٙددقجح َقُددً دددڄ ّددُ٪و ثألڅٚددجًٌ ځىٵىٱددج
وًٱ٪ه ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ثٽٶجّڀ دڄ ځقڂو
[  ] 456وًوي ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ َََو دڄ ًوځجڃ ٩ڄ ٙجٽـ دڄ مىثس ٩ڄ
ځڄ ٙپً ځ ٨ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٙدالر ثٽندىٯ ٱديٹٌ څقدىڇ ٵدجٻ أددى
ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ وددده َٶددىٻ ځجٽددٸ وثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ
وًوٌ ٩ڄ ٭ٌُ وثفو أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٙدپً دئفدوي ثٽ٢دجةٲضُڄ
ًٹ٪ز ًٹ٪ز ٱٺجڅش ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٹ٪ضدجڃ وٽهدڀ ًٹ٪دز ًٹ٪دز ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩أدى ُ٩جٓ ثٽًَٵٍ ثّڂه ٍَو دڄ ٙجځش
دجح ځج ؽجء ٱٍ ّؾىه ثٽٶٌآڃ
[  ] 457فددوعچج ّددٲُجڃ دددڄ وٹُدد ٨فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ وهددخ ٩ددڄ ٩ڂددٌو دددڄ
ثٽقجًط ٩ڄ ُّ٪و دڄ أددٍ هدالٻ ٩دڄ ٩ڂدٌ ثٽوځٖدٶٍ ٩دڄ أٿ ثٽدوًهثء ٩دڄ أددٍ
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ثٽوًهثء ٵجٻ ّدؾوس ځدًّ ٨دىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إفدوي ٖ٩دٌر ّدؾور
ځچهج ثٽضٍ ٱٍ ثٽچؾڀ
[  ] 458فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ أمذٌڅددج ٩ذددو ثهلل دددڄ ٙددجٽـ فددوعچج
ثٽپُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ مجٽو دڄ َََو ٩دڄ ّدُ٪و ددڄ أددٍ هدالٻ ٩دڄ ٩ڂدٌ وهدى ددڄ
فُجڃ ثٽوځٖٶٍ ٵجٻ ّڂ٪ش ځنذدٌث َنذدٌ ٩دڄ أٿ ثٽدوًهثء ٩دڄ أددٍ ثٽدوًهثء ٩دڄ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څقىڇ دپٲ٦ه ٵجٻ أددى ُْ٩دً وهديث أٙدـ ځدڄ فدوَظ
ّٲ ُجڃ دڄ وٹُ٩ ٨ڄ ٩ذو ثهلل دڄ وهدخ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ ٩پدٍ وثددڄ ٩ذدجُ
وأدٍ هٌٌَر وثدڄ ځْ٪ىه وٍَو ددڄ عجددش و٩ڂدٌو ددڄ ثٽ٪دجٗ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
فوَظ أدٍ ثٽوًهثء فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه إال ځدڄ فدوَظ ّدُ٪و ددڄ أددٍ هدالٻ
٩ڄ ٩ڂٌ ثٽوځٖٶٍ
دجح ځج ؽجء ٱٍ مٌوػ ثٽچْجء إٽً ثٽڂْجؽو
[  ] 461فددوعچج څٚددٌ دددڄ ٩پددٍ فددوعچج ُْ٩ددً دددڄ َددىڅِ ٩ددڄ ثأل٩ڂددٔ ٩ددڄ
ځؾجهو ٵجٻ ٹچج ٩چو دڄ ٩ڂٌ ٱٶدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أَديڅىث
ٽپچْجء دجٽپُټ إٽً ثٽڂْجؽو ٱٶجٻ ثدچده وثهلل ال څدأىڃ ٽهدڄ َضنيڅده ه٭دال ٱٶدجٻ ٱ٪دټ
ثهلل دٸ وٱ٪ټ أٵىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وصٶىٻ ال څأىڃ ٽهڄ ٵجٻ
وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ هٌٌَر وٍَچخ ثځٌأر ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه وٍَو دڄ مجٽو ٵجٻ
أدى  ًُْ٩فوَظ دڄ ٩ڂٌ فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ؽجء ٱٍ ٹٌثهُز ثٽذَثٳ ٱٍ ثٽڂْؾو
[  ] 460فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج َقًُ دڄ ُّ٪و ٩ڄ ّٲُجڃ ٩دڄ ځچٚدىً
٩ڄ ًد٪دٍ ددڄ فدٌثٓ ٩دڄ ١دجًٳ ددڄ ٩ذدو ثهلل ثٽڂقدجًدٍ ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٹچش ٱٍ ثٽٚالر ٱال صذدَٳ ٩دڄ َڂُچدٸ وٽٺدڄ مپٲدٸ أو
صپٶجء ٕڂجٽٸ أو صقش ٵوځٸ ثٽٌُْي ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩دڄ أددٍ ّدُ٪و وثددڄ ٩ڂدٌ
وأڅِ وأدٍ هٌٌَر ٵجٻ أدى  ًُْ٩وفوَظ ١جًٳ فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂدټ
٩پً هديث ٩چدو أهدټ ثٽ٪پدڀ ٵد جٻ وّدڂ٪ش ثٽؾدجًوه َٶدىٻ ّدڂ٪ش وٹُ٪دج َٶدىٻ ٽدڀ
َٺيح ًد٪دٍ ددڄ فدٌثٓ ٱدٍ ثإلّدالٿ ٹيددز ٵدجٻ وٵدجٻ ٩ذدو ثٽدٌفڂڄ ددڄ ځهدوٌ
أعذش أهټ ثٽٺىٱز ځچٚىً دڄ ثٽڂ٪ضڂٌ
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[  ] 461فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ٩ىثڅز ٩دڄ ٵضدجهر ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ ٵدجٻ ٵدجٻ
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽذَثٳ ٱٍ ثٽڂْؾو مُ٢تز وٹٲجًصهدج هٱچهدج ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩وهيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دددجح ځددج ؽددجء ٱددٍ ثٽْددؾور ٱددٍ { ثٵددٌأ دجّددڀ ًدددٸ ثٽدديٌ مپددٴ } و { إىث ثٽْددڂجء
ثڅٖٶش }
[  ] 462فوعچج ٵضُذز دڄ ّدُ٪و فدوعچج ّدٲُجڃ ددڄ ُُ٩چدز ٩دڄ أَدىح ددڄ ځىّدً
٩ڄ ٢٩جء دڄ ځُچجء ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ّؾوڅج ځدًّ ٨دىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ٱٍ { ثٵٌأ دجّڀ ًدٸ } و { إىث ثٽْڂجء ثڅٖٶش }
[  ] 463فوعچج ٵضُذز فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ َقًُ دڄ ُّ٪و ٩ڄ أددٍ دٺدٌ
دڄ ځقڂو هى دڄ ٩ڂٌو دڄ فَٿ ٩ڄ ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٩ َََ٪ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ٩ذو
ثٽٌفڂڄ دڄ ثٽقجًط دڄ هٖجٿ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ځغپه ٵجٻ أدى  ًُْ٩فوَظ أدٍ هٌٌَر فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث
٩چو أٹغٌ أهټ ثٽ٪پڀ ٌَوڃ ثٽْؾىه ٱٍ إىث ثٽْڂجء ثڅٖٶش وثٵٌأ دجّڀ ًددٸ وٱدٍ
هيث ثٽقوَظ أًد٪ز ځڄ ثٽضجدُ٪ڄ دٞ٪هڀ ٩ڄ دٜ٪
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْؾور ٱٍ ثٽچؾڀ
[  ] 464فوعچج هجًوڃ دڄ ٩ذو ثهلل ثٽذَثً ثٽذٮوثهٌ فوعچج ٩ذو ثٽٚڂو دڄ ٩ذدو
ثٽىثًط فوعچج أدٍ ٩ڄ أَىح ٩ڄ ٩ٺٌځز ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ ٵدجٻ ّدؾو ًّدىٻ ثهلل
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱُهج َ٪چٍ ثٽدچؾڀ وثٽڂْدپڂىڃ وثٽڂٖدٌٹىڃ وثٽؾدڄ وثألڅدِ
ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ دڄ ځْ٪ىه وأدٍ هٌَدٌر ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ددڄ ٩ذدجُ
فوَظ فْڄ ٙقُـ وثٽ٪ڂټ ٩پً هيث ٩چو د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ َدٌوڃ ثٽْدؾىه ٱدٍ
ّىًر ثٽدچؾڀ وٵدجٻ د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
و٭ٌُهڀ ٽُِ ٱٍ ثٽڂٲٚټ ّؾور وهى ٵىٻ ځجٽٸ ددڄ أڅدِ وثٽٶدىٻ ثألوٻ أٙدـ
وده َٶىٻ ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو وإّقجٳ وٱٍ ثٽذدجح ٩دڄ ددڄ
ځْ٪ىه وأدٍ هٌٌَر
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دجح ځج ؽجء ځڄ ٽڀ َْؾو ٱُه
[  ] 465فوعچج َقًُ دڄ ځىًّ فوعچج وٹُ٩ ٨دڄ ددڄ أددٍ ىةدخ ٩دڄ َََدو ددڄ
٩ذو ثهلل دڄ ٵُْ٩ ٠ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ ٍَو دڄ عجدش ٵجٻ ٵٌأس ٩پً ًّىٻ
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽدچؾڀ ٱپدڀ َْدؾو ٱُهدج ٵدجٻ أددى ُْ٩دً فدوَظ ٍَدو ددڄ
عجدش فوَظ فْڄ ٙقُـ وصأوٻ د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ هيث ثٽقدوَظ ٱٶدجٻ إڅڂدج صدٌٷ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ثٽْدؾىه ألڃ ٍَدو ددڄ عجددش فدُڄ ٵدٌأ ٱپدڀ َْدؾو ٽدڀ
َْدؾو ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وٵدجٽىث ثٽْدؾور وثؽذدز ٩پدً ځدڄ ّدڂ٪هج ٱپددڀ
ٌَمٚىث ٱٍ صٌٹهج وٵجٽىث أڃ ّڂ ٨ثٽٌؽټ وهى ٩پدً ٭ُدٌ وٝدىء ٱدئىث صىٝدأ
ّؾو وهى ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وأهټ ثٽٺىٱز وده َٶىٻ إّقجٳ وٵجٻ د٪د ٜأهدټ
ثٽ٪پڀ إڅڂج ثٽْؾور ٩پدً ځدڄ أًثه أڃ َْدؾو ٱُهدج وثٽدضڂِ ٱٞدپهج وًمٚدىث ٱدٍ
صٌٹهج إڃ أًثه ىٽٸ وثفضؾىث دجٽقوَظ ثٽڂٌٱى ٧فوَظ ٍَو ددڄ عجددش فُدظ ٵدجٻ
ٵٌأس ٩پدً ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ثٽدچؾڀ ٱپدڀ َْدؾو ٱُهدج ٱٶدجٽىث ٽدى ٹجڅدش
ثٽْؾور وثؽذز ٽڀ َضٌٷ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٍَوث فضً ٹجڃ َْؾو وَْؾو
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ وثفضؾدىث دقدوَظ ٩ڂدٌ أڅده ٵدٌأ ّدؾور ٩پدً ثٽڂچذدٌ
ٱچَٻ ٱْؾو عڀ ٵٌأهج ٱٍ ثٽؾڂ٪ز ثٽغجڅُز ٱضهُأ ثٽچجُ ٽپْؾىه ٱٶجٻ أڅهدج ٽدڀ صٺضدخ
٩پُچج إال أڃ څٖجء ٱپڀ َْؾو وٽڀ َْؾووث ٱيهخ د ٜ٪أهدټ ثٽ٪پدڀ إٽدً هديث وهدى
ٵىٻ ثٽٖجٱ ٍ٪وأفڂو
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْؾور ٱٍ ٗ
[  ] 466فددوعچج دددڄ أدددٍ ٩ڂددٌ فددوعچج ّددٲُجڃ ٩ددڄ أَددىح ٩ددڄ ٩ٺٌځددز ٩ددڄ دددڄ
٩ذجُ ٵجٻ ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َْؾو ٱٍ ٗ ٵجٻ ددڄ ٩ذدجُ
وٽُْش ځڄ َ٩ثةڀ ثٽْؾىه ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ وثمضپدٰ
أهټ ثٽ ٪پڀ ٱٍ ىٽٸ ٱدٌأي د٪د ٜأهدټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ و٭ٌُهڀ أڃ َْؾو ٱُهج وهى ٵىٻ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ وثدڄ ثٽڂذجًٷ وثٽٖدجٱٍ٪
وأفڂو وإّقجٳ وٵجٻ دٞ٪هڀ أڅهج صىدز څذٍ وٽڀ ٌَوث ثٽْؾىه ٱُهج
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽْؾور ٱٍ ثٽقؼ
[  ] 467فددوعچج ٵضُذددز فددوعچج دددڄ ٽهُ٪دز ٩ددڄ ځٖددٌؿ دددڄ هج٩ددجڃ ٩ددڄ ٩ٶذددز دددڄ
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٩جځٌ ٵجٻ ٵپدش َدج ًّدىٻ ثهلل ٱٞدپش ّدىًر ثٽقدؼ ددأڃ ٱُهدج ّدؾوصُڄ ٵدجٻ څ٪دڀ
وځددڄ ٽددڀ َْددؾوهڂج ٱددال َٶٌأهڂددج ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ ٽددُِ إّددچجهڇ ددديثٷ
ثٽٶىي وثمضپٰ أهټ ثٽ٪پڀ ٱٍ هيث ٱٌوٌ ٩ڄ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح وثدڄ ٩ڂٌ ثڅهڂج
ٵددجال ٱٞددپش ّددىًر ثٽقددؼ دددأڃ ٱُهددج ّددؾوصُڄ وددده َٶددىٻ دددڄ ثٽڂذددجًٷ وثٽٖددجٱٍ٪
وأفڂددو وإّددقجٳ وًأي دٞ٪ددهڀ ٱُهددج ّددؾور وهددى ٵددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ وځجٽددٸ
وأهټ ثٽٺىٱز
دجح ځج َٶىٻ ٱٍ ّؾىه ثٽٶٌآڃ
[  ] 468فوعچج ٵضُذز فوعچج ځقڂو دڄ َََو دڄ مچدُِ فدوعچج ثٽقْدڄ ددڄ ځقڂدو
دڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ َََو ٵجٻ ٵجٻ ٽٍ دڄ ؽدٌَؼ َدج فْدڄ أمذٌڅدٍ ٩ذُدو ثهلل ددڄ
أدٍ َََو ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ ؽجء ًؽټ إٽً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٱٶدجٻ َدج
ًّددىٻ ثهلل إڅددٍ ًأَضچددٍ ثٽپُپددز وأڅددج څددجةڀ ٹددأڅٍ أٙددپٍ مپددٰ ٕددؾٌر ٱْددؾوس
ٱْؾوس ثٽٖؾٌر ٽْؾىهٌ ٱْڂ٪ضهج وهٍ صٶىٻ ثٽپهڀ ثٹضخ ٽدٍ دهدج ٩چدوٷ أؽدٌث
وٝدد٩ ٨چددٍ دهددج وًٍث وثؽ٪پهددج ٽددٍ ٩چددوٷ ىمددٌث وصٶذپهددج ځچددٍ ٹڂددج صٶذپضهددج ځددڄ
٩ذوٷ هثوه ٵجٻ ثٽقْدڄ ٵدجٻ ٽدٍ ددڄ ؽدٌَؼ ٵدجٻ ٽدٍ ؽدوٷ ٵدجٻ ددڄ ٩ذدجُ ٱٶدٌأ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ّدؾور عدڀ ّدؾو ٵدجٻ ٱٶدجٻ ددڄ ٩ذدجُ ٱْدڂ٪ضه وهدى
َٶىٻ ځغټ ځج أمذٌڇ ثٽٌؽټ ٩ڄ ٵىٻ ثٽٖؾٌر ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أدٍ ُّ٪و ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ځڄ فوَظ دڄ ٩ذدجُ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ هديث
ثٽىؽه
[  ] 471فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذدو ثٽىهدجح ثٽغٶٲدٍ فدوعچج مجٽدو ثٽقديثء
٩ڄ أدٍ ثٽ٪جٽُز ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ ٱدٍ
ّؾىه ثٽٶٌآڃ دجٽپُټ ّؾو وؽهٍ ٽپيٌ مپٶه وٕٴ ّڂ٪ه ودٌٚڇ دقىٽده وٵىصده
ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ىٹٌ ٱُڂڄ ٱجصه فَده ځڄ ثٽپُټ ٱٶٞجڇ دجٽچهجً
[  ] 470فوعچج ٵضُذز فدوعچج أددى ٙدٲىثڃ ٩دڄ َدىڅِ ددڄ َََدو ٩دڄ ددڄ ٕدهجح
ثٽَهٌٌ أڃ ثٽْجةخ دڄ َََو و٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذز دڄ ځْد٪ىه أمذدٌثڇ
٩ددڄ ٩ذددو ثٽددٌفڂڄ دددڄ ٩ذددو ثٽٶددجًٌ ٵددجٻ ّددڂ٪ش ٩ڂددٌ دددڄ ثٽن٢ددجح َٶددىٻ ٵددجٻ
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ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ څجٿ ٩دڄ فَدده أو ٩دڄ ٕدٍء ځچده ٱٶدٌأڇ ځدج
دُڄ ٙالر ثٽٲؾٌ وٙالر ثٽ٦هٌ ٹضدخ ٽده ٹأڅڂدج ٵدٌأڇ ځدڄ ثٽپُدټ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ ٵددجٻ وأدددى ٙددٲىثڃ ثّددڂه ٩ذددو ثهلل دددڄ ّددُ٪و ثٽڂٺددٍ
وًوي ٩چه ثٽقڂُوٌ وٹذجً ثٽچجُ
دجح ځج ؽجء ځڄ ثٽضٖوَو ٱٍ ثٽيٌ ٌَٱً ٨أّه ٵذټ ثإلځجٿ
[  ] 471فوعچج ٵضُذز فوعچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ځقڂو دڄ ٍَجه وهى أدى ثٽقجًط
ثٽذ ٌٌٚعٶز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵدجٻ ٵدجٻ ځقڂدو ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ أځدج َنٖدً
ثٽيٌ ٌَٱً ٨أّه ٵذټ ثإلځجٿ أڃ َقىٻ ثهلل ًأّه ًأُ فڂجً ٵجٻ ٵضُذز ٵجٻ فڂجه
ٵجٻ ٽٍ ځقڂو دڄ ٍَجه وإڅڂج ٵجٻ أځدج َنٖدً ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ
ٙقُـ وځقڂو دڄ ٍَجه هى د ٌٌٚعٶز وَٺچً أدج ثٽقجًط
دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽيٌ َٚپٍ ثٽٲٌَٞز عڀ َؤٿ ثٽچجُ د٪وځج ٙپً
[  ] 472فوعچج ٵضُذز فوعچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ٩ڂدٌو ددڄ هَچدجً ٩دڄ ؽدجدٌ ددڄ
٩ذددو ثهلل أڃ ځ٪ددجى دددڄ ؽذددټ ٹددجڃ َٚددپٍ ځددًّ ٨ددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ
ثٽڂٮٌح عڀ ٌَؽ ٨إٽً ٵىځه ٱُدؤځهڀ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ
وثٽ٪ڂددټ ٩پددً هدديث ٩چددو أٙددقجدچج ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂددو وإّددقجٳ ٵددجٽىث إىث أٿ ثٽٌؽددټ
ثٽٶددىٿ ٱددٍ ثٽڂٺضىدددز وٵددو ٹددجڃ ٙددالهج ٵذددټ ىٽددٸ أڃ ٙددالر ځددڄ ثةددضڀ ددده ؽددجةَر
وثفضؾىث دقوَظ ؽجدٌ ٱٍ ٵٚز ځ٪جى وهى فدوَظ ٙدقُـ وٵدو ًوٌ ځدڄ ٭ُدٌ
وؽه ٩ڄ ؽجدٌ وًوٌ ٩ڄ أدٍ ثٽوًهثء أڅه ّتټ ٩ڄ ًؽټ همټ ثٽڂْؾو وثٽٶىٿ
ٱٍ ٙالر ثٽ ٌٚ٪وهى َقْخ ثڅهج ٙالر ثٽ٦هدٌ ٱدجةضڀ دهدڀ ٵدجٻ ٙدالصه ؽدجةَر
وٵددو ٵددجٻ ٵددىٿ ځددڄ أهددټ ثٽٺىٱددز إىث ثةددضڀ ٵددىٿ دئځددجٿ وهددى َٚددپٍ ثٽٚ٪ددٌ وهددڀ
َقْذىڃ أڅهج ثٽ٦هٌ ٱٚپً دهڀ وثٵضووث ده ٱئڃ ٙالر ثٽڂٶضوٌ ٱجّدور إى ثمضپدٰ
څُز ثإلځجٿ وڅُز ثٽڂأځىٿ
دجح ځج ىٹٌ ځڄ ثٽٌمٚز ٱٍ ثٽْؾىه ٩پً ثٽغىح ٱٍ ثٽقٌ وثٽذٌه
[  ] 473فوعچج أفڂو دڄ ځقڂو فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ أمذٌڅج مجٽو دڄ ٩ذو
ثٽٌفڂڄ ٵجٻ فوعچٍ ٭جٽدخ ثٽٶ٢دجڃ ٩دڄ دٺدٌ ددڄ ٩ذدو ثهلل ثٽڂَڅدٍ ٩دڄ أڅدِ ددڄ
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ځجٽٸ ٵجٻ ٹچج إىث ٙپُچج مپٰ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽ٦هدجةٌ ّدؾوڅج ٩پدً
عُجدچج ثصٶجء ثٽقٌ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْدڄ ٙدقُـ ٵدجٻ وٱدٍ ثٽذدجح ٩دڄ
ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل وثدڄ ٩ذجُ وٵدو ًوي وٹُد ٨هديث ثٽقدوَظ ٩دڄ مجٽدو ددڄ ٩ذدو
ثٽٌفڂڄ
دجح ىٹٌ ځج َْد ضقخ ځدڄ ثٽؾپدىُ ٱدٍ ثٽڂْدؾو د٪دو ٙدالر ثٽٚدذـ فضدً ص٢پد٨
ثٽٖڂِ
[  ] 474فوعچج ٵضُذز فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ ددڄ فدٌح ٩دڄ ؽدجدٌ ددڄ
ّڂٌر ٵجٻ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٙپً ثٽٲؾٌ ٵ٪و ٱٍ ځٚالڇ فضً
ص٢پ ٨ثٽٖڂِ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
[  ] 475فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ځ٪جوَدز ثٽؾڂقدٍ ثٽذٚدٌٌ فدوعچج ٩ذدو ثٽََ٪دَ ددڄ
ځْپڀ فوعچج أدى ٥دالٻ ٩دڄ أڅدِ ددڄ ځجٽدٸ ٵدجٻ ٵدجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ ځڄ ٙپً ثٽٮوثر ٱٍ ؽڂج٩ز عڀ ٵ٪و َيٹٌ ثهلل فضً ص٢پ ٨ثٽٖڂِ عدڀ ٙدپً
ًٹ٪ضُڄ ٹجڅش ٽه ٹأؽٌ فؾز و٩ڂٌر ٵجٻ ٵجٻ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
صجځز ص جځز صجځز ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فدوَظ فْدڄ ٭ٌَدخ ٵدجٻ وّدأٽش ځقڂدو ددڄ
إّڂجُ٩ټ ٩ڄ أدٍ ٥الٻ ٱٶجٻ هى ځٶجًح ثٽقوَظ ٵجٻ ځقڂو وثّڂه هالٻ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ثالٽضٲجس ٱٍ ثٽٚالر
[  ] 476فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ و٭ٌُ وثفو ٵدجٽىث فدوعچج ثٽٲٞدټ ددڄ ځىّدً
٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ُّ٪و دڄ أدٍ هچو ٩ڄ عىً دڄ ٍَو ٩ڄ ٩ٺٌځز ٩دڄ ددڄ ٩ذدجُ
أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َپق ٤ٱٍ ثٽٚالر َڂُچج وٕدڂجال وَپدىي
٩چٶه مپٰ ٥هٌڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ وٵو مجٽٰ وٹُ ٨ثٽٲٞټ دڄ
ځىًّ ٱٍ ًوثَضه
[  ] 477فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وٹُ٩ ٨ڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ّدُ٪و ددڄ أددٍ
هچو ٩ڄ د ٜ٪أٙقجح ٩ٺٌځز أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َپقد ٤ٱدٍ
ثٽٚالر ٱيٹٌ څقىڇ ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ أڅِ و٩جةٖز
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[  ] 478فددوعچج أدددى فددجصڀ ځْددپڀ دددڄ فددجصڀ ثٽذٚددٌٌ فددوعچج ځقڂددو دددڄ ٩ذددو ثهلل
ثألڅٚجًٌ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩پٍ دڄ ٍَو ٩ڄ ُّ٪و ددڄ ثٽڂْدُخ ٵدجٻ ٵدجٻ أڅدِ ددڄ
ځجٽٸ ٵجٻ ٽٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َج دچٍ إَجٷ وثالٽضٲجس ٱٍ ثٽٚالر
ٱئڃ ثالٽضٲجس ٱٍ ثٽٚالر هپٺز ٱئڃ ٹجڃ ال دو ٱٲٍ ثٽض٢دى ٧ال ٱدٍ ثٽٲٌَٞدز ٵدجٻ
أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ
[  ] 481فددوعچج ٙددجٽـ دددڄ ٩ذددو ثهلل فددوعچج أدددى ثألفددىٗ ٩ددڄ إٔدد٪ظ دددڄ أدددٍ
ثٽٖدد٪غجء ٩ددڄ أدُدده ٩ددڄ ځْددٌوٳ ٩ددڄ ٩جةٖددز ٵجٽددش ّددأٽش ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ ٩ددڄ ثالٽضٲددجس ٱددٍ ثٽٚددالر ٵددجٻ هددى ثمددضالُ َنضپْدده ثٽٖددُ٢جڃ ځددڄ
ٙالر ثٽٌؽټ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ
فوعچج ځج ىٹٌ ٱٍ ثٽٌؽټ َوًٷ ثإلځجٿ وهى ّجؽو ٹُٰ َٚچ٨
[  ] 480فددوعچج هٖددجٿ دددڄ َددىڅِ ثٽٺددىٱٍ فددوعچج ثٽڂقددجًدٍ ٩ددڄ ثٽقؾ دجػ دددڄ
أً١جر ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ هذٌُر دڄ ٌََڀ ٩ڄ ٩پٍ و٩ڄ ٩ڂدٌو ددڄ ځدٌر ٩دڄ
دڄ أدٍ ٽُپدً ٩دڄ ځ٪دجى ددڄ ؽذدټ ٵدجال ٵدجٻ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث أصدً
أفوٹڀ ثٽٚالر وثإلځجٿ ٩پً فجٻ ٱپُٚچ ٨ٹڂج َٚچ ٨ثإلځجٿ ٵجٻ أددى ُْ٩دً هديث
فوَظ ٭ٌَخ ال څ٪پڀ أفوث أّچوڇ إال ځج ًوٌ ځڄ هيث ثٽىؽده وثٽ٪ڂدټ ٩پدً هديث
٩چددو أهددټ ثٽ٪پددڀ ٵددجٽىث إىث ؽددجء ثٽٌؽددټ وثإلځددجٿ ّددجؽو ٱپُْددؾو وال صؾَةدده صپددٸ
ثٽٌٹ٪ز إىث ٱجصه ثٽٌٹدى ٧ځد ٨ثإلځدجٿ وثمضدجً ٩ذدو ثهلل ددڄ ثٽڂذدجًٷ أڃ َْدؾو ځد٨
ثإلځجٿ وىٹٌ ٩ڄ دٞ٪هڀ ٱٶجٻ ٽ٪په ال ٌَٱً ٨أّه ٱٍ صپٸ ثٽْؾور فضً َٮٲٌ ٽه
دجح ٹٌثهُز أڃ َچض ٌ٦ثٽچجُ ثإلځجٿ وهڀ ٵُجٿ ٩چو ثٱضضجؿ ثٽٚالر
[  ] 481فوعچج أفڂو دڄ ځقڂو أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ أمذٌڅدج ځ٪ڂدٌ ٩دڄ
َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ٵضجهر ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً
ثهلل ٩پُدده وّددپڀ إىث أٵُڂددش ثٽٚددالر ٱددال صٶىځددىث فضددً صٌوڅددٍ مٌؽددش ٵددجٻ وٱددٍ
ثٽذدجح ٩ددڄ أڅددِ وفددوَظ أڅددِ ٭ُددٌ ځقٲدى ٣ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً فددوَظ أدددٍ ٵضددجهر
فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ٹٌڇ ٵىٿ ځڄ أهټ ثٽ٪پدڀ ځدڄ أٙدقجح ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُدده وّددپڀ و٭ُددٌهڀ أڃ َچض٦ددٌ ثٽچددجُ ثإلځددجٿ وهددڀ ٵُددجٿ وٵددجٻ دٞ٪ددهڀ إىث ٹددجڃ
ثإلځددجٿ ٱددٍ ثٽڂْددؾو ٱأٵُڂددش ثٽٚددالر ٱئڅڂددج َٶىځددىڃ إىث ٵددجٻ ثٽڂددؤىڃ ٵددو ٵجځددش
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ثٽٚالر ٵو ٵجځش ثٽٚالر وهى ٵىٻ دڄ ثٽڂذجًٷ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ثٽغچجء ٩پً ثهلل وثٽٚالر ٩پدً ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵذدټ
ثٽو٩جء
[  ] 482فددوعچج ځقڂددىه دددڄ ٭ددُالڃ فددوعچج َقُددً دددڄ آهٿ فددوعچج أدددى دٺددٌ دددڄ
ُ٩جٓ ٩ڄ ٩جٙڀ ٩ڄ ًٍ ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ٹچش أٙپٍ وثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ وأدى دٺٌ و٩ڂٌ ځ٪ه ٱپڂج ؽپْش ددوأس دجٽغچدجء ٩پدً ثهلل عدڀ ثٽٚدالر ٩پدً
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عدڀ ه٩دىس ٽچٲْدٍ ٱٶدجٻ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ّټ ص٢٪ه ّټ ص٢٪ه ٵجٻ وٱٍ ثٽذجح ٩ڄ ٱٞجٽز دڄ ٩ذُو ٵجٻ أدى  ًُْ٩فدوَظ
٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه فوَظ فْڄ ٙقُـ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث ثٽقوَظ ًوثڇ أفڂو
دڄ فچذټ ٩ڄ َقًُ دڄ آهٿ ځنضٌٚث
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ صُُ٢خ ثٽڂْجؽو
[  ] 483فدوعچج ځقڂدو ددڄ فددجصڀ ثٽڂدؤهح ثٽذٮدوثهٌ ثٽذٚددٌٌ فدوعچج ٩دجځٌ دددڄ
ٙجٽـ ثٽَدٌٌُ هى ځڄ وٽو ثٽَدٌُ فوعچج هٖجٿ دڄ ٩دٌور ٩دڄ أدُده ٩دڄ ٩جةٖدز
ٵجٽش أځٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دذچجء ثٽڂْجؽو ٱدٍ ثٽدووً وأڃ صچ٦دٰ
وصُ٢خ
[  ] 484فوعچج هچجه فوعچج ٩ذور ووٹُ٩ ٨ڄ هٖجٿ دڄ ٌ٩ور ٩ڄ أدُه أڃ ثٽچذٍ
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أځٌ ٱيٹٌ څقدىڇ ٵدجٻ أددى ُْ٩دً وهديث أٙدـ ځدڄ ثٽقدوَظ
ثألوٻ
[  ] 485فوعچج دڄ أدٍ ٩ڂٌ فوعچج ّٲُجڃ دڄ ُُ٩چز ٩ڄ هٖدجٿ ددڄ ٩دٌور ٩دڄ
أدُدده أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أځددٌ ٱدديٹٌ څقددىڇ ٵددجٻ ّددٲُجڃ ٵىٽدده دذچددجء
ثٽڂْجؽو ٱٍ ثٽووً َ٪چٍ ثٽٶذجةټ
دجح ځج ؽجء أڃ ٙالر ثٽپُټ وثٽچهجً ځغچً ځغچً
[  ] 486فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځهوٌ فوعچج ٕد٪ذز ٩دڄ
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َ٪پً دڄ ٢٩جء ٩ڄ ٩پٍ ثألٍهٌ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
ٵجٻ ٙالر ثٽپُټ وثٽچهجً ځغچً ځغچً ٵجٻ أدى ُْ٩دً ثمضپدٰ أٙدقجح ٕد٪ذز ٱدٍ
فوَظ دڄ ٩ڂٌ ٱٌٱ٪ه دٞ٪هڀ وأوٵٲه دٞ٪هڀ وًوٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل ثٽ٪ڂٌٌ ٩ڄ
څجٱ٩ ٨ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څقى هديث وثٽٚدقُـ ځدج ًوٌ
٩ڄ دڄ ٩ڂٌ أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٙالر ثٽپُټ ځغچً ځغچدً وًوي
ثٽغٶجس ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂدٌ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ وٽدڀ َديٹٌوث ٱُده
ٙالر ثٽچهجً وٵدو ًوٌ ٩دڄ ٩ذُدو ثهلل ٩دڄ څدجٱ٩ ٨دڄ ددڄ ٩ڂدٌ أڅده ٹدجڃ َٚدپٍ
دجٽپُټ ځغچً ځغچً ودجٽچهجً أًد٪ج وٵو ثمضپٰ أهټ ثٽ٪پدڀ ٱدٍ ىٽدٸ ٱدٌأي دٞ٪دهڀ
أڃ ٙدالر ثٽپُددټ وثٽچهدجً ځغچددً ځغچددً وهدى ٵدىٻ ثٽٖددجٱ ٍ٪وأفڂدو وٵددجٻ دٞ٪ددهڀ
ٙدالر ثٽپُددټ ځغچددً ځغچددً وًأوث ٙددالر ثٽض٢ددى ٧دجٽچهددجً أًد٪ددج ځغددټ ثألًددد ٨ٵذددټ
ثٽ٦هددٌ و٭ٌُهددج ځددڄ ٙددالر ثٽض٢ددى ٧وهددى ٵددىٻ ّددٲُجڃ ثٽغددىًٌ وثدددڄ ثٽڂذددجًٷ
وإّقجٳ
دجح ٹُٰ ٹجڃ ص٢ى ٧ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽچهجً
[  ] 487فوعچج ځقڂىه دڄ ٭ُالڃ فوعچج وهخ دڄ ؽٌٌَ فوعچج ٕ٪ذز ٩دڄ أددٍ
إّقجٳ ٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ٝڂٌر ٵجٻ ّدأٽچج ٩پُدج ٩دڄ ٙدالر ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ ځڄ ثٽچهجً ٱٶدجٻ إڅٺدڀ ال صُ٢ٶدىڃ ىثٷ ٱٶپچدج ځدڄ أ١دجٳ ىثٷ ځچدج ٱٶدجٻ
ٹجڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ إىث ٹجڅدش ثٽٖدڂِ ځدڄ ههچدج ٹهُتضهدج ځدڄ
ههچج ٩چو ثٽٙ ٌٚ٪پً ًٹ٪ضُڄ وإىث ٹجڅش ثٽٖڂِ ځڄ ههچدج ٹهُتضهدج ځدڄ ههچدج
٩چو ثٽ٦هٌ ٙپً أًد٪ج وٙپً أًد٪ج ٵذټ ثٽ٦هٌ ود٪وهج ًٹ٪ضُڄ وٵذټ ثٽٚ٪دٌ
أًد٪دددج َٲٚدددټ ددددُڄ ٹدددټ ًٹ٪ضدددُڄ دجٽضْدددپُڀ ٩پدددً ثٽڂالةٺدددز ثٽڂٶدددٌدُڄ وثٽچذُدددُڄ
وثٽڂٌّپُڄ وځڄ صذ٪هڀ ځڄ ثٽڂؤځچُڄ وثٽڂْپڂُڄ
[  ] 488فوعچج ځقڂو دڄ ثٽڂغچً فوعچج ځقڂو ددڄ ؽ٪ٲدٌ فدوعچج ٕد٪ذز ٩دڄ أددٍ
إّقجٳ ٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ٝڂٌر ٩ڄ ٩پٍ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ څقدىڇ
ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ وٵجٻ إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ أفْڄ ٍٕء ًوٌ ٱٍ
ص٢ددى ٧ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٱددٍ ثٽچهددجً هدديث وًوٌ ٩ددڄ ٩ذددو ثهلل دددڄ
ثٽڂذددجًٷ أڅدده ٹددجڃ َٞدد ٰ٪هدديث ثٽقددوَظ وإڅڂددج ٝدد٪ٲه ٩چددوڅج وثهلل أ٩پددڀ ألڅدده ال
ٌَوٌ ځغټ هيث ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ إال ځدڄ هديث ثٽىؽده ٩دڄ ٩جٙدڀ
دڄ ٝڂٌر ٩ڄ ٩پٍ و٩جٙڀ دڄ ٝڂٌر هى عٶز ٩چو د ٜ٪أهټ ثٽ٪پڀ ٵدجٻ ٩پدٍ
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ددڄ ثٽڂددوَچٍ ٵددجٻ َقُددً دددڄ ّددُ٪و ثٽٶ٢دجڃ ٵددجٻ ّددٲُجڃ ٹچددج څ٪ددٌٯ ٱٞددټ فددوَظ
٩جٙڀ دڄ ٝڂٌر ٩پً فوَظ ثٽقجًط
دجح ٱٍ ٹٌثهُز ثٽٚالر ٱٍ ٽقٰ ثٽچْجء
[  ] 511فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذو ثأل٩پً فوعچج مجٽو دڄ ثٽقجًط ٩ڄ إٔ٪ظ وهدى
دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ځقڂدو ددڄ ّدٌَُڄ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ٕدٶُٴ ٩دڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش
ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ال َٚپٍ ٱٍ ٽقٰ څْدجةه ٵدجٻ أددى ُْ٩دً
هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وٵو ًوي ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًمٚز ٱدٍ
ىٽٸ
دجح ىٹٌ ځج َؾىٍ ځڄ ثٽڂٍٖ وثٽ٪ڂټ ٱٍ ٙالر ثٽض٢ى٧
[  ] 510فوعچج أدى ّپڂز َقًُ دڄ مپٰ فوعچج دٌٖ دڄ ثٽڂٲٞټ ٩دڄ ددٌه ددڄ
ّچجڃ ٩ڄ ثٽَهدٌٌ ٩دڄ ٩دٌور ٩دڄ ٩جةٖدز ٵجٽدش ؽتدش وًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ َٚپٍ ٱٍ ثٽذُش وثٽذدجح ٩پُده ځٮپدٴ ٱڂٖدً فضدً ٱدضـ ٽدٍ عدڀ ًؽد٨
إٽً ځٺجڅه ووٙٲش ثٽذجح ٱٍ ثٽٶذپز ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ٵٌثءر ّىًصُڄ ٱٍ ًٹ٪ز
[  ] 511فدددوعچج ځقڂدددىه ددددڄ ٭دددُالڃ فدددوعچج أددددى هثوه ٵدددجٻ أڅذأڅدددج ٕددد٪ذز ٩دددڄ
ثأل٩ڂٔ ٵجٻ ّڂ٪ش أدج وثةټ ٵجٻ ّدأٻ ًؽدټ ٩ذدو ثهلل ٩دڄ هديث ثٽقدٌٯ { ٭ُدٌ
آّڄ } أو { َجّدڄ } ٵدجٻ ٹدټ ثٽٶدٌآڃ ٵدٌأس ٭ُدٌ هديث ثٽقدٌٯ ٵدجٻ څ٪دڀ ٵدجٻ إڃ
ٵىځج َٶٌءوڅه َچغٌوڅه څغٌ ثٽوٵټ ال َؾجوٍ صٌثٵُهڀ إڅٍ ألٌ٩ٯ ثٽْىً ثٽچ٦دجةٌ
ثٽضٍ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌڃ دُچهڄ ٵجٻ ٱأځٌڅدج ٩پٶڂدز ٱْدأٽه
ٱٶجٻ ٌٖ٩وڃ ّىًر ځڄ ثٽڂٲٚټ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌڃ دُڄ ٹټ
ّىًصُڄ ٱٍ ًٹ٪ز ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ٱٞټ ثٽڂٍٖ إٽً ثٽڂْؾو وځج َٺضخ ٽه ځڄ ثألؽٌ ٱٍ م٢جڇ
[  ] 512فدددوعچج ځقڂدددىه ددددڄ ٭دددُالڃ فدددوعچج أددددى هثوه ٵدددجٻ أڅذأڅدددج ٕددد٪ذز ٩دددڄ
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ثأل٩ڂٔ ّڂ ٨ىٹىثڃ ٩ڄ أدٍ هٌَدٌر ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ إىث
صىٝأ ثٽٌؽټ ٱأفْڄ ثٽىٝىء عڀ مٌػ إٽً ثٽٚالر ال َنٌؽه أو ٵجٻ ال َچهدَڇ
إال إَجهج ٽڀ َن ٠م٢ىر إال ًٱ٪ه ثهلل دهج هًؽز أو ف٩ ٠چه دهج مُ٢تز ٵدجٻ أددى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ثٽٚالر د٪و ثٽڂٮٌح أڅه ٱٍ ثٽذُش أٱٞټ
[  ] 513فوعچج ځقڂو ددڄ دٖدجً فدوعچج إددٌثهُڀ ددڄ أددٍ ثٽدىٌٍَ ثٽذٚدٌٌ عٶدز
فوعچج ځقڂو دڄ ځىًّ ٩ڄ ّ٪و دڄ إّقجٳ ددڄ ٹ٪دخ ددڄ ٩ؾدٌر ٩دڄ أدُده ٩دڄ
ؽوڇ ٵجٻ ٙپً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ځْؾو دچٍ ٩ذو ثألٕدهټ ثٽڂٮدٌح
ٱٶددجٿ څددجُ َضچٲپددىڃ ٱٶددجٻ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٩پددُٺڀ دهدديڇ ثٽٚددالر ٱددٍ
ثٽذُىس ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ ځڄ فوَظ ٹ٪دخ ددڄ ٩ؾدٌر ال څٌ٪ٱده
إال ځڄ هيث ثٽىؽه وثٽٚدقُـ ځدج ًوٌ ٩دڄ ددڄ ٩ڂدٌ ٵدجٻ ٹدجڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ َٚپٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽڂٮٌح ٱٍ دُضه ٵجٻ أدى  ًُْ٩وٵو ًوٌ ٩ڄ
فيَٲز أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙپً ثٽڂٮٌح ٱڂج ٍثٻ َٚپٍ ٱٍ ثٽڂْؾو
فضددً ٙددپً ثٽٖ٪ددجء ثِمددٌر ٱٲددٍ هدديث ثٽقددوَظ هالٽددز أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده
وّپڀ ٙپً ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽڂٮٌح ٱٍ ثٽڂْؾو
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ثال٭ضْجٻ ٩چو ځج َْپڀ ثٽٌؽټ
[  ] 514فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځهوٌ فوعچج ّٲُجڃ ٩ڄ
ثأل٭ٌ دڄ ثٽٚذجؿ ٩ڄ مپُٲز دڄ فٚدُڄ ٩دڄ ٵدُِ ددڄ ٩جٙدڀ أڅده أّدپڀ ٱدأځٌڇ
ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ أڃ َٮضْددټ دڂددجء وّددوً ٵددجٻ وٱددٍ ثٽذددجح ٩ددڄ أدددٍ
هٌٌَر ٵجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ فْدڄ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ هديث ثٽىؽده وثٽ٪ڂدټ
٩پُه ٩چو أهټ ثٽ٪پڀ َْضقذىڃ ٽپٌؽټ إىث أّپڀ أڃ َٮضْټ وَٮْټ عُجده
دجح ځج ىٹٌ ځڄ ثٽضْڂُز ٩چو همىٻ ثٽنالء
[  ] 515فوعچج ځقڂو دڄ فڂُو ثٽٌثٌٍ فوعچج ثٽقٺڀ دڄ دٌُٖ دڄ ّپڂجڃ فوعچج
ماله ثٽٚٲجً ٩ڄ ثٽقٺڀ دڄ ٩ذو ثهلل ثٽچ٩ ٌٌٚڄ أدٍ إّقجٳ ٩دڄ أددٍ ؽقُٲدز
٩ڄ ٩پدٍ ددڄ أددٍ ١جٽدخ ًٝدً ثهلل ص٪دجٽً ٩چده أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
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وّپڀ ٵجٻ ّضٌ ځج دُڄ أُ٩ڄ ثٽؾڄ و٩ىًثس دچٍ آهٿ إىث همټ أفوهڀ ثٽندالء أڃ
َٶىٻ دْڀ ثهلل ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ ٭ٌَدخ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ هديث ثٽىؽده
وإّچجهڇ ٽُِ ديثٷ ثٽٶىٌ وٵو ًوي ٩ڄ أڅدِ ٩دڄ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ
إُٔجء ٱٍ هيث
دجح ځج ىٹٌ ځڄ ُّڂج هيڇ ثألځز َىٿ ثٽٶُجځز ځڄ آعجً ثٽْؾىه وثٽ٢هىً
[  ] 516فوعچج أدى ثٽىٽُو أفڂو دڄ دٺجً ثٽوځٖٶٍ عچج ثٽىٽُو دڄ ځْدپڀ ٵدجٻ ٵدجٻ
ٙددٲىثڃ دددڄ ٩ڂددٌو أمذٌڅددٍ َََددو دددڄ مڂُددٌ ٩ددڄ ٩ذددو ثهلل دددڄ دْددٌ ٩ددڄ ثٽچذددٍ
ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٵددجٻ أځضددٍ َددىٿ ثٽٶُجځددز ٭ددٌ ځددڄ ثٽْددؾىه ځقؾپددىڃ ځددڄ
ثٽىٝىء ٵجٻ أدى  ًُْ٩هديث فدوَظ فْدڄ ٙدقُـ ٭ٌَدخ ځدڄ هديث ثٽىؽده ځدڄ
فوَظ ٩ذو ثهلل دڄ دٌْ
دجح ځج َْضقخ ځڄ ثٽضُڂڄ ٱٍ ثٽ٢هىً
[  ] 517فوعچج هچجه فوعچج أدى ثألفىٗ ٩ڄ إٔ٪ظ دڄ أدٍ ثٽٖ٪غجء ٩دڄ أدُده
٩ڄ ځٌْوٳ ٩ڄ ٩جةٖز أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّدپڀ ٹدجڃ َقدخ ثٽضدُڂڄ
ٱددٍ ١هددىًڇ إىث ص٢هددٌ وٱددٍ صٌؽپدده إىث صٌؽددټ وٱددٍ ثڅض٪جٽدده إىث ثڅض٪ددټ ٵ دجٻ أدددى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٙقُـ وأدى ثٽٖ٪غجء ثّڂه ّپُڀ دڄ أّىه ثٽڂقجًدٍ
دجح ٵوً ځج َؾَا ځڄ ثٽڂجء ٱٍ ثٽىٝىء
[  ] 518فوعچج هچجه فوعچج وٹُ٩ ٨ڄ ٕدٌَٸ ٩دڄ ٩ذدو ثهلل ددڄ ُْ٩دً ٩دڄ ددڄ
ؽذددٌ ٩ددڄ أڅددِ دددڄ ځجٽددٸ أڃ ًّددىٻ ثهلل ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٵددجٻ َؾددَا ٱددٍ
ثٽىٝىء ً١الڃ ځڄ ځجء ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث فدوَظ ٭ٌَدخ ال څٌ٪ٱده إال ځدڄ
فوَظ ٌَٕٸ ٩پً هيث ثٽپٲ ٤وًوي ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ؽذٌ ٩ڄ
أڅددِ دددڄ ځجٽددٸ أڃ ثٽچذددٍ ٙددپً ثهلل ٩پُدده وّددپڀ ٹددجڃ َضىٝددأ دددجٽڂٺىٷ وَٮضْددټ
دنڂْز ځٺجٹٍ وًوٌ ٩ڄ ّٲُجڃ ثٽغىًٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل ددڄ ُْ٩دً ٩دڄ ٩ذدو ثهلل
ددڄ ؽذدٌ ٩دڄ أڅدِ أڃ ثٽچذدٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٹدجڃ َضىٝدأ دجٽڂدو وَٮضْددټ
دجٽٚج ٧وهيث أٙـ ځڄ فوَظ ٌَٕٸ
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دجح ځج ىٹٌ ٱٍ څٞـ دىٻ ثٽٮالٿ ثٽٌ٨ُٝ
[  ] 501فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً فوعچج ځ٪جى دڄ هٖجٿ فوعچٍ أدٍ ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ
أدٍ فٌح دڄ أدٍ ثألّىه ٩ڄ أدُه ٩دڄ ٩پدٍ ددڄ أددٍ ١جٽدخ ًٝدً ثهلل ص٪دجٽً
٩چه أڃ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ ٵدجٻ ٱدٍ ددىٻ ثٽٮدالٿ ثٽٌٝدَُ ٨چٞدـ
دىٻ ثٽٮالٿ وَٮْټ دىٻ ثٽؾجًَز ٵجٻ ٵضجهر وهيث ځج ٽدڀ َ٪٢ڂدج ٱدئىث ٪١ڂدج ٭ْدال
ؽڂُ٪ددج ٵددجٻ أدددى ُْ٩ددً هدديث فددوَظ فْددڄ ٙددقُـ ًٱدد ٨هٖددجٿ ثٽوّددضىثةٍ هدديث
ثٽقوَظ ٩ڄ ٵضجهر وأوٵٲه ُّ٪و دڄ أدٍ ٌ٩ودز ٩ڄ ٵضجهر وٽڀ ٌَٱ٪ه
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ځْـ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ د٪و څَوٻ ثٽڂجةور
[  ] 500فوعچج ٵضُذز فوعچج مجٽو ددڄ ٍَدجه ٩دڄ ځٶجصدټ ددڄ فُدجڃ ٩دڄ ٕدهٌ ددڄ
فىٕخ ٵجٻ ًأَش ؽٌٌَ دڄ ٩ذو ثهلل صىٝأ وځْـ ٩پً مٲُه ٵدجٻ ٱٶپدش ٽده ٱدٍ
ىٽٸ ٱٶجٻ ًأَش ثٽچذٍ ٙدپً ثهلل ٩پُده وّدپڀ صىٝدأ ٱڂْدـ ٩پدً مٲُده ٱٶپدش ٽده
أٵذټ ثٽڂجةور أٿ د٪و ثٽڂجةور ٵجٻ ځج أّپڂش إال د٪و ثٽڂجةور
[  ] 501فوعچج ځقڂو دڄ فڂُو ثٽٌثٌٍ ٵجٻ فوعچج څُ٪ڀ دڄ ځٌُْر ثٽچقىٌ ٩ڄ
مجٽو دڄ ٍَجه څقىڇ ٵجٻ أدى  ًُْ٩هيث فوَظ ٭ٌَخ ال څٌ٪ٱه ځغټ هيث إال ځدڄ
فوَظ ځٶجصټ دڄ فُجڃ ٩ڄ ٕهٌ دڄ فىٕخ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ثٽٌمٚز ٽپؾچخ ٱٍ ثألٹټ وثٽچىٿ إىث صىٝأ
[  ] 502فوعچج هچجه فوعچج ٵذُٚز ٩ڄ فڂجه دڄ ّدپڂز ٩دڄ ٢٩دجء ثٽنٌثّدجڅٍ
٩ڄ َقًُ دڄ َ٪ڂٌ ٩ڄ ٩ڂجً أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًم٘ ٽپؾچخ إىث
أًثه أڃ َأٹټ أو ٌَٖح أو َچجٿ أڃ َضىٝأ وٝىءڇ ٽپٚالر ٵجٻ أدى ُْ٩دً هديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ
دجح ځج ىٹٌ ٱٍ ٱٞټ ثٽٚالر
[  ] 503فددوعچج ٩ذددو ثهلل دددڄ أدددٍ ٍَددجه ثٽٶ٢ددىثڅٍ ثٽٺددىٱٍ فددوعچج ٩ذُددو ثهلل دددڄ
ځىًّ فوعچج ٭جٽخ أدى دٌٖ ٩ڄ أَىح دڄ ٩جةي ثٽ٢جةٍ ٩ڄ ٵُِ دڄ ځْپڀ ٩دڄ
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١جًٳ دڄ ٕهجح ٩ڄ ٹ٪خ ددڄ ٩ؾدٌر ٵدجٻ ٵدجٻ ٽدٍ ًّدىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل ٩پُده
وّپڀ أُ٩يٷ دج هلل َج ٹ٪خ دڄ ٩ؾٌر ځدڄ أځدٌثء َٺىڅدىڃ ځدڄ د٪دوٌ ٱڂدڄ ٭ٖدٍ
أدىثدهڀ ٱٚوٵهڀ ٱٍ ٹيدهڀ وأ٩جڅهڀ ٩پً ٥پڂهڀ ٱپُِ ځچٍ وٽْش ځچه وال َدٌه
٩پٍ ثٽقى ٛوځڄ ٭ٍٖ أدىثدهڀ أو ٽڀ َٮٔ ٱپڀ َٚوٵهڀ ٱٍ ٹديدهڀ وٽدڀ َ٪دچهڀ
٩پً ٥پڂهڀ ٱهى ځچٍ وأڅج ځچه وٌُّه ٩پٍ ثٽقىَ ٛج ٹ٪خ دڄ ٩ؾٌر ثٽٚدالر
دٌهجڃ وثٽٚىٿ ؽچز فُٚچز وثٽٚوٵز ص٢ٲب ثٽنُ٢تز ٹڂج َ٢ٲب ثٽڂدجء ثٽچدجً َدج
ٹ٪خ دڄ ٩ؾٌر إڅه ال ٌَدى ٽقڀ څذش ځڄ ّقش إال ٹجڅش ثٽچجً أوٽً ده ٵجٻ أدى
 ًُْ٩هيث فوَظ فْڄ ٭ٌَخ ځڄ هيث ثٽىؽه ال څٌ٪ٱه إال ځڄ فوَظ ٩ذُدو ثهلل
دددڄ ځىّددً وأَددىح دددڄ ٩جةددو ثٽ٢ددجةٍ َٞدد ٰ٪وَٶددجٻ ٹددجڃ َددٌي ًأٌ ثإلًؽ دجء
وّأٽش ځقڂوث ٩ڄ هيث ثٽقدوَظ ٱپدڀ ٌَ٪ٱده إال ځدڄ فدوَظ ٩ذُدو ثهلل ددڄ ځىّدً
وثّضٮٌده ؽوث
[  ] 504وٵجٻ ځقڂو فوعچج دڄ څڂٌُ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ٭جٽخ دهيث
دجح ځچه
[  ] 505فوعچج ځىًّ دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽٺچوٌ ثٽٺىٱٍ فوعچج ٍَدو ددڄ ثٽقذدجح
أمذٌڅج ځ٪جوَدز ددڄ ٙدج ٽـ فدوعچٍ ّدپُڀ ددڄ ٩دجځٌ ٵدجٻ ّدڂ٪ش أددج أځجځدز َٶدىٻ
ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َن٢خ ٱٍ فؾز ثٽدىهث ٧ٱٶدجٻ ثصٶدىث ثهلل
ًدٺڀ وٙپىث مڂْٺڀ وٙىځىث ٕهٌٹڀ وأهوث ٍٹجر أځدىثٽٺڀ وأ٪ُ١دىث ىث أځدٌٹڀ
صومپىث ؽچز ًدٺڀ ٵجٻ ٱٶپش ألدٍ أځجځز ځچي ٹڀ ّڂ٪ش ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙدپً ثهلل
٩پُه وّپڀ هديث ثٽقدوَظ ٵدجٻ ّدڂ٪ضه وأڅدج ددڄ عالعدُڄ ّدچز ٵدجٻ أددى ُْ٩دً هديث
فوَظ فْڄ ٙقُـ آمٌ أدىثح ثٽٚالر
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